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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ตามระบบ SDU QA  (Suan Dusit University Quality Assurance)  ประจ าปี การศึ กษา  2562             
(1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ตามพันธกิจของ รทบ. 
โดยได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และน าผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรมาสังเคราะห์เป็นภาพรวมของ รทบ. ตามตัวบ่งชี้
คุณภาพที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดก้ าหนด  

รายงานการประเมินตนเองของ รทบ. ประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระส าคัญสามส่วน โดยส่วนที่หนึ่ง
เป็นบริบทของ รทบ. ส่วนที่สองเป็นผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ 
SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance) ตัวชี้วัด จ านวน  31 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
ตัวชี้วัดของ อว. จ านวน 6 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของ สกอ. จ านวน 10 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดของ มสด. จ านวน 
15 ตัวชี้วัด และส่วนที่สามเป็นการสรุปผลการประเมิน โดยคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) ของ รทบ.            
ได้ด าเนินการตามระบบกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ SDU QA (Suan Dusit 
University Quality Assurance) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ รทบ. 
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จึงท าให้งานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของ รทบ. ด าเนินและขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางท่ีดีเสมอมา 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนของ รทบ.       
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ SDU QA  (Suan 
Dusit University Quality Assurance) รวมทั้งพัฒนางานด้านการบริหารจัดการของ รทบ. เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียน
การสอนให้กับนักศึกษาของ รทบ. ให้มีคุณภาพทีด่ียิ่งขึ้นต่อไป 
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  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) รทบ. ด าเนินงานตาม  พันธกิจหลักของ รทบ.
คือ การเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รทบ. ได้จัดท าแผนปฏิบัติงาน โดยมีโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนทั้งสิ้น 30 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จ านวน 1 โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน 70,000 บาท และไม่ใช้งบประมาณ จ านวน 29 โครงการ 

1. ด้านการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา 2562 รทบ. รับผิดชอบจัดการศึกษาในการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

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

 5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ปีการศึกษา 2562 รทบ. มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 86 คนเป็นอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาเอก

จ านวน 20 คน และอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาโท จ านวน 66 คน (ปฏิบัติงานจริง  85  คน ลาศึกษาต่อ 1 
คน) และมีนักศึกษาทั้งสิ้น 1,562 คน  

2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม รทบ. ได้ส่งผลงานวิชาการ บทความเรื่อง “แนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท่องเที่ยวเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
(Guidelines for Creative Tourism Development of Sukorn Island Community Based Tourism 
of Palian District Trang Province)” เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ความยั่งยืนของ
การท่องเที่ยว การบริการ และผู้ประกอบการในยุคพลิกผัน   และคณะกรรมการจัดท าวารสารเพ่ือการ
ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน พ.ศ. 2563 รทบ. จัดการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือสรุปผลการด าเนินการ
วารสารปี 2562 และหาแนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการวารสารปี 2563  

และในปีการศึกษา 2562 รทบ. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุกแหล่งทุนรวมทั้งสิ้น
2,887,262 บาท  โดยจ าแนกได้ดังนี้ 

 - แหล่งเงินทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 50,000 บาท 

(ข) 



 - แหล่งเงินทุนสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 2,837,262 บาท   
 โดยมีอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 86 คน คิดเป็นจ านวนเงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเท่ากับ 33,572.81 บาท  
       ในปีการศึกษา 2562 รทบ. มีอาจารย์ประจ านวน 86 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน มีผลงานรวม

ทั้งสิ้น 33 เรื่อง ได้แก่  
- ผลงานทางวิชาการ จ านวน 30 เรื่อง  
- ผลงานสร้างสรรค์ จ านวน 3 เรื่อง 

 3.   ด้านการบริการทางวิชาการ รทบ. ได้จัดโครงการ Village Tourism การท่องเที่ยวชุมชนสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือพัฒนาคู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวนครนายกมุมมองใหม่ เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์
และแอพพลิเคชั่น ของการท่องเที่ยวนครนายก โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 9 โดยพระบรมรา
ชานุญาต เพ่ือเป็นสนามทางวิชาการและการพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน
ทุกมิติในรูปแบบของการจัดสัมมนา เพ่ือสร้างคุณลักษณะของความเป็นวิชาการให้กับบุคลากรทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัยที่จะเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  เพ่ือสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการเพ่ือการท่องเที่ยวจนน าไปสู่ความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้อัน
เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพให้แก่ศิษย์เก่าโครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ
(Reskill/Upskill/Newskill) เพ่ือการมีงานท าและเตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคตหลัง
วิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างทักษะใน
งานแม่บ้านอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลให้แก่บุคลากรที่ไม่มีทักษะในงานแม่บ้าน  โครงการอบรม
ภาษาจีนส าหรับนักการโรงแรมมืออาชีพ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ภาษาจีนส าหรับนักการโรงแรมมืออาชีพ 
ให้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการจากโรงแรมชั้นน าในเขตกรุงเทพมหานครฯที่อยู่ในโครงการความร่วมมือฯ
(MoU) ให้สามารถสื่อสารและให้บริการแก่ลูกค้าชาวจีนได้อย่างประทับใจ โครงการบริการวิชาการการท า
ลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) เพ่ือเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนา อาหารและเครื่องดื่ม
ให้ทันสมัย และต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ได้ เพ่ือสร้างเครือข่ายทางความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และ
ทักษะทางด้านการจัดการเครื่องดื่ม เพ่ือการส่งต่อโอกาสในการท างานของนักศึกษา และเติมเต็มอัตรา
แรงงานที่ยังว่างอยู่ให้กับภาคอุตสาหกรรม โครงการ EVEX ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ กิจกรรมที่ 1 
เป็นที่ปรึกษา วิทยากรและบริการด้านการ เพ่ือให้ค าปรึกษา ด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ แก่
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการการยกระดับการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มและ
สถานที่จัดเลี้ยง เพ่ือพัฒนาสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตรัง
และใกล้เคียง ให้มีความรู้  ทักษะ ความเข้าใจ ในการบริการด้านอาหาร เครื่องดื่มและการจัดสถานที่จัด
เลี้ยง อย่างถูกต้อง โดยโครงการได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย รทบ. ได้ด าเนินการจัดโครงการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมในโครงการไหว้ครู กตัญญูฑิตา เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที ระหว่าง
คณาจารย์และศิษย์ อีกทั้งยังเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป  โครงการทัศนศึกษา
เส้นทางบังคับเส้นทางที่ 1 พระบรมมหาราชวัง วัดส าคัญในกรุงเทพมหานคร โบราณสถานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี เพ่ือเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน สถาปัตยกรรม จาก



แหล่งเรียนรู้จริง และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีต่อสายอาชีพของตนเองได้ในอนาคต จัด
โครงการ Village Tourism การท่องเที่ยวชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษา จากการศึกษารูปแบบต่างๆ ของการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และปลูก
จิตส านึกในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี
ท้องถิ่น และระบบนิเวศป่าชายเลน จัดโครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการยื่นขอรับ
การทดสอบใบอนุญาตมัคคุเทศก์ทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) ในเส้นทาง 3 เส้นทางราชมรรคา (อีสานใต้)  
เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ เห็นคุณค่าและสร้างความเข้าใจของการเชื่อมโยงระหว่างสหวิทยาการ 
อาทิ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ให้กับนักศึกษา อันจะ
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ น าความรู้
เรื่อง ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 9 โดยพระ
บรมราชานุญาต เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถน าองค์ความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ต่อไป กิจกรรมอบรมหัวข้อ “Dark Tourism: เรื่องเล่าจากโรคระบาด” จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
ผ่านงานประดิษฐ์ถาดจากใบตอง ในรายวิชาการบริหารพหุวัฒนธรรม เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่า
ความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์ และสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้เข้ากับงานบริการได้  จัดโครงการเรียนรู้
และเข้าใจความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมเพ่ีอการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เพ่ือให้นักศึกษาได้ปฏิบัติและมี
ส่วนร่วมในการเรียนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในส่วนของ Unit 12 และ Unit 13  เรื่องสวนดุสิตกับความ
หลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรม ต้องการให้นักศึกษามีองค์ความรู้และเข้าใจผู้อ่ืน โดยเป็นผู้รอบรู้ที่
สามารถอยู่ร่วมกันภายในสังคมแห่งความหลากหลายได้อย่างสันติ เข้าใจซึ่งกันและกัน สร้างรากฐานการ
เข้าใจสังคมไทยและสังคมโลก ผ่านหลักฐานวัตถุสถานที่ส าคัญ และเข้าถึงได้ ก่อให้เกิดการบูรณาการ
ภายใต้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้สัมผัสกับสถานที่
จริง จะก่อเกิดความรัก ความผูกพัน และมีจิตส านึกรักษ์ชาติไทยและเข้าใจสังคมโลกสากล จัดโครงการ
การกราบระลึกพระคุณที่สามและสืบสานพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพ่ือเป็น
การส่งเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมความเป็นไทย และเป็นโอกาสอันดีที่ศิษย์จะได้แสดงความ เคารพ  
ความกตัญญูต่อครูผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ด้วยความอุตสาหะอดทน  ทางครูผู้ถ่ายทอดวิชาจะได้มี
โอกาสแสดงเจตนารมณ์อันแรงกล้าที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาให้นักศึกษาต่อไป พร้อมกันนั้นทางหลักสูตร
ได้จัดกิจกรรมท าบุญร่วมกันหลังพิธีไหว้ครูเพ่ือความเป็นสิริมงคลและสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป ซึ่ง
โครงการที่จัดได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน 
จัดกิจกรรมที่ 1 เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน เพ่ือศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และตลาดสุข
สยามที่แสดงออกถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทย น าเอาความรู้ที่ได้ด้านศิลปวัฒนธรรมมาใช้ในการออกแบบ
นิทรรศการและการจัดแสดงต่อไป  จัดกิจกรรมอบรม Cocktail Garnish ในรายวิชา Food and 
Beverage Management เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของอาหารและเครื่องดื่ม และเป็นการ upskill ให้กับนักศึกษา 
จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติในหัวข้อ “เปิดต านานวังหน้าจากอดีตถึงปัจจุบัน” เพ่ือเปิด
ประสบการณ์และทราบถึงประวัติความเป็นมา ความส าคัญของพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)      
จัดกิจกรรมการสอน เรื่อง “การน าเสนอ และมารยาทการรับประทานเนยแข็งและไวน์ จัดกิจกรรมการ
สร้างสรรค์เครื่องแบบ และการสาธิตการให้บริการบนเครื่องบิน เพ่ือสร้างสรรค์เครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย 



ที่เหมาะสมกับการให้บริการบนเครื่องบิ้น พร้อมแสดงการให้บริการบนเครื่องบิน ทั้งการบริการอาหาร
และเครื่องดื่มและการสาธิตความปลอดภัยบนเครื่องาบิน จัดกิจกรรมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 
37 จังหวัดล าปาง กิจกรรมงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า “หลวงพ่อเกษม เขมโก” ณ สุสาน
ไตรลักษณ ์และกิจกรรมการประยุกต์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเพ่ือการท่องเที่ยว และการผสานวัฒนธรรมไทย
ในการออกแบบตกแต่งพ้ืนที่บริการในธุรกิจโรงแรม โดยโครงการและกิจกรรมได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

รทบ. ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยยึดแนวทางระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัย ตามระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance) ตัวชี้วัด จ านวน  
31 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดของ อว. จ านวน 6 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของ สกอ. จ านวน 10 ตัวชี้วัด และ
ตัวชี้วัดของ มสด. จ านวน 15 ตัวชี้วัด โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและ
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพของ รทบ. ให้ทุกส่วนของ รทบ. มีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านคุณภาพ
การศึกษาภายใน   
 รทบ. ได้รายงานผลการประเมินตนเองตาม ตามระบบ SDU QA (Suan Dusit University 
Quality Assurance)  ประกอบไปด้วย SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน SDU 2 การวิจัยและนวัตกรรม SDU 3 
การบริการวิชาการ  SDU 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  และ SDU 5 การบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ รทบ. โดยด าเนินการตามระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ครอบคลุม
หลักเกณฑ์ข้างต้น ทั้งนี้ได้ด าเนินการในบริบทของ รทบ. โดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา  
ตามระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดของ อว. 
จ านวน 6 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของ สกอ. จ านวน 10 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดของ มสด. จ านวน 15 ตัวชี้วัด ตัวชี้วดั 
จ านวน  31 ตัวชี้วัด 
 
ผลกำรด ำเนินกำรสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

เกณฑ์องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ SDU QA (Suan Dusit University 
Quality Assurance) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดของ อว. จ านวน 6 ตัวชี้วัด มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน     
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมำก ตัวชี้วัดของ สกอ. จ านวน 10 ตัวชี้วัด มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 คะแนน 
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี และตัวชี้วัดของ มสด. จ านวน 15 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงาน จ านวน 84 
คะแนน รวมจ านวนดาวได้ทั้งหมด จ ำนวน 4 ดำว รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้น จ านวน 31 ตัวชี้วัด โดยพบว่าผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายครบทุกตัวชี้วัด รวมจ านวนทั้งสิ้น  31  ตัวชี้วัด 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    1 
 
 

ส่วนที่หนึ่ง 

บริบทของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
ประวัติโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 

การพัฒนารูปแบบของการจัดการศึกษาตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงานที่เพ่ิมมากขึ้น
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ท าให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมบริการของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตได้รับการยอมรับในผลผลิตที่มีคุณภาพและมีรูปแบบเฉพาะของตนเอง ดังจะเห็นได้จากในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา มีนักเรียนสนใจสมัครเรียนเป็นจ านวนมาก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการ
บริหารพบว่าหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการยังแยกการจัดการอยู่ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และโครงการพิเศษต่างๆ ท าให้ขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ 
ส่งผลต่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้จัดตั้งโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
(School of Tourism and Hospitality Management) ขึ้น ตามมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 
3(17)/2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมีเอกภาพให้เกิดขึ้นในหลักสูตร
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ตามพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการมาตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2528   (จากผลการปรับปรุง
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527) จากหลักสูตรเดิมซึ่งมีด้วยกัน 2 สาขาคือ การท่องเที่ยว
และการโรงแรม ต่อมาได้มีการพัฒนาสาขาเพ่ิมเติมเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขาธุรกิจการบินและสาขาการ
จัดการภัตตาคารและอาหารแบบเร่งด่วน ในปีการศึกษา 2550 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดนิทรรศการ
และงานแสดงเพิ่มขึ้น  รวมทั้งการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท ในชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการจัดการงานบริการ ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ยก
สถานะแขนงวิชาต่างๆ ขึ้นเป็นสาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการ
โรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง นอกจากนั้น มีการตั้งหลักสูตรเพ่ิมเติมอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปสาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
Hospitality Management (International Programme) 
 ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาการจัดการเ รียนการสอนในระดับ
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” 
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ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
NATIONAL HUB OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT 

 
 

ภาพลูกโลกหลายมิติ  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 เพ่ือให้นักศึกษาเข้าถึง

สาระความรู้และสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง 
8. มีสภาพแวดล้อมและพ้ืนที่เหมาะสมสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานด้านการเรียนการ

สอน เช่น วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ล าปาง และตรัง โรงแรมสวนดุสิตเพลส เป็น
ต้น 
 
 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
จ านวนผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยในแต่ละปีมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ยังคงต้องได้รับการ

พัฒนาและสนับสนุนให้มีมากพอกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมซึ่งเสียงและ
ภาพลักษณ์ทางวิชาการของโรงเรียนฯ 

  

โอกาส (Opportunities) 
  1. นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้นเนื่องจากได้รับการสนับสนุน
จากเงินกู้ เพ่ือการศึกษาจากภาครัฐและโครงการที่โรงเรียนฯ จัดท าขึ้นเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาต่อ
ด้วยการระดมทุนการศึกษา 
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2.  นอกเหนือจากการให้ความส าคัญกับการศึกษาที่ เ พ่ิมขึ้นแล้ว แนวโน้มของ
ตลาดแรงงานยังมีความต้องการบัณฑิตในสายงานบริการที่เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากถึง 800,000 ต าแหน่ง
งาน 

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท าให้เกิด
สมรรถภาพในการด าเนินงานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อีกท้ังยังสร้างความเข้มแข็ง ให้กับ
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนด้วย 

4. หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน มีความเชื่อม่ันในศักยภาพและให้การยอมรับ 
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 จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 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 และภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากผลงานที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักระดับประเทศ โดยการน า
วิชาชีพมาผสมผสานเข้ากับวิชาการ ด้วยการถอดบทเรียนจากศักยภาพหลักและสร้างเป็น National Hub 
เพ่ือเป็นต้นแบบศูนย์กลางการเรียนรู้แก่บุคลากรทางการท่องเที่ยวและการบริการและเพ่ือผลักดันบัณฑิตสู่
การเป็น World Class Graduates “โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจะไม่เป็นคู่แข่งของใครแต่
จะเป็นคู่เทียบให้กับทุกคน” 
 
 พันธกิจ (2559-2563) 

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

2. เครือข่ายทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการเพ่ือเป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากร 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 ให้ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการฝึกประสบการณ์ และการ
ประเมินการฝึกประสบการณ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของบุคลากรให้มีความสามารถในการปรับตัว 
ทันสมัย คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้ และประยุกตอ์ย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ  

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. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการบริการ เป็นหลักสูตรที่สะท้อนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความรู้  มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนมี
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มุ่งเน้น
การระบุคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ของบัณฑิต โรงเรี ยนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (โดยฝ่ายฝึกประสบการณ์ของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การบูรณาการโครงการและการจัดการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการและหน่วยงานต่างๆ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการฝึกประสบการณ์ และการประเมินการฝึกประสบการณ์ 
 

 
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 ที่ไม่ใช่ เฉพาะการเข้า
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเท่านั้น แต่เป็นการบริหารจัดการจากโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้
เอง (โดยฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากรของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริการวิชาการบนพื้นฐานของสมรรถนะหลักของบุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
เพื่อสนับสนุนชุมชนและสังคมให้ยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์ 

 การบริการวิชาการเพ่ือใช้ความสามารถหลักของบุคลากรภายในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ สนับสนุนการสร้างความสมดุลทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือความยั่งยืนของชุมชน
และสังคม 
 
กลยุทธ์ที่ผลักดันยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยเริ่มจากการ
บริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และพัฒนาจนสามารถบริการวิชาการสู่สังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลแหล่งการให้บริการวิชาการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงให้แก่อุตสาหกรรมกการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการต่อยอดงานวิจัย
เพื่อการพัฒนาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการและสังคม 
 
เป้าประสงค์ 

 มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และ / หรือต่อยอดองค์
ความรู้เดิม การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ ให้กับ
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    12 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เริ่มต้นจากผู้บริหาร
สูงสุดของโรงเรียนฯ คือ อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย ต าแหน่งคณบดี โดยมีรองคณบดี 2 คน ได้แก่ 
อาจารย์ณัฐปรียา  โพธิ์พันธุ์ และอาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด การบริหารงานแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 
2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 

สายวิชาการ  
1. หลักสูตรต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย  
 ระดับปริญญาตรี  5 หลักสูตร 

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

   5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ  
                                                                    (หลักสูตรนานาชาติ) 

          2. ฝ่ายการด าเนินงานโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ แบ่งเป็น 9 ฝ่าย
ด าเนินงาน 

  1) คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคคล (OD and HR)  
  2)  คณะกรรมการฝ่ ายการตลาดและสื่ อสารองค์กร ( Marketing and 

Reputation)  
  3) คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Academic Department)  
  4)  คณะกรรมการฝ่ ายบริการวิ ชาการ  ( 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 คือนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ต้องการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีเพ่ือน าความรู้ไปประกอบอาชีพการให้บริการ การปฏิบัติงานและงานบริหารในหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ 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 เป็นที่
ต้องการในสังคมและตลาดแรงงานทั้งใน และนอกประเทศ พร้อมปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี และมี
รับผิดชอบต่อสังคม  

 
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 ที่เก่ียวข้องกับภาคพ้ืน  
2. บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ลงนามความร่วมมือกับบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหชาชน) เพ่ือรับนักศึกษาหลักสู ตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ไปฝึกงานในส่วนต่างๆ ของสายการบิน 
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลงนามความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานใน

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

ออกแบบและติดตี้ง 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. บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ อะวิเอชั่น จ ากัด  
ลงนามความร่วมมือกับบริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ อะวิเอชั่น จ ากัด เพ่ือพัฒนา

บุคลากรด้านการบินและความปลอดภัย 
10. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุน

การด าเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ภายใต้โครงการการพัฒนาทักษะก าลังคนของ
ประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพ่ือการมีงานท าและเตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคต
หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

11. โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ  
ลงนามความร่วมมือการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กับโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่ง

ภาคเหนือ เพ่ือเปิดโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ ศึกษาต่อในสาขาวิชาธุรกิจการบิน ณ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง และประสานความร่วมมือในการร่วมด าเนินการ
ตามนโยบายของการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

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

- โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11 
- โรงแรมอนันตรา สาทร กรุงเทพ  
- โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ 
- โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ 
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- โรงแรมคอร์ดยาท โดย แมริออท กรุงเทพ 
- โรงแรมดับเบิ้ลทรี โดย ฮิลตัน กรุงเทพ 
- โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 
- โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ 
- โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพ 
- โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ 
- โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี 
- โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 
- โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส 
- โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์  กรุงเทพ 
- โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท   
- โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ 
- โรงแรมเซนต์รีจีส กรุงเทพ 
- โรงแรม แมริออท เอ็กเซ็กคูลทีฟ อพาร์ทเมนท์ สุขุมวิท พาร์ค 
- โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ 
- โรงแรม สวนดุสิต เพลส 

 
13. 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 
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-  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
-  ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

 
14. ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

1. Auckland University of Technology เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศนิวซีแลนด์  
             เพ่ือตอบสนองนโยบายการก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการได้ท าความร่วมมือกับ Auckland University of Technology ประเทศ
นิวซีแลนด์ พัฒนาหลักสูตรการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่เน้นการ
ความรู้ และสร้างความเชี่ยวชาญให้กับนักศึกษาในด้านอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้หลักสูตรการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษส าหรับ
การเรียนการสอนทุกวิชา 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 
(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 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งทางด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร และ
การแลกเปลี่ยนทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ อีกทั้งโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นเพ่ือให้นักศึกษา
ไทย และจีนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยนักศึกษาจะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ (จีนและไทย) 
และเรียนรู้วัฒนธรรมของอีกฝ่ายโดยผ่านกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมจะคลอบคลุม การเรียนภาษา เรียนรู้ศิลปะ 
วัฒนธรรมในด้านต่างๆ 

4.  Zhejiang Yuexiu University of Foreign Language สาธารณรัฐประชาชนจีน 
     โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้ท าความร่วมมือกับ Zhejiang Yuexiu University 
of Foreign Language สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งทางด้านการ
พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ อีกทั้งโครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นเพ่ือให้นักศึกษาไทย และจีนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดย
นักศึกษาจะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ (จีนและไทย) และเรียนรู้วัฒนธรรมของอีกฝ่ายโดยผ่านกิจกรรม ซึ่ง
กิจกรรมจะคลอบคลุม การเรียนภาษา เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมในด้านต่างๆ 
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5. ความร่วมมือภายใต้โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการบินและ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตร
นานาชาติ) ให้กับนักศึกษาต่างชาติ 

    โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดท าความร่วมมือภายใต้โครงการเปิดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้กับนักศึกษาต่างชาติ เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้พร้อมที่
จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักบริการมืออาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ  

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
นักศึกษาตรงกับความต้องการของธุรกิจมากน้อยอย่างไรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่ผลลัพธ์
ที่ได้จากคู่ความร่วมมือมักจะออกมาในรูปของผลความพอใจข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความประพฤติและ
ระเบียบวินัยของนักศึกษามากกว่าความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่ทางคู่ความร่วมมือต้องการจาก
นักศึกษา 
 
สภาวะการณ์ขององค์การ (Organizational Situation) 

ก. สภาพด้านการแข่งขัน (Competitive Environment)  
(1 ) สถาบันอุดมศึกษาที่ถือว่าเป็นคู่แข่งของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

(Competitive Position) สามารถแยกประเภทได้ตามหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้  
 การผลิตบัณฑิตด้านการบริการเพ่ือป้อนสู่อุตสาหกรรมบริการนั้น มีสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐที่จัดการเรียนการสอนที่ เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นจ านวน 14 แห่ง 
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 
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-  เครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนและ
โอกาสทางการมีงานท าและการศึกษาต่อ 
 
กรอบแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
1. จุดเน้นในการบริหารงาน 
 

1. สร้างทีมงานให้พร้อม เน้นพัฒนาคนให้รากฐานแข็งแกร่งเพราะ “คน” คือ ทรัพยากรที่มีค่า
มากที่สุด 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 
2. พัฒนางานด้านวิชาชีพ ให้เป็นวิชาการเชิงปฏิบัติได้จริง ให้บัณฑิตเป็นบัณฑิตที่ "Ready 

to use" และใช้จุดนี้ในการเสริมคุณค่าให้กับสายงานด้านการบริการ เพื่อที่จะเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการได้ โดยไม่เป็นมหาวิทยาลัยคู่แข่งกับใคร แต่เป็นคู่เทียบให้กับ
สังคมการท่องเที่ยวและการบริการ 

• ท าความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
• ให้องค์กรเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร การก าหนดทิศทางการ

บริหารงานวิชาการเชิงปฏิบัติได้จริง 
• ขยายความร่วมมือไปทั้งเชิงลึกและกว้าง 
• ใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ พร้อมตั้งค าถามและฟังเสียงผู้ประกอบการ เพ่ือมุ่งเน้นการ

พัฒนาตนเองกับผู้ประกอบการเสมอๆ ว่า “บัณฑิตเรา มีคุณภาพดีพอพร้อมใช้งานได้
ในหลายมิติ ต้องปรับอะไรบ้างให้เป็นบุคลากรในระดับมาตรฐานสากล” เป็นต้น 

3. บูรณาการความสามารถของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จากภายในสู่ภายใน 
เพื่อพัฒนาเป็นความเชี่ยวชาญที่แท้จริงสู่ภายนอก 

• ส่งบุคลากรไปเป็นกรรมการในมาตรฐานงานอาเซียน เป็นคณะกรรมการวิชาชีพอาเซียน
แห่งชาติ เป็นกรรมการจัดท าข้อสอบมาตรฐานอาเซียน เป็นผู้ประเมินต้นแบบรับรอง
มาตรฐานอาเซียน เป็นผู้สอนต้นแบบระดับชาติตามมาตรฐานอาเซียน 
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• เป้าหมายคือ ส่งต่อความรู้จริงด้านมาตรฐานอาเซียนสู่  นักศึกษา และสถานฝึก
ประสบการณ์ท่ีแท้จริง (โรงแรมสวนดุสิตเพลส) 

• เน้นท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ ที่ส่งเสริมกันได้ในเรื่องมาตรฐาน และ
ก าลังคน 

• โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือผลักดันเป็น
องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว 

 
2. ผลลัพธ์ที่ต้องการเห็น 

 
 
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นเรียงตามล าดับความส าคัญ ผลลัพธ์ที่ต้องการเห็น 

1. สร้างทีมงานให้พร้อม เน้นพัฒนาคนให้รากฐาน
แข็งแกร่ง โดยใส่ใจทั้งในด้านการท างาน และเร่ืองอ่ืนๆ 
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 2562 
 

 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

        หน่วย : คน 
สาย ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 

สายวิชาการ 20 66 - 86 
สายสนับสนุน - - 13 13 
สายบริการ - - - - 

รวม 20 66 13 99 
                                                              ข้อมลู: กองบริหารงานบุคคล ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2563 
 
ตารางท่ี 2 จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
             จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

         หน่วย : คน 
สาย ศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
อาจารย์ รวม 

สายวิชาการ - - 18 68 86 
สายสนับสนุน - - - - - 
สายบริการ - - - - - 

รวม - - 18 68 86 
                                                              ข้อมลู: กองบริหารงานบุคคล ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2563 
 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
             จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

         หน่วย : คน 
สาย ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย์ - 59 9 68 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 7 11 18 
รองศาสตราจารย์ - - - - 
ศาสตราจารย์ - - - - 

รวม - 66 20 86 
                                                              ข้อมลู: กองบริหารงานบุคคล ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2563 
 
 
 

2.1 ด้านบุคลากร 
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ตารางท่ี 4 จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
        หน่วย : คน 

สาย ปฏิบัติการ ลาศึกษาต่อ รวม 
สายวิชาการ 85 1 86 
สายสนับสนุน 13 - 13 
สายบริการ - - - 

รวม - - 99 
                                                               ข้อมูล: กองบริหารงานบุคคล ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2563 
 
 
 
  
 
ตารางท่ี 5 จ านวนหลักสูตรที่จัดการศึกษา 
                       หน่วย : หลักสูตร 

ระดับ จ านวน 
1. ปริญญาตรี 5 หลักสูตร 5 สาขาวิชา 
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
3. ปริญญาโท - 
4. ปริญญาเอก - 

รวมทั้งหมด 5 หลักสูตร 5 สาขาวิชา 
                                                    ข้อมูล: ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2563 
 

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

                                             ข้อมลู: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2563   
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ด้านหลักสูตร 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    25 
 
 

ตารางท่ี 6 จ านวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาและสาขาวิชา จ าแนกตามหลักสูตร 
 

ชื่อหลักสูตร ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี 
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. การท่องเที่ยว 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

                                                    ข้อมูล: ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที ่ 30 มิถุนายน  2563   
 
 
 
 
ตารางท่ี 7 จ านวนนักศึกษา จ าแนกตามหลักสูตร 
                                                                                                                 หน่วย : คน 

หลักสูตร สาขาวิชา ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว 195 - - 195 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการโรงแรม 207 - - 207 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 188 - - 188 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและ

การจัดแสดง 
34 - - 34 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

33 - - 33 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว (ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง (ตรัง) 

13 - - 13 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์
การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง) 

38 - - 38 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์
การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน) 

801 - - 801 

รวม 1,509   1,509 
                                                    ข้อมูล: ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2563 
 
 
 
 
 
 

2.3 ด้านนักศึกษา 
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ตารางท่ี 8 จ านวนนักศึกษาต่างชาติ จ าแนกตามหลักสูตร 
                                                                                                      หนว่ย : คน 

หลักสูตร สาขาวิชา ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 50 - - 50 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์

การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน) 
2 - - 2 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

1 - - 1 

รวม 53   53 
                                                    ข้อมูล: ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2563 
 
ตารางท่ี 9 จ านวนนักศึกษาต่างชาติ จ าแนกตามประเทศ 

                                                                                                      หนว่ย : คน 
ประเทศ หลักสูตร สาขาวิชา ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 50 - - 50 

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
(ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง หัวหิน) 

2 - - 2 

สหรัฐอเมริกา หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ
งานบริการ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

1 - - 1 

รวม 53   53 
                                                    ข้อมูล: ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2563 
 
ตารางท่ี 10 จ านวนนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ 
                                                                                                                 หน่วย : คน 

นักศึกษา จ านวน 
นักศึกษาไทย 1,509 
นักศึกษาต่างชาติ 53 

รวม 1,562 
                                                  ข้อมูล: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนณ ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2563   
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ตารางท่ี 11 จ านวนนักศึกษาใหม่ จ าแนกตามหลักสูตร 
                                                                                                                    หน่วย : คน 

หลักสูตร สาขาวิชา ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว 52 - - 52 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการโรงแรม 51 - - 51 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 67 - - 67 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและ

การจัดแสดง 
- - - - 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

18 - - 18 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว (ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง (ตรัง) 

3 - - 3 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์
การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง) 

13 - - 13 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์
การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน) 

335 - - 335 

รวม 539   539 
   ข้อมูล: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีนณ ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2563   

 
ตารางท่ี 12 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามหลักสูตร 
                                                                                                                 หน่วย : คน 

หลักสูตร สาขาวิชา ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว 102 - - 102 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการโรงแรม 141 - - 141 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 95 - - 95 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและ

การจัดแสดง 
 - -  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

11 - - 11 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว (ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง (ตรัง) 

13 - - 13 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์
การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง) 

12 - - 12 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์
การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน) 

44 - - 44 

รวม 418 - - 418 
   ข้อมูล: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีนณ ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2563  



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    28 
 
 

ตารางท่ี 13 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES)  
               จ านวแนกตามหลักสูตร 
                                                                                                          หน่วย : หลักสตูร 

หลักสูตร สาขาวิชา FTES จ านวน
อาจารย์ประจ า 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว 215.778 10 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการโรงแรม 224.417 5 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 940.500 15 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและ

การจัดแสดง 
13.667 5 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

36.694 5 

รวม 1431.056 40 
  ข้อมูล: ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียนณ ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2563   

 
 
 
 
 
ตารางท่ี 14 การเปรียบเทียบเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม จ าแนกตามหลักสูตร  
                                                                                                           หน่วย : บาท  

หลักสูตร กลุ่มสาขาวิชา เป้าหมาย 2560 2561 2562 
ศิลปศาสตรบัณฑิต มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
25,000 93,590.52 186,720.25 33,572.81 

                                                                      ข้อมูล: สถาบันวิจัยและพัฒนา ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 / 
                                                               โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 
 
ตารางท่ี 15 เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมจากภายในและภายนอก  
               จ าแนกกลุ่มสาขาวิชา  
                                                                                                                         หน่วย : บาท  

หลักสูตร กลุ่มสาขาวิชา แหล่งเงินทุนสนับสนุน รวม 
ภายใน ภายนอก 

ศิลปศาสตรบัณฑิต มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

50,000 2,837,262 2,887,262 

รวมจ านวนเงิน 50,000 2,837,262 2,887,262 
                                                      ข้อมูล: โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 
 

2.4 ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 
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ตารางท่ี 16 จ านวนผลงานทางวิชาการของผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
               จ าแนกตามสาขาวิชา 
                                                                                                                                      ช้ินงาน 

 
 

สาขา 

ประเภทของผลงาน  
 

รวม 
ผลงาน
น าเสนอ
ในการ
ประชุม
ระดับ

นานาชาติ 

ผลงาน
น าเสนอ
ในการ
ประชุม

ระดับชาติ 

TCI 
กลุ่ม 
1 

TCI 
กลุ่ม 
2 

Scopus 
/ ISI 

ต ารา ผลงาน
ทาง

วิชาการ
รับใช้

สังคม / 
ว่าจ้าง 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1 1 - 1 - - - 3 
สาขาวิชาโรงแรม - - - - - 1 - 1 
สาขาวิชาธุรกิจการบิน - - - - 1 - - 1 
สาขาวิชาออกแบบ
นิทรรศการและการจัด
แสดง 

- - 1 - 1 1 3 6 

สาขาวิชาการจัดการงาน
บริการ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

1 - - - 1 - - 2 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
(ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
(ตรัง) 

- 4 - - - - - 4 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
(ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
ล าปาง) 

- 4 - - - - - 4 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
(ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
หัวหิน) 

1 - - - 3 - - 4 

รวม 3 9 1 1 6 2 3 25 
                                                     ข้อมูล : โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 
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ตารางท่ี 17 จ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
                                                                                                                     ช้ินงาน 

 
 

สาขา 

ประเภทของผลงาน  
 

รวม 
ผลงาน
น าเสนอ
ในการ
ประชุม
ระดับ

นานาชาติ 

ผลงาน
น าเสนอ
ในการ
ประชุม

ระดับชาติ 

TCI 
กลุ่ม 
1 

TCI 
กลุ่ม 
2 

Scopus 
/ ISI 

ต ารา ผลงาน
ทาง

วิชาการ
รับใช้

สังคม / 
ว่าจ้าง 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

6 10 4 1 7 2 3 33 

รวม 6 10 4 1 7 2 3 33 
 
ตารางท่ี 18 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2563 
                                                                                                                หน่วย : บาท 

ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 
งบประมาณแผ่นดิน - 
เงินบ ารุงการศึกษา - 
งบบริหารกายบริหารกายเพื่อสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ 110,400 
งบที่ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 273,800 

รวมที่ได้รับจัดสรร 384,200 
                                              ข้อมลู : โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 
 
ตารางท่ี 19 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 

 
เอกลักษณ์ 
  ผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่สะท้อนให้เห็นเป็นคุณลักษณะที่โดด
เด่นของนักศึกษา และถือเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “บุคลิกภาพที่ดีของนักศึกษา” มีความรู้ที่
ถูกต้อง ทักษะที่มืออาชีพ และทัศนคติที่ดี ในสายงานการท่องเที่ยวและการบริการ รู้จักคิดวิเคราะห์ 
ตัดสินใจแก้ไขปัญหา และมีภาวะผู้น าที่ดี 
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                             ห้องส านักงานโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
อาคาร 32 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 
 
 
 
 

 
 

อาคารสถานที ่
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ห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ฝึกประสบการวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม 
โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ห้อง Dusit Bistro and Co-working space 
อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Excellence Center) 
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ห้องปฏิบัตกิารจ าลองบนเคร่ืองบิน (Mock Up) 
อาคาร 32 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการโรงแรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว 
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ความร่วมมือของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
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1. ด้านการเรียนการสอน 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
จัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร : ภาษาอังกฤษเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ระยะที่ 1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้
จัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร : ภาษาอังกฤษเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ระยะที่ 1 เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) และส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเด่น 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)  
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

จัดโครงการรับน้องเข้าบ้าน (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการรับน้องเข้าบ้าน (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2562) เพ่ือให้นักศึกษาทราบแนวทางการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตการศึกษา และถึงทราบแนวปฏิบัติ
ด้านวิชาการ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)   
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร
ส านักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ              
พานักศึกษาเข้าอบรมและเยี่ยมชม ฝ่ายครัวการบินไทย ฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน ฝ่ายช่าง           

และฝ่ายบริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ณ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในโครงการเปิด
ประสบการณ์ด้านธุรกิจการบิน ส าหรับนักศึกษารหัส 60 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์นิพนธ์  ระวียัน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ และคณะ ได้พานักศึกษาธุรกิจการบิน รหัส 60 เข้าอบรมและเยี่ยมชมฝ่ายครัว
การบินไทย ฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน ฝ่ายช่าง และฝ่ายบริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ณ บริษัท 
การบิน ไทย จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้นักศึกษาได้เข้าอบรมและเยี่ยมชมส่วนกระบวนการประกอบอาหารและ
เครื่องดื่มส าหรับการให้บริการบนเครื่องบิน วิทยากรโดย คุณฤทธิไกร กาหลง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร คุณอนุชิต รอดส าราญ และ คุณปรียานุช เขียวกระจ่าง วิทยากรเป็นผู้จัดอบรมการ
บรรยายและพาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหาร ณ ครัวการบินไทย (Catering) เยี่ยมชมฝ่ายซ่อมบ ารุง
อากาศยาน ฝ่ายช่างโดยมี คุณสมเกียรติ ตรีรัตน์ตระกูล ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
เป็นผู้จัดอบรมการบรรยาย คุณสุกัญญา วงศ์จันทรา Chief specialist LK พาเยี่ยมชมการท างานของฝ่าย
ช่างในการซ่อมและบ ารุงอากาศยาน ณ โรงซ่อมเครื่องบิน (Hanger) และเยี่ยมชมฝ่ายบริหารพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน โดยมีคุณโกสินทร์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย และคุณอรวรรณ กันนิ่ม หัวหน้ากลุ่มงาน
กองระเบียบและวินัยบุคลากร ฝ่ายบริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Operation 
Center เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)   
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
จัดโครงการทัศนศึกษาเส้นทางบังคับเส้นทางที่ 1 พระบรมมหาราชวัง และวัดส าคัญในกรุงเทพฯ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัด
โครงการทัศนศึกษาเส้นทางบังคับเส้นทางที่ 1 พระบรมมหาราชวัง และวัดส าคัญในกรุงเทพฯ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานที่จริง และจาก
การวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ มัคคุเทศกืมืออาชีพ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และส่งเสริมความเข้าใจ      
และทักษะอันดีงานให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
ลพบุรี 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
จัดโครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยื่นขอรับการทดสอบใบอนุญาตมัคคุเทศก์

ทั่วไป (ภาต่างประเทศ) ในเส้นทาง 3 เส้นทางชมรรคา (อีสานใต้) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัด
โครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการยื่นขอรับการทดสอบใบอนุญาตมัคคุเทศก์ทั่วไป 
(ภาต่างประเทศ) ในเส้นทาง 3 เส้นทางชมรรคา (อีสานใต้) เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
สถานที่จริง เพ่ือฝึกทักษะทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการออกกภาคสนาม และตระหนักถึงบทบาท 
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในวิชาชีพมัคคุเทศก์ เมื่อวันที่ 23 – 26 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีษะเกศ จังหวัดอุบลราชธานี 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)               
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  

จัดโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)  เพ่ือให้นักศึกษาปรับพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และสร้างความคุ้นเคยระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษาใหม่ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 ณ อาคาร 1 มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตานานาชาติ)               
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Experience – Based Learning  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตานานาชาติ)  โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Experience – Based Learning ในรายวิชา 
Tourism and Hospitality Management โดยการไปปฏิบัติงานจริง เ พ่ือศึกษาระบบ Inventory 
ขั้นตอนผลิต และการขาย โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ และอาจารย์เ ธียรรัตน์       
ฉัตรภัทรพล เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ McDonalds สาขา Market Place 
Dusit 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ           
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัทรักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ช อะวิเอชั่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดพิธี
ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัทรักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ช อะวิเอชั่น สนับสนุนด้าน
การศึกษา การฝึกอบรม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมฝึกประสบการณ์กับบริษัท โดยมี ดร.พรชณิตว์ 
แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามความ
ร่วมมือ  ดร. ชนัต สุขสุวรรณธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ และ ดร. กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 
คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ประธานบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ร่วมลงนาม  ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว   เมื่อวันที่   18  พฤศจิกายน  2562                   
ณ ห้องปฏิบัติการจ าลองบนเครื่องบิน Mock up Room ชั้น 6 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้
จัดกิจกรรม “สะสมเรียนรู้ก้าวแรกสู่ธุรกิจการโรงแรม” โดยได้รับเกียรติจากคุณประเสริฐ ขอมธิดา ผู้ช่วย
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณศิริ  วัฒนาพร ผู้จัดการแผนกบริการอาหารและเ ครื่องดื่ม            
เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้าฝึก
ประสบการณ์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563  ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศริญา 
ประเสริฐสุด รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มอบประกาศนียบัตร และกล่าวแสดงความ
ยินดีแก่นักศึกษาโครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม MOU.9  อีกทั้งได้จัด
กิจกรรมบายศรีรับน้องให้กับนักศึกษารหัส 62 และปฐมนิเทศก้าวแรกสู่งานโรงแรม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
2563 ณ ห้อง 852 อาคาร 8 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง             
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพาะบ่มความเป็นสวนดุสิต  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ กลุ่ม Give and Get โดยนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพาะบ่มความเป็นสวนดุสิต    
รุ่นที่ 1 ให้กับนักศึกษาท่ีมีความสนใจทุกสาขาวิชา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
ล าปาง 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
จัดโครงการเทคนิคแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักบริการ (Beauty For A Better Life) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้
จัดโครงการ เทคนิคการแต่งหน้าเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพนักบริการ (Beauty For A Better Life) เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างใบหน้าและผิวหน้าของตนเอง ได้ทราบว่าตนเองเหมาะที่
จะใช้เครื่องส าอางค์ และหลักวิธีการแต่งหน้าส าหรับการท างาน และในโอกาสพิเศษต่างๆ ที่สามารถ
น าไปใช้ได้จริง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ อาคาร 32 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาส าหรับการสมัคร
งานในธุรกิจบริการ : Total Look to Book Your Job  

(Curriculum Vitae, Appearance, and Communication) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาส าหรับ
การสมัครงานในธุรกิจบริการ : Total Look to Book Your Job (Curriculum Vitae, Appearance, 
and Communication)  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด รองคณบดีโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและเปิดการอบรม  อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก        
คุณพิชญ์สินี ไวยากรณ์วิลาส และคุณสุวจินดา ดีเจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ การปรับภาพลักษณ์
และเทคนิคการแต่งหน้า การเลือกรูปส าหรับการสมัครงาน เทคนิคการเขียนประวัติ   แนะน าตน 
ฯลฯ   เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
จัดโครงการบูรณาการรายวิชาสู่การเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ   
ได้จัดโครงการบูรณาการรายวิชาสู่การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา      
ในด้านของการใช้ชีวิตร่วมกัน การเป็นผู้น ายุคใหม่ ส่งเสริมใส่ใจในวัฒนธรรมไทยและการมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ให้กับนักศึกษา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 ณ Microsoft Teams Application 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง             
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดการเรียนการสอน Active Learning  

เรื่อง การน าเสนอ และมารยาทการรับประทานเนยแข็ง และไวน์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ไดจ้ัดการเรียนการสอนหัวข้อ การน าเสนอและการรับประทานเนยแข็ง และไวน์ 
ให้กัยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเครื่องบิน ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนวัตถุดิบและอ านวยการสอน โดยอาจารย์ทรัพย์สิริ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์วสันต์ นิลมัย    
และอาจารย์สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดล าปาง     
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

จัดการเรียนการสอน Active Leaning การสร้างสรรค์เครื่องแบบ                                       
และการสาธิตการให้บริการบนเครื่องบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดล าปาง 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยอาจารย์สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์ ได้จัดการเรียนการสอน Active 
Leaning ในรายวิชาการจัดการงานบริการในธุรกิจการบิน 3573415 โดยให้นักศึกา ชั้นปีที่ 3 ศึกษา
ค้นคว้าเพ่ือสร้างสรรค์เครื่องแบบ เคื่องแต่งกาย ที่เหมาะสมกับการให้บริการบนเครื่องบินพร้อมแสดงการ
ให้บริการบนเครื่องบิน ทั้งการบริการอาหารและเครื่องดื่มและการสาธิตความปลอดภัยบนเครื่องบิน      
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดล าปาง  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)                
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้สู่การปฏิบัติ : IMC Planning for Hospitality Management 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการเพ่ิมพูนความรู้สู่การปฏิบัติ : IMC Planning for Hospitality 
Management เพ่ือให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยคุณนนท์ปวิธ ศิริจันทร์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ อาคาร 11 มหาวิทยาลัย        
สวนดุสิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)                
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

จัดการเรียนสอน Active Leaning การตกแต่งเครื่องดื่มและจานอาหาร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ โดยอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล ได้จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Leaning ในรายวิชา Food and Beverage Management ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยบูรณาการกับ
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของอาหารและเครื่องดื่ม และเป็นการ Upskill ให้กับ
นักศึกษา ทางหลักสูตรได้เชิญ คุณธนวัฒน์ รัตนเดโช เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 
32201 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)               
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

จัโครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับงานวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)  โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับงานวิจัย เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ ทักษะด้านการร่วมเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในวิจัย โดยทราบถึงเทคนิคของกระบวนการ
งานวิจัย และมีทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิจัยแต่ละขั้นตอนร่วมกันผ่านการท างาน      
ผ่านการประชุม หรือการน าเสนอผลงาน เมื่อเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2563 ณ ต าบลรางจรเข้ 
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)              
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ                                                                          

จัดกิจกรรมปฐมนเิทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)  โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างปีการศึกษา 2562       
(ภาคการศึกษาฤดูร้อน) ให้แก่นักศึกษารหัส 61 และรหัส 62 โดยได้รับความร่วมมือจาก วิทยากร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. จิรานุช โสภา อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ประธาน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน และ ดร.ณุสิรินทร์ 
หลิ่มวิรัตน์  อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน เพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน
ทักษะการพูดน าเสนอ  การเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี และความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และการให้บริการที่ดี ก่อน
เข้าฝึกประสบการณ์ จ านวน 200 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ นิทรรศน์ รัตนโกสินทร์ ถนนราช
ด าเนิน และอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิตเพลส) 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากาจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)                 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ TOEIC (TOEIC Preparation) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากาจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบ TOEIC 
(TOIEC Preparation) เพ่ือให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นในด้านการฟัง และการอ่าน 
เพ่ือพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC และเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา
ในหลักสูตรเพื่อเป็นการเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ส าหรับการสอบTOIEC ณ อาคาร 32 มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 
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    2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 
 

นายธนะวิทย์ เพียรดี อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว  
โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธนะวิทย์ เพียรดี อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ส่งผลงานวิชาการ บทความเรื่อง “แนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท่องเที่ยวเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
(Guidelines for Creative Tourism Development of Sukorn Island Community Based Tourism 
of Palian District Trang Province)” เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ความยั่งยืนของการ
ท่องเที่ยว การบริการ และผู้ประกอบการในยุคพลิกผัน เมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2562 ณ คณะการจัดการ
การท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)   
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คณะกรรมการจัดท าวารสารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน พ.ศ. 2563 โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ จัดการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรุปผลการด าเนินการวารสารปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดท าวารสารเพ่ือการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน พ.ศ. 2563 โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ จัดการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือสรุปผลการด าเนินการวารสารปี 2562 และหาแนว
ทางการพัฒนาและการบริหารจัดการวารสารปี 2563  เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้อง Dusit 
Bistro and Co-Working Space อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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   3. ด้านการบริการวิชาการ 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
จัดโครงการ Village Tourism การท่องเที่ยวชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัด
โครงการ Village Tourism การท่องเที่ยวชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษา จากการศึกษารูปแบบต่างๆ ของการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และปลูก
จิตส านึกในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี
ท้องถิ่น และระบบนิเวศป่าชายเลน และฝึกกิจกกรมการท างานเป็นทีมในการค้นคว้า วิเคราะห์           
และน าเสนอแนวความคิด ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562      
ณ บ้านฝ่ายท่า ต าบลพงศ์ประศาสน์ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)               
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

จัดโครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่ งยืน เพ่ือให้นักศึกษา
เพ่ิมพูนทักษะการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและการออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยการน า
ความรู้ที่มีไปสู่การบริการวิชาการแก่ชุมชน และเพ่ิมทักษะการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม และสร้าง
จิตส านึกท่ีดีให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ           
จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาวัดและสิ่งแวดล้อมของชุมน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัด
กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือการพัฒนาวัดและสิ่งแวดล้อมของชุมน  ในโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพและ
เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตตามแนวทาง SDU Spirit สู่สายงานการท่องเที่ยว น าโดยอาจารย์สาติยา    
มิ่งวงศ์ และอาจารย์วสันต์ มหากาญจนะ เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและฝึกการเป็นผู้มี
จิตสาธารณะ และงานบริการ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
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  4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)               
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

โครงการการกราบระลึกพระคุณที่สามและสืบสานพระพุทธศาสนา                                      
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการ “กราบระลึกพระคุณที่สามและสืบสานพระพุทธศาสนา”        
ขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมความเป็นไทย และเป็นโอกาสอันดีที่ศิษย์จะได้แสดงความ
เคารพ  ความกตัญญูต่อครูผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ด้วยความอุตสาหะอดทน   ทางครูผู้ถ่ายทอด
วิชาจะได้มีโอกาสแสดงเจตนารมณ์อันแรงกล้าที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาให้นักศึกษาต่อไป  พร้อมกันนั้น 
ทางหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมท าบุญร่วมกันหลังพิธี ไหว้ครู เ พ่ือความเป็นสิริมงคลและสืบสาน
พระพุทธศาสนาสืบไป เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)                 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

โครงการเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมเพ่ีอการอยู่
ร่วมกันอย่างสันต ิเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีองค์ความรู้ด้านสังคมพหุวัฒนธรรมและเข้าใจผู้อ่ืน และส่งเสริม
ให้นักศึกษาเป็นผู้รอบรู้ที่สามารถอยู่ร่วมกันภายในสังคมแห่งความหลากหลายได้อย่างสันติ  และก่อให้
นักศึกษาเกิดความรัก ความผูกพัน และมีจิตส านึกรักษ์ชาติไทยและเข้าใจสังคมโลกสากล เมื่อวันที่ 25 
ตุลาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ             
น านักศึกษาเข้าร่วมช่วยงานทอดกฐินสามัคคีมหากุศล 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน น านักศึกษาเข้าร่วมช่วยงานทอดกฐินสามัคคี
มหากุศล เพ่ือสมทบทุนสร้างถนนและบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะ ถาวรวัตถุ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ 
วัดพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี 
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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต                                              
จัดพิธีไหว้ครู กตัญญูฑิตา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร. กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครู กตัญญูฑิตา  ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมในพิธี  พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาเรียนดี และบายศรี
สู่ขวัญ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ           
จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ “เปิดต านานวังหน้าจากอดีตสู่ปัจจุบัน” 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ      
โดยอาจารย์วสันต์ มหากาญจนะ และอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ น านักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมโครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ หัวข้อเรื่อง “เปิดต านานวังหน้าจากอดีตสู่ปัจจุบัน” ซึ่งกรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม เป็นผู้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ตลอดจนสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาการระหว่างกรมศิลปากรกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ        
จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่านงานประดิษฐ์ถาดจากใบตอง ผ่านระบบ Online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้
จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่านงานประดิษฐ์ถาดจากใบตอง ในรายวิชาการบริหารพหุวัฒนธรรม 
เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์ และสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้เข้ากับ
งานบริการได้ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เอกชัย จากศรีพรหม อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม เป็นวิทยากร ผ่าน  Application Line ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1      
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ณ Microsoft Teams Application 
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 5. ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)                
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

จัดโครงการบริการวิชาการการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการบริการวิชาการการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) เพ่ือน าความรู้ด้าน
การจัดการเครื่องดื่ม ทักษะด้านศิลปะการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) และทัศนคติในด้านการบริการ
เครื่องดื่มมาถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  และ
เสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนา อาหารและเครื่องดื่มให้ทันสมัย และต่อยอดจาก
ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ได้ สร้างเครือข่ายทางความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางด้านการจัดการ
เครื่องดื่ม เพ่ือการส่งต่อโอกาสในการท างานของนักศึกษา และเติมเต็มอัตราแรงงานที่ยังว่างอยู่ให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาเข้ากับการบริการ
วิชาการสู่ การพัฒนาชุมชน และสังคม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ส าหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ และ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ส าหรับผู้มีประสบการณ์ ณ ห้อง Dusit Bistro and Co-working space 
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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  
ส่งนักศึกษาและบุคลากร เข้าแข่งขันจัดดอกไม้สดแบบสากล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ส่งนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การโรงแรม และบุคลากร เข้าร่วมแข่งขันการจัดดอกไม้สดแบบสากล จัดโดยภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ
และนวัตกรรมภาษา  เมื่อวันที่   8  ธันวาคม  2562  ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    71 
 
 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม                                    
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  

คว้ารางวัลชมเชยการแข่งขัน Thailand Herbs Classic Bartender 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิษณุ ยิ้มแสงหยัด นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 
ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน Thailand Herbs Classic Bartender ซึ่งจัดโดยภาควิชาอุตสาหกรรม
บริการและนวัตกรรมภาษา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
จัดโครงการอบรมภาษาจีนส าหรับนักการโรงแรมมืออาชีพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัด โครงการ
อบรมภาษาจีนส าหรับนักการโรงแรมมืออาชีพ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ภาษาจีนส าหรับนักการโรงแรมมือ
อาชีพ ให้แก่พนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการจากโรงแรมชั้นน าในเขตกรุงเทพมหานครที่อยู่ในโครงการ
ความร่วมมือฯ (MoU) ให้สามารถสื่อสารและให้บริการแก่ลูกค้าชาวจีนได้อย่างประทับใจ เมื่อวันที่ 13 – 
14 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 
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หลักสูตรอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์วริษฐา แก่นสานสันติ และอาจารย์ไกรศักดิ์ พิกุล อาจารย์ประจ าโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ ได้เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรให้กับคุรทวินันท์ คงคราญ อบรมหลักสุตร “การพัฒนา
บุคลิกภาพ” ในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง      
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ 
โรงแรมวังรีรีสอร์ท 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
จัดอบรมเรื่องบุลคลิกภาพให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในโครงการละออพลัส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้
อบรมเรื่องบุลคลิกภาพให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 และ 1/2 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในโครงการ
ละออพลัส เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)               
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดอบรมหลักสูตร Basic Barista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ ) โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ น าโดยอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล และคณาจารย์ จัดอบรม Basic Barista 
ให้กับผู้ประกอบการภายนอกที่สนใจประกอบธุรกิจเครื่องดื่มประเภทกาแฟโดยผู้เข้าอบรมได้รับทั้งความรู้ 
และได้ฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือน าเทคนิคไปประยุกต์ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายประเภท
ร้านกาแฟได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Dusit Bistro and Co – working 
Space 
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นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 กีฬาวูซู 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมันตรินี รอดเจริญ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาวูซู (สาธิต) ประเภทยุทธลีลาเชียงซู่ 
ประเภทยุทธลีลาฉางฉวน และประเภทยุทธลีลาเจี้ยนซู่ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 47 THE SUN GAMES 2020 เมื่อวันที่ 10 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ     
ต้อนรับโรงเรียนอนนัตา ซ่ึงมาเยี่ยมชนห้อง Mock - up Room 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ    
การบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้กล่าวต้อนรับ โรงเรียนอนันตา ซึ่งได้น านักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 1 - 3 และคุณครู มาเยี่ยมชมส่วนประกอบภายในและภายนอกของเครื่องบิน ประสบการณ์จ าลอง
ในห้องโดยสาร และการเดินทางโดยอากาศยานอย่างไรให้ปลอดภัย ตามค าแนะน าของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นัษฐ์ กาญจนัษฐิติ และ อาจารย์พรพิมล อดทน มาเป็นวิทยากร
บรรยาย ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ Mock - up Room อาคาร 32  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ศิษย์เก่าการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ แชร์ประสบการณ์กับนักศึกษารุ่นน้อง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพิพัฒพงค์ โออิฐ หรือ หนึ่ง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
รหัส 46 มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับนักศึกษาถึงการใช้ชีวิตในต่างแดน การใช้ชีวิตในการท างาน และสิ่งที่
ได้จากการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน และน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานจน
ประสบความส าเร็จ  รวมถึงตอบข้อซักถามจากนักศึกษารุ่นน้อง  เมื่อวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2563  ณ 
ห้องประชุมอาคารใหม่ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  หัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัคร
ราชฑูตเดนมาร์ก ประจ าประเทศไทย เพื่อดูกระบวนการเรียนการสอน  

ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนการเรือน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น าโดย อาจารย์ ดร. กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธ
ศักดิ์ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราช
ฑูตเดนมาร์ก ประจ าประเทศไทย ในการเข้าศึกษาดูกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม และหลักสูตรการท าอาหาร ของ
โรงเรียนการเรือน เพ่ือเตรียมพร้อมบัณฑิตส าหรับการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมด้านอาหารและการ
บริการ โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้ง 2 โรงเรียน ร่วมต้อนรับและตอบค าถาม พร้อมน าเยี่ยมชม
ห้องปฏิบัติการเครื่องบินจ าลอง (Mock up) และชั้น premium floor โรงแรมสวนดุสิต เพลส และ ศูนย์
ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงาน สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยน มาปรับ
มาตรฐานการเรียนการสอน และฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เพ่ือโอกาสในการมีงานท าใน
อุตสาหกรรมด้านการอาหารและการบริการในตลาดยุโรปต่อไป  เมื่อวันที่  3  มีนาคม 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
สร้างความร่วมมือแบบพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ในยุค COVID - 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และ 4 หน่วยงานด้านอาหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ร่วม Workshop กับบริษัท อร่อยง่าย สบายคุณ จ ากัด ในความร่วมมือแบบพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Partner) เกี่ยวกับธุรกิจ Food Demand & Supply Chain Management เพ่ือสอดรับกับ
การใช้แอพพลิเคชันสั่งอาหารและส่งถึงบ้านในยุคโควิด 19 และเฟ้นหาบุคลากรเพ่ือเป็นทีมวิจัยพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเป็นทีมวิจัยพัฒนาธุรกิจต่อไป น าโดย อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ประกอบอาหาร เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง Dusit Bistro and Co – working Space  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ              
จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรแห่งการเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ          
จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบบุคลากรแห่งการเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม บุคลากรได้
ความรู้ในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานแม่บ้าน ซึ่งบุคลากรได้พัฒนาตนเอง และได้บูรณา
การความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และได้เปิดมุมมอง เปิดโลกทัศน์ในวิชาชีพ เมื่อวันที่ 9
กรกฎาคม 2563 ณ Microsoft Teams Application 
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมือ
อาชีพเพื่อรองรับแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิ ทย าศาสตร์  วิ จั ย และนวั ตกร รม  ได้ จั ดท า โ คร งการ พัฒนาทั กษะก า ลั ง คนของประ เทศ 
(Reskill/Upskill/Newskill) เพ่ือการมีงานท าและเตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคตหลัง
วิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของสถาบันใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่มาใช้ประโยชน์สูงสุด จัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) และอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ก าลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพ่ือการมีงานท าและเตรียมความพร้อมรองรับการ
ท างานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ
เพ่ือรองรับแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดูรายละเอียด
และสมัครได้ท่ี https://futureskill-newcareer.in.th/course/4976/ 

 

 

 

 

https://futureskill-newcareer.in.th/course/4976/
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ส่วนที่สอง 
ผลการด าเนินงาน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
 

     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาจ านวนบัณฑิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ได้งานท าในพื้นที่ที่ก าหนด 

ตามระดับผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 1 คะแนน  
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 2 คะแนน  
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 3 คะแนน  
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 4 คะแนน  
ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 5 คะแนน  

     
สูตรค านวน  
                    จ านวนบัณฑิต (ปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา)  
                    ที่ส าเร็จการศึกษาได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาค  X 100 
                                  จ านวนบัณฑิตท้ังหมด  
 
ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน ระดับ 5 รทบ. โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลภาวะการณ์มีงานท าของบัณฑิตภายหลังการส าเร็จการศึกษา (1 ปี) ของนักศึกษา รหัส 58 ซึ่งผลส ารวจ พบว่า 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา สังกัด รทบ. จ านวน 601  คน ได้งานท าในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยได้รับผิดชอบดูแล        
(350 กม.) มีจ านวนทั้งสิ้น 565 คน คิดเป็นร้อยละ 94.01 ของบัณฑิตทั้งหมด โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

 
หลักสูตร บัณฑิตส าเร็จ

การศึกษา 
มีงานท าหลังส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ ระดับ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การโรงแรม 

125 115 92.00 5 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 1.1 อว. SDU 1 

ชื่อตัวชี้วัด : อัตราการได้งานท าในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต    
                 (Percentage of Graduate Employed in Region) 
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หลักสูตร บัณฑิตส าเร็จ
การศึกษา 

มีงานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ ระดับ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว  

138 129 93.48 5 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การบิน  

318 302 94.97 5 

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ช า
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 

14 13 92.86 5 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)  

6 6 100 5 

รวม 601 565 94.01 5  
รายการหลักฐาน  
        D 1.1.1 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ของ รทบ. 
 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 5  ระดับ 5/ไม่น้อยกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 90 
ระดับ 5/ร้อย 0ละ 94. 1 5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  
       อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
       นายพุฒิโชต ิทองมอญ 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส 
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     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 1 คะแนน  
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 2 คะแนน  
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 3 คะแนน  
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 4 คะแนน  
ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 5 คะแนน  

     
สูตรค านวน  
                จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ (5)  X 100 
                จ านวนหลักสูตรทั้งหมด (5)  
ผลการด าเนินงาน  

    ผลการด าเนินงาน  ระดับ 5 ปีการศึกษา 2562 รทบ. มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีจ านวนทั้งสิ้น 5 หลักสูตร 
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ประกอบไปด้วย 

1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม (ในมหาวิทยาลัย) 
2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) 
3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ล าปาง) 
4.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 
5.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (ในมหาวิทยาลัย) 
สรุป รทบ. มีหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนจ านวนทั้งสิ้น  5 หลักสูตร 

คิดเป็นร้อยละ 100 
รายการหลักฐาน  

  D 1.2.1  มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม (ในมหาวิทยาลัย)  
D 1.2.2  มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง) 
D 1.2.3  มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน ล าปาง) 
D 1.2.4  มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง  

(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)       
 

D 1.2 อว. SDU 1 

ชื่อตัวชี้วัด : ความสอดคล้องของหลักสูตร  
                 (Curriculum Alignment) 

รายงานการประเมินตนเอง 
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      D 1.2.5  มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
              (ในมหาวิทยาลัย) 

การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 5  ระดับ 5 /ไม่น้อยกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 90 
ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  
       อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
       นายจตุรโชค ยวงอักษร 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส 
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     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
จ านวนหลักสูตรทีเ่ชิงชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ระดับ 1 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 1 คะแนน  
ระดับ 2 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 2 คะแนน  
ระดับ 3 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 3 คะแนน  
ระดับ 4 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 4 คะแนน  
ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 5 คะแนน  

     
สูตรค านวน  
              จ านวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/  
                   หน่วยงานในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา               X 100 
                          จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  
ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน ระดับ 5 ปีการศึกษา 2562 รทบ. มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จ านวนทั้งสิ้น 5 หลักสูตร 
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร และหน่วยงานในพ้ืนที่ ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตร ด าเนินงานในการสอน การบริหาร รวมถึงการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้และร่วม
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและหลักสูตร และภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ทุกหลักสูตรได้ร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต องค์กร และหน่วยงานในพื้นท่ี ในการแนะน าแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
และร่วมวางโครงร่างหลักสูตร และมีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรได้พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ที่ได้มีการจัดการเรียนการสอน (มคอ.2 หลักฐานการวิพากษ์หลักสูตร) 

2. แต่ละหลักสูตรได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความ
พร้อมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต องค์กร และหน่วยงานในพ้ืนที่ (เอกสารความร่วมมือของแต่ละ
หลักสูตร และจดหมายเชิญบุคคลภายนอกถ่ายทอดความรู้)  

2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม มีการจัดโครงการ เช่น โครงการความ
ร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม: MoU 9 ระยะที่ 1 โดยโรงแรมที่มีความร่วมมือกับหลักสูตร 
(โรงแรม 4 - 5 ดาว 20 แห่งในกรุงเทพ และ Excellence Center โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 
ได้ร่วมในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานกับธุรกิจโรงแรม  ใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านการโรงแรม ได้แก่ ทักษะการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทักษะการ

รายงานการประเมินตนเอง 

D 1.3 อว. SDU 1 

ชื่อตัวชี้วัด : การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน   
                 (Inclusive Community) 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    95 
 
 

ให้บริการส่วนหน้า ทักษะในแผนกแม่บ้าน ทักษะการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ รวมถึง
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจโรงแรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่
การท างานจริง (Work – based Learning)  

โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (reskill/upskill/newskill) เพื่อการมีงานท าและ
เตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท า
ความร่วมมือกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และผู้เชี่ยวชาญในอุตาสหกรรม ได้แก่ 
สมาคมแม่บ้านแห่งประเทศไทย และนายเลิศ กรุ๊ป ในการพัฒนาหลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ 
จัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีทุนมนุษย์ด้านวิชาชีพแม่บ้านที่มีความเป็นมืออาชีพ และเพ่ือเสริม
ความเข้มแข็งของบุคลากรในอุตสาหกรรม 

2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มีการร่วมกับชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต 
องค์กร /หน่วยงานในพื้นท่ี ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้กับนักศึกษาในการออกภาคสนาม และร่วมใน
การชี้แนะทักษะที่เกี่ยวข้องในงานด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่ได้มีการจัดการเรียนการสอน เช่น โครงการ Village 
Tourism การท่องเที่ยวชุมชนสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน บูรณาการรายวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  มีส่วนร่วมโดย 
ส านักงานจังหวัดนครนายก ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก   เป็นโครงการส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว       
ในการฝึกปฏิบัติลงส ารวจพื้นที่ณ บ้านฝ่ายท่า ต าบลพงศ์ประศาสน์ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 1 ใน 
30 หมู่บ้านชุมชนแหล่งท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี เพ่ือร่วมพัฒนาคู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวนครนายกมุมมองใหม่ 
และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และแอพพลิเคชั่น ไปต่อยอดกิจกรรมการท่องเที่ยว  

2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มีการท าโครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับการบริการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานกับ
สายการบินชั้นน าในพ้ืนที่ที่ได้มีการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์การท างานจากผู้มีประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาของสาขาวิชาธุรกิจการบิน  

กิจกรรม Everyday Life Role play เชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับงานวิชาชีพด้านงานบริการ และรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการบนเครื่องบินเข้ากับการฝึกอบรม
พนักงานของบริษัท อินทรา เอาท์เลท ซึ่งนักศึกษาจะเตรียมการสนทนาในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ เป็น
การสาธิตให้แก่พนักงาน  

2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง มีการท าความร่วมมือ
กับหน่วยงานของจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอน ในการร่วมในการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในการฝึกทักษะการปฏิบัติงานของสาขาวิชา เช่น โครงการ EVEX ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ  กิจกรรม
ที่ 1 เป็นปรึกษา วิทยากรและบริการด้านการออกแบบ จัดแสดงนิทรรศการ โดยมีผู้ประกอบการภายในจังหวัด
สุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ส านักงานพาณิชจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม       
ภาค  และ The Asia Joint Conference on Computing ร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาและฝึกประสบการณ์ต่างๆ นอก
ชั้นเรียน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้เพ่ือให้กาบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้กับธุรกิจจ านวน 10 ธุรกิจ  

2.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นสาขาที่มี
ทักษะด้านอุตสาหกรรมบริการ ดังนั้นผู้ใช้บัณฑิต องค์กร และหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งในส่วนของธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจ
โรงแรม หรือธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ มีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
รวมทั้งร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เช่น โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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สาขาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝึกประสบการณ์สาขาวิชาชีพการโรงแรมซึ่ง
ท าความร่วมมือกับโรงแรมสวนดุสิต เพลส (Excellence Center) โดยบุคลากรของโรงแรมเป็นผู้ออกแบบการฝึก
ปฏิบัติให้กับนักศึกษาในแผนกต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม  ทักษะการ
บริการส่วนหน้า ทักษะแผนกแม่บ้าน ทักษะการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ และนักศึกษาชั้นปีที่ 
2  ฝึกประสบการณ์สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว โดยหลักสูตรท าความรวมมือกับนิทรรศรัตนโกสินทร์ในการออกแบบ
การฝึกประสบการณ์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเป็นภัณฑารักษ์ (Curator) การบริการจัดการพิพิธภัณฑ์ 
การให้บริการนักท่องเที่ยว และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการให้ความรู้ และแนะน านักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชาติไทย  

3. ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร และหน่วยงานในพ้ืนที่ ของแต่ละหลักสูตรได้ร่วมในการประเมินและร่วม
พิจารณาผลการเรียน ของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร  (แบบประเมินนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/องค์กร/หน่วยงานในพื้นท่ี) ดังนี้ 

3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ร่วมกับธุรกิจโรงแรมที่เป็นคู่ความร่วมมือ
ในการประเมินด้านทักษะการปฏิบัติงาน และร่วมในการให้ข้อมูลการท าวิจัยในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการต่อยอดการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการ
จัดทัวร์จ าลองในรายวิชาการวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยวซึ่งเป็นรายวิชาที่เป็นวิชาหนึ่งในการประมวลความรู้
ด้านการท่องเที่ยวซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจร้านอาหารและ
ภัตตาคาร ที่ผู้จัดรายการท่องเที่ยวต้องมีการประสานงาน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางและร่วมในการประเมินผล  

3.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน  ร่วมกับธุรกิจการบินที่เป็นคู่ความร่วมมือใน
การประเมินด้านทักษะการปฏิบัติงาน และร่วมในการให้ข้อมูลการท าวิจัยในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การต่อยอดการพัฒนาหลักสูตรต่อไป  

3.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง  ได้ร่วมกับผู้ที่
เกี่ยวข้องในการประเมินผลการสอบประมวลความรู้เพื่อขอการศึกษา 

3.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมกับคู่ความ
ร่วมมือในการประเมินด้านทักษะการปฏิบัติงาน และร่วมในการให้ข้อมูลการท าวิจัยในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการต่อยอดการพัฒนาหลักสูตรต่อไป   

ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ ภูมิภาคที่สามารถ
น าไปสู่การพัฒนาสังคม และชุมชนในพื้นท่ี 

สรุป รทบ. มีหลักสูตรที่มีส่วนร่วมของสังคมและชุมชนจ านวนทั้งสิ้น 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 
รายการหลักฐาน  
        D 1.3.1 มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม (ในมหาวิทยาลัย) 
        D 1.3.2 มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว (ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 

ตรัง) 
        D 1.3.3 มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอก

ที่ตั้ง หัวหิน ล าปาง) 
        D 1.3.4 มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (วิทาเขต

สุพรรณบุรี) 
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        D 1.3.5 มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)    
                  (ในมหาวิทยาลัย) 
        D 1.3.6 ส าเนา MOU ระหว่าง รทบ. กับโรงแรมที่เข้าร่วมท าข้อตกลง ต่างๆ  
        D 1.3.7 ส าเนาหนังสือเชิญวิทยากรโครงการอบรมของหลักสูตรต่างๆ 
        D 1.3.8 แบบประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/องค์กร/หน่วยงานในพื้นท่ี 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 5  ระดับ 5/ไม่น้อยกว่า

หรือเท่ากับร้อยละ 90 
ระดับ 5/ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  
       อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสุด 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
       นายสุพรรณ แก้วม่วง 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา  จักรจรัส 
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     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 

1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตรค านวณ 
2. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ค านวณได้ในข้อ 1          

โดยก าหนดร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40 ให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5 ตามสูตร 
 
                          ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                             x 5 
            ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นค่าคะแนนเต็ม  5 
ผลการด าเนินงาน  
       ปีการศึกษา 2562 รทบ. มีจ านวนอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 20 คน มีจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 23.26 มีคะแนนเท่ากับ 2.91 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
รายการหลักฐาน  
       D 1.4.1 รายนามบุคลากรสายวิชาการของ รทบ. 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 40 ขึ้นไป ร้อยละ 20 

 
ร้อยละ 23.26  2.91 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
       อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
       นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
       อาจารย์ ดร.ณิศิรา กายราศ 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 1.4 สกอ. SDU 1 

ชื่อตัวชี้วัด : อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
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หกดยฟห 

     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตรค านวณ 
2. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ค านวณได้ในข้อ 1   

โดยก าหนดร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 ให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5 ตามสูตร 
 

                           ร้อยละอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ                           x 5 
          ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5 
 
ผลการด าเนินงาน  
       ปีการศึกษา 2562 รทบ. มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น 18 คน มีจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93 มีคะแนนเท่ากับ 1.74 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
รายการหลักฐาน  
        D 1.5.1 รายนามบุคลากรสายวิชาการของ รทบ. 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป ร้อยละ 20 ร้อยละ 20.93 

 
1.74 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
       อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
       นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
       อาจารย์ ดร.ณิศิรา กายราศ 

 

 

 

 

 

 

D 1.5 สกอ. SDU 1 

ชื่อตัวชี้วัด : อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รายงานการประเมินตนเอง 
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ปร้างหกดยฟห 

     ระสงค ์
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
      1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน มหาวิทยาลัย  
      2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่

นักศึกษา  
     3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  
     4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5  
     5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น

หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  
     6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 
 หลักการใหค้ะแนน 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ระดับ 1 มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1 คะแนน  
ระดับ 2 มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2 คะแนน  
ระดับ 3 มีการด าเนินการ 3 - 4 ข้อ 3 คะแนน  
ระดับ 4 มีการด าเนินการ 5 ข้อ 4 คะแนน  
ระดับ 5 มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  

     
ผลการด าเนินงาน  
       ข้อ 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน มหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทุกคน  
ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษา และมีผลการประเมินคุณภาพของ
การให้บริการนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
             - รทบ. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรฯ มีอาจารย์ที่ปรึกษา (โดยมีค าสั่งแต่งตั้งถูกต้องตามข้อบังคับ และ
รับทราบจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมหาวิทยาลัย) เพ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัว แก้ไข
ปัญหาต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียน อีกทั้งยังช่วยพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้าน
ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา สังคม อารมณ์ร่างกาย และจิตใจ ทั้งนี้แต่ละหลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการ
ด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นระบบกลไกที่ฝ่ายวิชาการแต่ละหลักสูตรของ รทบ. บริการร่วมกันก าหนดขึ้น 
และน าเข้าสู่ที่ประชุมของแต่ละหลักสูตรฯ และใช้ร่วมกัน โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 
             1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 1.6 สกอ. SDU 1 

ชื่อตัวชี้วัด : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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                 - อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีพ่ีเลี้ยงคืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์สูงกว่าคอยให้ค าปรึกษาอยู่เสมอ 
               - อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีบุคลิกภาพตามสมรรถนะของหลักสูตรฯ และมีความสามารถในการให้
ค าปรึกษา 
               - อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีเวลาอยู่ในห้องหลักสูตรฯ ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึง นัดพบได้สะดวกตาม
ตารางเวลาที่ตกลงกัน 
               - อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี เช่น มีความรับผิดชอบดี มีความเมตตา
กรุณา รู้บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา มีจรรยาบรรณของอาจารย์ที่
ปรึกษาและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา เป็นต้น 
            2. ทุกหลักสูตรฯ ด าเนินการจัดส่งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ให้ รทบ. จากนั้นฝ่ายวิชาการของ รทบ. จะ
ด าเนินการส่งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ให้กับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละชั้นปีต่อไปโดยปีการศึกษา 2562 แต่ละหลักสูตรฯ มีการก าหนด
อาจารย์ที่ปรึกษา ดังค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 3494/2562 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ รหัส 62 
               นอกจากนี้สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมยังก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าโรงแรม จ านวน 20 
โรงแรม ที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในโครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านการโรงแรม (MoU) เพ่ือ
ดูแลนักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ การใช้ชีวิต และวิชาชีพการฝึกปฏิบัติงาน  ขณะไปฝึกปฏิบัติในโครงการฯ อย่าง
ใกล้ชิด โดยมีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ 
               - โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11 
               - โรงแรมอนันตรา สาทร กรุงเทพ  
               - โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ 
               - โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ 
               - โรงแรมคอร์ดยาท โดย แมริออท กรุงเทพ 
               - โรงแรมดับเบิ้ลทรี โดย ฮิลตัน กรุงเทพ 
               - โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 
               - โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ 
               - โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพ 
               - โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ 
               - โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี 
               - โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 
               - โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส 
               - โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์  กรุงเทพ 
               - โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท   
               - โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ 
               - โรงแรมเซนต์รีจีส กรุงเทพ 
               - โรงแรม แมริออท เอ็กเซ็กคูลทีฟ อพาร์ทเมนท์ สุขุมวิท พาร์ค 
               - โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ 
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               - โรงแรม สวนดุสิต เพลส 
             - หลักสูตรฯ สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือไปคอยดูแลนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับหน่วยธุรกิจการบริการภาคพ้ืน (D1) บริษัทการบินไทย จ ากัด 
นอกเหนือไปจากอาจารย์ที่ปรึกษาตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 3494/2562 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 62 ด้วย เพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการใช้ชีวิต
ขณะฝึกปฏิบัติงานจนถึงการดูแลความเรียบร้อยที่หอพัก และประสานงานกับพ่ีเลี้ยงของบริษัทการบินไทย เพ่ือ
ติดตาม ควบคุม ความประพฤติและการใช้ชีวิตระหว่างปฏิบัติงาน และยังได้มีการประสานงานกันเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับอาจารย์ที่ปรึกษาตามค าสั่งฯ อีกด้วย 

- หลักสูตรฯ สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
ฝึกประสบการณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์นอกเหนือไปจากอาจารย์ที่ปรึกษาตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 3494/2562 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 
62 เพ่ือดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์ คอยให้ค าปรึกษา รวมทั้งการไปนิเทศนักศึกษาด้วย 

- หลักสูตรฯ สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาฝึก
ประสบการณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษานอกเหนือไปจากอาจารย์ที่ปรึกษาตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตที่ 3494/2562 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 62 เพ่ือดูแลนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ คอยให้ค าปรึกษา รวมทั้งการไปนิเทศนักศึกษา และยังก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการพิเศษ
การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ซึ่งอาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรฯ เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาในโครงการ
นี้ด้วย 

- หลักสูตรฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ก าหนดให้อาจารย์ประจ ารายวิชาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว เป็นอาจารย์ท่านเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 3494/2562 เรื่องแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 62 เพ่ือดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์ คอยให้ค าปรึกษา 
รวมทั้งการไปนิเทศนักศึกษาด้วย และทางหลักสูตรฯ การท่องเที่ยว ยังก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชา และ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตอนเรียน ที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ในรายวิชาการวางแผนและการจัดน าเที่ยว 
และในรายวิชาศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือการท่องเที่ยวของหลักสูตรฯ เพ่ือดูแล ก ากับ ติดตาม ควบคุมในการ
ปฏิบัติการภาคสนามอย่างใกล้ชิด 

ด้านสาขาวิชาธุรกิจการบิน นอกเหนือจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้แต่งตั้งตามปกติแล้ว ยังได้จัดให้มีอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือไปคอยดูแลนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับหน่วยธุรกิจการ
บริการภาคพ้ืน (D1) บริษัทการบินไทย จ ากัด เพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการใช้ชีวิตขณะฝึก
ปฏิบัติงานจนถึงการดูแลความเรียบร้อยที่หอพัก และประสานงานกับพ่ีเลี้ยงของบริษัทการบินไทย เพ่ือติดตาม 
ควบคุม ความประพฤติและการใช้ชีวิตระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งนี้มีการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ปกติอีกด้วย 
          3. ทุกหลักสูตรฯ ก าหนดหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งด้านวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตดังนี้ 
              3.1 หน้าที่ด้านวิชาการดูแลเรื่องการลงทะเบียนเรียน การเรียนการสอน การประเมินผล การจัดการ
ความเสี่ยงด้านการเรียน และการช าระเงิน ดังนี้ 
                  - ศึกษาหลักสูตรและแผนการเรียน เพ่ือให้ค าปรึกษาอย่างถูกต้อง 
                  - ก ากับดูแลการลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม ถอนรายวิชา การยกเลิกรายวิชา การเทียบโอน ยกเว้น
รายวิชา และการช าระเงิน 
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                  - ตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา เก็บหลักฐานการลงทะเบียน 
                  - ติดตามผลการเรียน ให้ค าปรึกษา ด้านการเรียน การฝึกงาน การเข้าร่วมกิจกรรมและพูดคุยปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาคเรียนนั้นๆ 
                  - จัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษาและเพ่ือการพัฒนานักศึกษา 
                  - แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือจัดการความเสี่ยงกรณีนักศึกษามี
ผลการเรียนต่ าเสี่ยงต่อการพ้นสภาพ ออกกลางคัน หรือไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาปกติ 
                  - จัดท าแผนการเรียนรายบุคคลให้กับนักศึกษาที่เรียนไม่ตรงตามแผนการเรียนเนื่องจากสอบไม่ผ่าน
ในรายวิชา หรือยกเลิกรายวิชาด้วยเหตุผลต่างๆ  
               3.2 หน้าที่ด้านแนะแนว 
                  - ให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือตามควรแก่กรณีส าหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหาส่วนตัว 
                  - ประสานงานร่วมกับอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืนๆ อาจารย์ผู้ด าเนินงานแต่ละฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายฝึกประสบการณ์ และผู้ปกครองของนักศึกษาเพ่ือร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือ และ
แก้ไขปัญหาของนักศึกษา 
                 - แนะน าแหล่งทุนการศึกษา การขอผ่อนช าระ กรณีนักศึกษามีปัญหาด้านการเงิน 
                 - แนะน าแหล่งงานต่างๆ โดยประสานข้อมูลจากฝ่ายฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา 
                 - ให้ข้อมูล และสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่นักศึกษาและก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
                 - แต่ละหลักสูตรแจ้งตารางเวลาในการให้นักศึกษาเข้าพบ โดยจัดตามช่วงเวลาที่อาจารย์ว่างจากการ
สอน ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ได้ในห้องพักอาจารย์ ทั้งนี้หากมีข้อมูลที่ต้องคุยเป็นการส่วนตัว อาจารย์ที่
ปรึกษาจะใช้ห้องประชุม รทบ. 207.1 ในการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับนักศึกษา 
                 - รวบรวมข้อมูลการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
                 - น าข้อสรุปที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านมาหารือและแลกเปลี่ยนในที่ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ เมื่อสิ้นปีการศึกษานั้น 
                 - เพ่ิมช่องทางการสื่อสารเพ่ิมขึ้นและเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น เช่น สาขาวิชาการท่องเที่ยว จากเดิมที่มี
การแจ้งข่าวสารผ่านทาง  เฟสบุ๊ค และ ไลน์ ในห้องรวมส าหรับทุกชั้นปี จึงได้เปิดกลุ่มห้องแยกออกไปเป็นแต่ละชั้น 
แต่ละห้องโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล ตอบค าถามแจ้งข่าวสาร เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลจาก
หลักสูตรฯ อย่างเท่าเทียมกัน และปรึกษากับอาจารย์อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ส่วนสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมนอกจากมี
การสื่อสารผ่านการพบปะโดยตรง ผ่านเฟสบุ๊ค ผ่านไลน์กลุ่ม หรือไลน์ส่วนตัวแล้ว ยังมีช่องทางสื่อสารผ่านบันทึก
ประจ าวัน (Diary) ที่อาจารย์และนักศึกษาติดต่อถึงกันในทุกสัปดาห์อีกด้วย   
               ทั้งนี้มีการก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาคอยติดตามข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาเป็นระยะ 
               1. ในกรณีที่พบว่า นักศึกษามีผลการเรียนต่างหรือมีความเสี่ยงที่จะต้องพ้นสภาพเมื่อสิ้นปีการศึกษาก็จะ
เรียกนักศึกษาเข้าพบเพื่อซักถามถึงปัญหา 
               2. กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นและใส่ใจในการเรียนมากขึ้น 
               3. อาจารย์ที่ปรึกษานำปัญหามาปรับเป็นข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร 
               4. ทุกหลักสูตรเสนอผ่านประธานหลักสูตรเพ่ือเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า  รทบ. และทบทวน
แนวทางแก้ไขปัญหาของนักศึกษา 
               5. น าแนวทางแก้ไขปัญหาแจ้งกลับไปยังหลักสูตรอีกครั้งเพ่ือน าไปท าแผนส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาในภาคการศึกษาต่อไป และอาจารย์ที่ปรึกษาของ รทบ. ให้ค าปรึกษาครอบคลุมด้านวิชาการด้านการใช้
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ชีวิต และแหล่งงานสนับสนุน ทั้งนี้ข้อมูลนักศึกษาที่จำเป็น เช่น ประวัติส่วนตัว สถานภาพสถานะการช าระค่าเล่า
เรียน ข้อมูลนัดหมาย ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน อาจารย์ที่ปรึกษานอกจากจะพูดคุยกับนักศึกษาโดยส่วนตัวแล้ว ยัง
สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ที่ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-advisor) http://e-advisor.dusit.ac.th/#/login 
           4. อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งตารางนัดพบที่ปรึกษาช่องทางการติดต่อกับนักศึกษา  พร้อมด าเนินงานให้
ค าปรึกษาตามชั่วโมงท่ีนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาของทุกหลักสูตรใน รทบ. มีการนัดหมายกับนักศึกษา ให้ค าปรึกษาทั้ง
ผ่านทางช่องทางหลากหลาย เช่น การตั้งกลุ่มในเฟสบุ๊คการตั้งกลุ่มในไลน์ หรือไลน์ส่วนตัว หรือทางโทรศัพท์เพ่ือขอ
นัดหมายพูดคุยเป็นการส่วนตัวหรือขอค าปรึกษาผ่านโทรศัพท์ นอกจากนี้สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมยังก าหนดให้
นักศึกษาที่เข้าโครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านการโรงแรม  (MoU) เขียนเล่าเรื่องราวการ
ปฏิบัติงานในแต่ละสัปดาห์ผ่านสมุดบันทึกประจ าวัน (ที่หลักสูตรฯ สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม เป็นผู้ออกแบบ) และ
มาพบเพ่ือพูดคุยรับฟังการท างาน ความภาคภูมิใจ และอุปสรรคที่พบเจอ และส่งสมุดบันทึกประจ าวันทุกวันจันทร์ 
หรืออังคาร เพ่ือให้อาจารย์ได้รับทราบข้อมูลที่นักศึกษาทางานในแต่ละวัน ทักษะที่ได้รับเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ในสมุด
บันทึกประจ าวันอาจารย์ยังได้รับทราบถึงภาวะจิตใจ และความสามารถในการปรับตัวของนักศึกษา ซึ่งบางครั้ง
นักศึกษาไม่สามารถพูดออกมาได้หมด 
        ข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา ดังนี้ 
                 - มีระบบและกลไกในการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยผ่านจากส่วนกลาง คือ จากคณะกรรมการประจ า รทบ. ถ่ายทอดลงสู่
คณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อน ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และฝ่ายฝึกประสบการณ์       
น ากลับไปแจ้งหลักสูตรฯ และทางหลักสูตรฯ กระจายข้อมูลไปยังนักศึกษาผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยช่องทาง
สื่อสารที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลทั้ง 2 ช่องทาง คือ 
                1. ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ การมอบหมายงานผ่านทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ไลน์ 
กลุ่ม รทบ. ไลน์กลุ่มประธานหลักสูตร ไลน์กลุ่มคณะกรรมการประจ า รทบ. ไลน์กลุ่มฝ่ายฝึกฯ ไลน์กลุ่มทีมเลขา 
รทบ. และเฟสบุ๊ค งานพาร์ทไทม์ของ รทบ. 
                2. ช่องทางออฟไลน์ ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องสำนักงาน รทบ. ภายใน บริเวณอาคารเรียน
การประชุม ทั้งนี้มีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นคลังข้อมูลกลางในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลา 

               ทั้งนี้ รทบ. ค านึงถึงเวลาเรียนของนักศึกษาจึงจัดสรรกิจกรรม งานพิเศษต่างๆ นอกเวลาเรียน ท าให้
ไม่กระทบต่อเวลาเรียน และอยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยหากมีกิจกรรมที่ทาง รทบ. เห็นว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา แต่นักศึกษาต้องขาดเรียน ทาง 
รทบ. จะด าเนินการประสานงานระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือขอเวลา
เรียน และวางแผนในการสอนเสริมนักศึกษาเป็นรายบุคคลต่อไป อย่างไรก็ตามกิจกรรมต่างๆ จะต้องไม่เกิดผล
กระทบเชิงลบต่อนักศึกษาในทุกๆ ด้านซึ่งกิจกรรมพิเศษมีทั้งจากหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เช่น 
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               กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  
               ในปี 2562 รทบ.  มีการให้ข้อมูลและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ดังนี้ 
               -  กิจกรรมชวนคนรุ่นใหม่ เปิดประสบการณ์งานด้านพิพิธภัณฑ์ (NAI LERT YOUNG BLOOD) รทบ. 
ให้ข้อมูล และส่งนักศึกษาเข้าอบรม โดยการคัดเลือกส่งนักศึกษาเข้ารับอบรมนั้น มีกระบวนการประชาสัมพันธ์จาก 
รทบ. ไปยังหลักสูตรต่างๆ ผ่านทางประธานหลักสูตร ทั้งนี้แต่ละหลักสูตรด าเนินการผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาของ
นักศึกษา ร่วมกับ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ร่วมกันคัดเลือกนักศึกษาที่มีความโดดเด่นผลการ
เรียนดี มีความประพฤติเหมาะสม มีทัศนคติดี มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีบุคลิกภาพที่ดีเพ่ือส่งเข้า
กระบวนการสอบสัมภาษณ์จากคณบดี และรองคณบดี ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมชวนคนรุ่นใหม่ เปิด
ประสบการณ์งานด้านพิพิธภัณฑ์ (NAI LERT YOUNG BLOOD) จ านวน 2 คน คือ นายโยพนา ค านึง นักศึกษา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว และนายชนาธิป กาญชนะสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อาจารย์วสันต์ มหากาญจนะ และอาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ น านักศึกษาหลักสูตรฯ สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติในหัวข้อ “เปิดต านานวังหน้าจากอดีตถึง
ปัจจุบัน” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส เพ่ือเปิดประสบการณ์ และ
ทราบถึงประวัติความเป็นมาและความส าคัญของพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
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- อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรฯ สาขาวิชาธุรกิจการบิน รทบ. และนักศึกษาหลักสูตรฯ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับส านักกิจการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 
2563 ในกิจกรรมสานฝันเด็กไทยสู่นานาชาติไปกับสายการบิน JDA (Jessada Airline) ณ พิพิธภัณฑ์เจษฎา เทคนิค 
มิวเซียม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรฯ สาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง     

เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (National 
Broadcasting and Telecommunication Commission) หรือ กสทช. (NBT) ในโครงการติดตามและประเมินนผล
การปฏิบัติงานการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประจ าปี 2562 วันที่ 29 มกราคม 2563     ณ ห้องจันผา 
โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดล าปาง 
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- อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรฯ สาขาวิชาธุรกิจการบิน ร่วมออกบูธแนะน าหลักสูตรฯ ในงานแนะแนว
การศึกษาต่อและอาชีพ ให้แก่นักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 
มกราคม 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรฯ สาขาวิชาธุรกิจการบิน ร่วมออกบูธแนะน าหลักสูตรฯ ในงานแนะแนว

การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท เพ่ือน าเสนอการเรียนการสอนของ
หลักสูตรฯ ที่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
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- รทบ. พานักศึกษาร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในกิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ “สานฝันสู่วันแห่งอนาคต” เพ่ือน าเสนอการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ที่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รทบ. พานักศึกษาเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย ณ 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยร่วมจัดนิทรรศการ และให้ค าแนะน าหลักสูตรฯ/สาขาวิชาที่เปิดรับ และแนะน า
หลักสูตรอบรมด้านอาหาร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
               
 
 

แหล่งงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
              ส าหรับแหล่งงานภายนอกนั้น เมื่อ รทบ. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว
นั้น แต่ละหลักสูตรจะด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานต้องการ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    109 
 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรส่งมายัง รทบ. ผ่านกระบวนการคัดเลือกจาก รทบ. 
เพ่ือส่งไปยังหน่วยงานต่อไป ซึ่งในปี 2561 นี้มีแหล่งงานภายนอกที่ รทบ. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าอบรม และ
ท างาน คือ 
              - งาน Nailert Flower and Garden Fair 2020  รทบ. ให้ข้อมูลและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมงาน
กับองค์กรระดับชาติอย่างนายเลิศปาร์คในงาน Nailert Flower and Garden Fair 2019 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 
– 2 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานดูแลแขกพิเศษ โดยต้องมีคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพที่ดี และ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ซึ่งตัวมีแทนจากโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จ านวน 7 คน โดยได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 900 บาทต่อวัน 
               - Lovebird Catering รับสมัคร Casual รทบ. ให้ข้อมูลและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมงานกับ 
Lovebird Catering ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สถานที่ กรมยุทธบริการ วงศ์สว่าง โดยท างาน Casual (พนักงาน
รายวัน) ซึ่งมีตัวแทนจาก รทบ. จ านวน 14 คน โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 500 บาทต่อวัน 
              แหล่งงานภายในมหาวิทยาลัย 
              ส าหรับแหล่งงานภายในมหาวิทยาลัย รทบ  . สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
แหล่งงานต่างๆ ดังนี้ 
             - Dusit Bistro and Co-working Space เป็นพ้ืนที่รับประทานอาหารของบุคลากร การท างาน การ
รับรองบุคลากร การจัดกิจกรรมต่างๆ และเป็นพ้ืนที่พักผ่อนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ทาง 
รทบ. จึงได้เปิดโอกาสส าหรับนักศึกษาทั้ง 5 หลักสูตร ได้เข้าปฏิบัติงานเรียนรู้ด้านการเป็น Barista ซึ่งในปีการศึกษา 
2562 ได้มีนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ชั้นปีที่ 1 เข้าฝึกเป็นจ านวน 53 คน และนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)  เข้าฝึกจ านวน 1 คน หมุนเวียนตลอดปีการศึกษาและเปิดโอกาสให้
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ท างาน โดยมีค่าตอบแทน 300 บาทต่อวันและเข้าฝึกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 
08.00 – 17.00 น. ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้นักศึกษาแล้ว ยังเป็นกแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านเครื่ องดื่ม เพ่ือเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพบาริสต้าในอนาคตอีกด้วย 
            - ชั้น Premium Floor โรงแรมสวนดุสิตเพลส รทบ. สนับสนุนให้นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจการโรงแรม ชั้น
ปีที่ 1 จ านวน 53 คน เข้าปฏิบัติงาน Butler ซึ่งมีค่าตอบแทนพิเศษรอบละ 300 บาท โดยแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบ
เช้า และรอบบ่ายหมุนเวียนตลอดปีการศึกษา ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้นักศึกษาแล้ว ยังเป็นการแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย     
           - โรงแรมสวนดุสิต เพลส รทบ. ได้สนับสนุนให้นักศึกษาหลักสูตรฯ สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ชั้นปีที่ 1 
จ านวน 53 คน  และนักศึกษาหลักสูตรฯ สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (นานาชาติ)  จ านวน 17 คน เข้าฝึกใน
แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มและแผนกการบริการส่วนหน้า  
        ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  
                ผลการด าเนินงาน รทบ. มีกระบวนการวางแผนตามระบบและกลไกของหลักสูตรตาม มคอ. 2 รวมถึง
การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่าง
ครบถ้วนทุกหลักสูตรจึงด าเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อม ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา ก่อน
จบการศึกษา เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามวิสัยทัศน์ของ
รทบ. ในการสร้างบัณฑิตที่เป็น World Class Graduates เพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็น “THM : National Hub for 
Tourism and Hospitality” อย่างสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย 

              1. การเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ที่ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากล 
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              2. มีทักษะวิชาชีพในการท างานที่มีความเป็นมืออาชีพ 
              3. มีทัศนคติที่ดี เห็นคุณค่าของการท างานในสายงานบริการ 
              4. สามารถคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
             ทั้งนี้จากวิสัยทัศน์ รทบ. จึงได้แบ่งทักษะที่จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะเข้าสู่สาย

งานบริการออกเป็น 4 ด้าน คือ  
              1. ด้านบุคลิกภาพ  
              2. ด้านภาษาและการสื่อสาร 
              3. ด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ 
              4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
              โดย มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษา คือ 

                 - กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษารหัส 59 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ก็คือ การเตรียมความ
พร้อมในการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษา การแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา 
การรวบรวมข้อมูลในการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีการเชิญวิทยากร
ที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการท างานมาแนะแนวการใช้ชีวิตเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมที่จะ
ก้าวเข้าสู่วัยท างานให้กับนักศึกษา ซึ่งในปี 2562 มีกิจกรรม ดังนี้  

- กิจกรรม เหตุเกิดจากเรียนจบ Ep.59 “เริ่มท างานต้องยังไง จริตแบบไหนที่ถูกที่ควร : First 
impressions are the most lasting.” โดยคุณยศสินี ณ นคร (คุณจ๋า) และคุณนภัสสร บูรณศิริ (คุณโมเม) จาก
รายการ สตรีมีคลาส โดยในช่วงท้ายของการบรรยายได้มีการให้นักศึกษาได้สอบถามประเด็นที่สนใจ หรือข้อคิด หรือ
ประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับการท างานด้วย 

- กิจกรรมสาระดีๆ จากวันนี้ถึงบัณฑิต โดยคุณสุทัน มุมแดง รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน และ คุณณัฐวุฒิ ตันมณี เจ้าหน้าที่บริการการศึกษางานอ านวยการ เป็นการเสวนาข้อมูล
รายละเอียดที่นักศึกษาต้องด าเนินการกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต การรับข้อมูลข่าวสารกับทาง
มหาวิทยาลัย และเอกสารต่างๆ ที่นักศึกษาต้องใช้ในการสมัครงาน หรือศึกษาต่อ 

- กิจกรรมอ าลาอาลัย โดยอาจารย์ทุกหลักสูตรของ รทบ. ได้ถ่ายท ามิวสิควีดีโอ เพลง “ชัยชนะ” เพ่ือ
มอบให้แก่นักศึกษาเป็นที่ระลึก แสดงถึงความรักความผูกพัน และความปรารถนาดี มีการติดสติกเกอร์รูปหัวใจเป็น
สัญลักษณ์แทนค าขอบคุณซึ่งกันและกันเพ่ือเก็บไว้เป็นความทรงจ าดีๆ ที่มีร่วมกันตลอดไป 
             ข้อ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต็ม 5 
                      ผลการด าเนินงาน รทบ. ได้มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ด้าน
จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา และด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาทั้ง 5 หลักสูตรของ รทบ. ในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 
                       4.1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
                            รทบ. ได้ก ากับ ติดตาม การจัดบริการ ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ โดยมีนโยบายให้แต่ละ
หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยด้านการ
จัดบริการให้ค าปรึกษาและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจที่ 3.88 ซึ่งมีผลการประเมินเพ่ิมขึ้นเมื่อ
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เปรียบเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2561 มีระดับความพึงพอใจ มีระดับความพึงพอใจที่ 3.86 และปี 2560  มี
ระดับความพึงพอใจที่ 3.72 โดยจากการประเมินของรทบ. ในปี 2562 ไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา  
                             ทั้งนี้ นอกจากการประเมินความพึงพอใจในปี 2562 จะเพ่ิมขึ้นแล้ว ยังบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงคุณภาพ กล่าวคือ นักศึกษาของ รทบ. ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ได้ตามก าหนดเวลาในปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถกู้เงินเรียน และ/หรือ 
ด าเนินการผ่อนช าระ กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านในรายวิชา นักศึกษาจะมีแผนการเรียนรายบุคคลเฉพาะราย ท าให้
นักศึกษาทราบแผนชีวิตตนเองว่าจะจบการศึกษาเม่ือใด 
                             นอกจากนี้ จากการประเมินนักศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลา มี
ช่องทางการนัดพบที่สะดวก ให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด และมีความเป็นกันเอง ท าให้นักศึกษารู้สึกสบายใจที่จะคุย
ด้วย อย่างไรก็ตามในประเด็นการประเมินดังกล่าวได้น าเข้าสู่ที่ประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายวิชาการ เพ่ือ
ด าเนินการพัฒนาต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการให้ค าปรึกษาให้เหมาะสมกับยุคสมัยซึ่ง รทบ. จะสนับสนุน
ให้อาจารย์ได้เข้าอบรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆ  ในรุ่นนี้  เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจความต้องการ เทคนิคใน
การให้ค าปรึกษา การสื่อสาร ส าหรับเด็กยุคใหม่ 
                       4.2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา 
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
                             รทบ. ได้ให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร และงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาโดยบรรลุวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ กล่าวคือท าให้นักศึกษามีแหล่ งประสบการณ์หลากหลาย ในทุก
สาขาวิชานักศึกษามีงานท ามีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียนทั้งนี้ยังได้ประเมินความพึงพอใจ โดยมีระดับความพึงพอใจใน
ปี 2562 ที่ 3.82 ซึ่งผลการประเมินเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2561 มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ที่ 3.80 และในปี 2560 มีระดับความพึงพอใจที่ 3.76 นักศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คืออาจารย์ที่ปรึกษาให้
ข้อมูลแหล่งงาน แหล่งฝึกประสบการณ์ การอบรม การศึกษาต่อ ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ ผ่าน
ทางไลน์กลุ่ม และเมื่อนักศึกษาไปท างานในแหล่งงาน แหล่งฝึกประสบการณ์ ท ากิจกรรมต่างๆ ท าให้นักศึกษามี
เครือข่าย รู้จักคนในสถานประกอบการต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตามในที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าเพ่ือประโยชน์ของ
นักศึกษา อาจารย์แต่ละหลักสูตร และ รทบ. จะสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการเพ่ิมเติม รวมทั้งการจัดหาแหล่ง
ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
                     4.3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
                            ผลการประเมินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมที่มีต่อโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษารหัส 
59 รทบ. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ พบว่า 
นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู่ที่ 3.94 โดยข้อเสนอแนะ คือ  

- ด้านการก าหนดวันในการจัดโครงการฯ นักศึกษาเข้าร่วมได้ไม่ครบร้อยละ 100 เนื่องจาก
นักศึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ข้อมูลว่า นักศึกษาบางส่วนเมื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จสิ้นแล้วได้รับ
การตอบรับเข้าท างานเลย ท าให้ไม่สามารถมาเข้าร่วมโครงการได้ ถึงแม้จะมีเป็นส่วนน้อยที่ไม่สามารถขอลามา
ร่วมงานได้ ทาง รทบ. ก็ได้ตระหนักถึงความส าคัญ จึงน าข้อมูลนี้เข้าสู่ที่ประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือสรุป
แนวทางแก้ไข และเสนอผ่านประธานหลักสูตร ไปยังอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไปโดยที่
ประชุมมีแนวทางแก้ไขเพ่ือรองรับนักศึกษาที่ได้งานท า และไม่สามารถมาร่วมงานได้ โดยเสนอให้ถ่ายทอดกิจกรรม
ผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์ และบันทึกกิจกรรมและเผยแพร่ใน เฟสบุ๊ค รทบ.                 
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            ข้อ 5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  
                     ผลการด าเนินงาน รทบ. มีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการข้อมูลที่สนองตอบความ
ต้องการของนักศึกษานั้น ในเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้ 
                     5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
                           รทบ. ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละหลักสูตรโดย
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการต่อที่ประชุมของ รทบ. เพ่ือร่วมกันทบทวนผลการด าเนินงานการให้ค าปรึกษาและวิธีการ
จัดการต่อข้อร้องเรียน เพ่ือน าไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป โดยมีแนวทางในการพัฒนาการให้ค าปรึ กษาให้
เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่ง รทบ. จะสนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าอบรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆ  ในรุ่นนี้  เพ่ือ
ศึกษาท าความเข้าใจความต้องการ เทคนิคในการให้ค าปรึกษา การสื่อสารส าหรับเด็กยุคใหม่ 
                    5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
                          ในที่ประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีมติร่วมกันว่าเพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา อาจารย์แต่
ละหลักสูตร และ รทบ. จะพยายามจัดหา และสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการเพ่ิมเติม รวมทั้งการจัดหาแหล่ง
ทุนภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย 
                    5.3 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา 
                        คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ รทบ. ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาผลจากการ
ประเมินการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร โดยเห็นพ้องกันว่าควรพัฒนาช่องทางในการสื่อสาร
กิจกรรมไปยังนักศึกษาที่ไม่สะดวกมาเข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ที่นักศึกษาบางคนได้งานท า
แล้ว และไม่สามารถลางานมาได้ โดยเพ่ิมช่องทางการถ่ายทอดผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์และบันทึกกิจกรรมและเผยแพร่ใน
เฟสบุ๊ค รทบ. 
            ข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า  
                   ผลการด าเนินงาน รทบ. มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์
เก่า มีการพัฒนาระบบความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ จากการประสานประโยชน์
เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
                     1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง รทบ. และศิษย์เก่าของทุกหลักสูตร 
                     2. เพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนา รทบ. 
                     3. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าของ รทบ. 
                     รทบ. จึงมีกระบวนการด าเนินงานในการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ดังนี้ 
                     - จัดให้มีการเพ่ิมฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพ่ืออัพเดทจ านวนศิษย์เก่าสัมพันธ์ รทบ. 
                     - แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าผ่านทางเว็บไซต์  และ เฟสบุ๊ค ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
รทบ. ทั้งในเรื่องการรับสมัครงาน การอบรมสัมมนาหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านการบริการและ
การท่องเที่ยว ดังนั้น รทบ. จึงได้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า ซึ่งทาง รทบ. สร้างช่องทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพ่ือให้ศิษย์เก่าสามารถติดต่อกับทาง รทบ. ได้อย่างสะดวกและไม่ยุ่งยากซับซ้อน ประกอบด้วยเว็บไซต์ของ 
รทบ. และ เฟสบุ๊ค ศิษย์เก่า รทบ. และได้เชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้เพ่ิมเติมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบ



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    113 
 
 

วิชาชีพของศิษย์เก่าในปัจจุบัน รทบ. มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของศิษย์เก่า 
คือ 

- กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาซึ่งมีการเชิญศิษย์เก่าตัวแทนจากทุกหลักสูตรมารับทราบข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันของมหาวิทยาลัยรวมทั้งความรู้ และแรงบันดาลใจที่เป็นประโยชน์เพ่ือต่อยอดในการท างานในสายงาน
บริการ 

- โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ โดยพระบรมราชานุญาต ครั้งที่ 9 ซ่ึงเป็นงานสัมมนาทางวิชาการใน
หัวข้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เกียรติยศและศักดิ์ศรี อัญมณีแห่งชีวิต มีศิษย์เก่าเข้าร่วมงานและน าความรู้ไปต่อ
ยอดกับสายงานการท่องเที่ยว 
รายการหลักฐาน  

D 1.6.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 62 
D 1.6.1.2 เอกสารรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าโรงแรม 
D 1.6.1.3 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-advisor)   
D 1.6.2.1 รายงานการประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
D 1.6.2.2 บันทึกความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านการโรงแรม (MoU) กับผู้ประกอบการ

ธุรกิจการโรงแรม 
D 1.6.2.3 เว็บไซต์ รทบ. Facebook รทบ. 
D 1.6.2.4 ภาพการร่วมปฏิบัติงานในงาน Nailert Flower and Garden Fair 2020 
D 1.6.2.5 ภาพกิจกรรมชวนคนรุ่นใหม่ เปิดประสบการณ์งานด้านพิพิธภัณฑ์ (NAI LERT YOUNG 

BLOOD) 
D 1.6.2.6 ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติในหัวข้อ “เปิดต านานวัง

หน้าจากอดีตถึงปัจจุบัน” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และพระอุโบสถวัดบวร
สถานสุทธาวาส 

D 1.6.2.7 ภาพกิจกรรมเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติในหัวข้อ “เปิดต านานวังหน้า
จากอดีตถึงปัจจุบัน” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และพระอุโบสถวัดบวรสถาน
สุทธาวาส 

D 1.6.2.8 ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2563 ในกิจกรรมสานฝันเด็กไทยสู่นานาชาติไป
กับสายการบิน JDA (Jessada Airline) ณ พิพิธภัณฑ์เจษฎา เทคนิค มิวเซียม จังหวัด
นครปฐม 

D 1.6.2.9 ภาพการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (National Broadcasting and Telecommunication 
Commission) หรือ กสทช. (NBT) 

D 1.6.2.10 ภาพกิจกรรมออกบูธแนะน าหลักสูตรฯ ในงานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ให้แก่
นักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

D 1.6.2.11 ภาพกิจกรรมออกบูธแนะน าหลักสูตรฯ ในงานแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ 
โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท 

D 1.6.2.12 ภาพกิจกรรมร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในกิจกรรมเปิด
บ้านวิชาการ “สานฝันสู่วันแห่งอนาคต” 
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D 1.6.2.13 ภาพกิจกรรมนักศึกษาเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่
มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

 D 1.6.3.1 สรุปโครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ รทบ. รหัส 59 
D 1.6.3.2 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ รทบ. รหัส 59 
D 1.5.4.1 สรุปแบบประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นักศึกษา รทบ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปี

การศึกษา 2562 
D 1.5.4.2 สรุปโครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ รทบ. รหัส 59 
D 1.5.5.1 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ รทบ. ประจ าปีการศึกษา 2562 
D 1.5.5.2 รายงานการประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รทบ. ประจ าปีการศึกษา 2562 
D 1.6.6.1 รายงานการประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รทบ. ประจ าปีการศึกษา 2562 
D 1.6.6.2 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า  
D 1.6.6.3 ตัวอย่างหน้าเพจ Facebook ของศิษย์เก่าสัมพันธ์ รทบ. ตัวอย่างหน้าเพจเว็บไซต์ รทบ. 
 D 1.6.6.4 สรุปโครงการวาปีบุษบากรวิชาการโดยพระบรมราชานุญาต ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทาง

วิชาการในหัวข้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เกียรติยศและศักดิ์ศรี อัญมณีแห่งชีวิต 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 5/6 ข้อ ระดับ 5/6 ข้อ ระดับ 5/6 ข้อ 

(ระบุข้อ 1 2 3 4 5 6) 
 5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  
       อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
       นางสาวฝนทิพณ์ ตูพานิช  
ผู้เขียนรายงาน SAR 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพรรธน์ ริมผดี 
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     ระสงค ์
      

เกณฑ์ประเมิน )เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด(  
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรม 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน  
  - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน  
  - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
  - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
  - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  
 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และน าผลการ 

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  
 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  
 
หลักการให้คะแนน 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ระดับ 1 มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1 คะแนน  
ระดับ 2 มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2 คะแนน  
ระดับ 3 มีการด าเนินการ 3 - 4 ข้อ 3 คะแนน  
ระดับ 4 มีการด าเนินการ 5 ข้อ 4 คะแนน  
ระดับ 5 มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  

     
ผลการด าเนินงาน  

ข้อ 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน รทบ. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนอาจารย์ทั้ง 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง และสาขาวิชา
การจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นที่ปรึกษา และร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้บรรลุ

D 1.7 สกอ. SDU 1 

ชื่อตัวชี้วัด : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายงานการประเมินตนเอง 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    116 
 
 

เป้าหมายที่วางไว้ โดยเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การ
ประเมินผล และการปรับปรุงแผน โดยในปีการศึกษา 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประกอบด้วย
ตัวแทนนักศึกษาทั้ง 5 หลักสูตร ซึ่งแผนกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้ก าหนดกิจกรรมต่างๆ ให้
ครบถ้วนเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ รทบ.  (บัณฑิตเป็น World Class Graduates – 
คุณลักษณะเฉพาะนักศึกษา รทบ. 1) การสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (Language Proficiency) 2) การ
เรียนเน้นการปฏิบัติ (KSA) 3) บุคลิกภาพ มารยาท วินัย (Manners and Principles) 4) จิตบริการสาธารณะ 
(Service Mind) 5) การคิดวิเคราะห์ และภาวะผู้น า (Cognitive Thinking and Leadership) กิจกรรมกีฬา หรือ
การส่งเสริมสุขภาพ การบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และการ
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกระบวนการจัดท าแผน ดังนี้  

1. จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดยมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมแสดง
ความเห็นและให้ข้อมูลในการจัดกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ด้านกิจการนักศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ
นโยบายการพัฒนานักศึกษาของ รทบ. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ (บัณฑิตเป็น World Class Graduates – คุณลักษณะเฉพาะนักศึกษา รทบ.) ส่งเสริมการบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

2. จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัด
ของแผนฯ  

3. น าเสนอแผนกลยุทธ์ด้านแผนกิจกรรมนักศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานั กศึกษา 
รทบ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม 

4. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จากนั้นน าเสนอคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา รทบ. เพื่อขอ
อนุมัติแผนด าเนินการประจ าปี  

5. ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านกิจกรรมนักศึกษา 
6. สรุปแผนการจัดกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ด้านด้านกิจกรรมนักศึกษา 

 ข้อ 2  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน  
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน  

  - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
  - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
  - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีนโยบายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา รทบ. ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการเขียนโครงการเพ่ือจัดโครงการ/
กิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ซึ่งการจัดท าแผน และกิจกรรมที่จะจัดขึ้น จะต้องเป็นกิจ กรรมที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้  

1.  เป็นกิจกรรมที่ผลักดันให้บัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (บัณฑิตเป็น World Class 
Graduates – คุณลักษณะเฉพาะนักศึกษา รทบ.) 5 ประการ  

1) การสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (Language Proficiency)  
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2) การเรียนเน้นการปฏิบัติ (KSA)  
3) บุคลิกภาพ มารยาท วินัย (Manners and Principles)  
4) จิตบริการสาธารณะ (Service Mind)  
5) การคิดวิเคราะห์ และภาวะผู้น า  (Cognitive Thinking and Leadership) 

2. เป็นกิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
3. เป็นกิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
4. เป็นกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
5. เป็นกิจกรรมการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
6. เป็นกิจกรรมการประกันคุณภาพศึกษาในแผนการจัดกิจกรรมระบุวัตถุประสงค์ของแผน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้/เกณฑ์สกอ. แหล่งงบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ/กิจกรรม   ค่ าเป้าหมาย  
ระยะเวลาในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 รทบ. 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะเฉพาะของ รทบ. ก าหนด เพ่ือที่จะเป็นบัณฑิตในสายงานการ
ท่องเที่ยวและการบริการตามวิสัยทัศน์ของ รทบ. คือ World Class Graduates โดยคุณลักษณะเฉพาะของ รทบ. 
ประกอบด้วย 

1) การสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (Language Proficiency)  
2) การเรียนเน้นการปฏิบัติ (KSA)  
3) บุคลิกภาพ มารยาท วินัย (Manners and Principles)  
4) จิตบริการสาธารณะ (Service Mind)  
5) การคิดวิเคราะห์ และภาวะผู้น า (Cognitive Thinking and Leadership) 

2. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภานในระดับหน่วยงานตามตัวชี้วันที่ 
D1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี       

1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน  
2) กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
4) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม 

3. เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย 
1. นักศึกษาพัฒนาตามคุณลักษณะเฉพาะของ รทบ. 5 ประการ 
2. นักศึกษาพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภานในระดับหน่วยงานตามตัวชี้วัดที่ 1.6 ( IQA) หรือ       
D 1.7 (SDUQA) กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
3. นักศึกษาสามารถน าทักษะการประกันคุณภาพ PDCA ไปใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียน และการใช้ชีวิตประจ าวัน  
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา รทบ.  
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน 
1. จัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะเฉพาะของ รทบ. และกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะเฉพาะของ รทบ.
ก าหนด เพ่ือที่จะเป็นบัณฑิตในสายงานการท่องเที่ยวและการบริการตามวิสัยทัศน์ของ รทบ. คือ World Class 
Graduates โดยคุณลักษณะเฉพาะของ รทบ. และกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดย
สถาบัน กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และกิจกรรมที่พัฒนาและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 
2. มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผน ร้อยละ 100  
3. คณะกรรมการสโมสรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม 
4. กิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในระดับดี 
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 รทบ. ทั้งหมด 5 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562   

เพ่ือแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม นักศึกษาได้พบปะเพ่ือนใหม่ มี
ความสัมพันธ์ทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร และเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ รทบ. (บัณฑิต
เป็น World Class Graduates)  ด้านบุคลิกภาพ มารยาท วินัย (Manners and Principles) และเพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ในระบบการประกันคุณภาพ PDCA 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
สิงหาคม 2562  
งบประมาณ 
ไม่ใช ้
2. โครงการไหว้ครู กตัญญูฑิตา ปีการศึกษา 2562 

เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาระลึกในพระคุณของครูอาจารย์ โดยมีการบายศรีสู่ขวัญ และพิธีไหว้ครู และเพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (บัณฑิตเป็น World Class Graduates)  
ด้านบุคลิกภาพ มารยาท วินัย (Manners and Principles)  
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
ตุลาคม 2562 
งบประมาณ 
17,000 
3. โครงการ THM Freshman Day 2019 

เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความสมานฉันท์ซึ่งกันและกัน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนกับเพ่ือน ระหว่าง
เพ่ือนกับน้อง และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ และเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ (บัณฑิตเป็น World Class Graduates) ด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
(Language Proficiency) ด้านบุคลิกภาพ มารยาท วินัย (Manners and Principles) ด้านจิตบริการสาธารณะ 
(Service Mind) และด้านการคิดวิเคราะห์ และภาวะผู้น า (Cognitive Thinking and Leadership) 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
พฤศจิกายน 2562 
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งบประมาณ 
7,300 
4.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะของ รทบ. สู่บัณฑิตท่ีเป็น World Class Graduate 

เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะเฉพาะของ รทบ. สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ รทบ. (บัณฑิตเป็น 
World Class Graduates) ด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (Language Proficiency) ด้านการ
เรียนเน้นการปฏิบัติ (KSA) ด้านบุคลิกภาพ มารยาท วินัย (Manners and Principles) ด้านจิตบริการสาธารณะ 
(Service Mind) และด้านการคิดวิเคราะห์ และภาวะผู้น า (Cognitive Thinking and Leadership) 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 
งบประมาณ 
ไม่ใช ้
 5. โครงการเตรียมความพร้อมสู่สายงานบริการ 

เพื ่อพัฒนาทักษะด้านการท าข้อสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาการการปรับ
ภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมบริการ  

1) เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน “ประวัติแนะน าตน” 
2) เพ่ิมพัฒนาทักษะและเทคนิคในการสร้างความประทับใจส าหรับการสัมภาษณ์งาน  
3) เป็นกิจกรรมเพื ่อส่ง เสริมคุณลักษณะบัณฑิตที ่พ ึงประสงค์ของ รทบ. (บัณฑิตเป็น World Class 

Graduates) ด้านการสื ่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (Language Proficiency) ด้านบุคลิกภาพ 
มารยาท วินัย (Manners and Principles) และด้านการคิดวิเคราะห์ และภาวะผู้น า (Cognitive Thinking 
and Leadership) 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 
งบประมาณ 
ไม่ใช้ 

โครงการ /กิจกรรม  

กิจกรรม 
ส่งเสริม*

คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 

(World Class 
Graduates) 

กิจกรร
มกีฬา 

หรือการ
ส่งเสริม
สุขภาพ 

กิจกรรม
การ

บ าเพ็ญ
ประโยชน์
หรือรักษา
สิ่งแวดล้อ

ม 

กิจกรรม
การ

เสริมสร้าง
คุณธรรม

และ
จริยธรรม 

กิจกรรม
การ

ส่งเสริม
ศิลปะ
และ

วัฒนธรร
ม 

กิจกรรม
การ

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษ

า 

 1 2 3 4 5  
1. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2562 

  √       √ 
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2. โครงการไหว้ครู กตัญญู
ฑิตา ปีการศึกษา 2562 

  √     √ √  

3. THM Freshman Day 
2019 

√  √ √ √ √ √ √   

4. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณลักษณะเฉพาะ
ของรทบ. บริการสู่บัณฑิต
ที่เป็น World Class 
Graduate 

√ √ √ √ √  √ √   

5. โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่สายงานบริการ 

√  √  √      

*คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ รทบ. (บัณฑิตเป็น World Class Graduates)  
1. การสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (Language Proficiency)  
2. การเรียนเน้นการปฏิบัติ (KSA)  
3. บุคลิกภาพ มารยาท วินัย (Manners and Principles)  
4. จิตบริการสาธารณะ (Service Mind) 
5. การคิดวิเคราะห์ และภาวะผู้น า (Cognitive Thinking and Leadership) 
       โดยในปีการศึกษา 2562 ฝ่ายพัฒนานักศึกษารวบรวมข้อมูลการด าเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาของหลักสูตร และศูนย์การศึกษาภายใต้สังกัด 
รทบ. ดังนี้  
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ข้อ 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา โดยมีการ
ให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้า
ใหม่มีความเข้าใจต่อการประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือให้นักศึกษาน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การ
ฝึกปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรม และการใช้ชีวิตประจ าวัน  

นอกจากนี้ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ส่งเสริมให้ตัวแทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การประยุกต์ใช้กระบวนการ PDCA ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ก่อให้เกิดเครือข่ายและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท ากิจกรรมนักศึกษากับการประกันคุณภาพนักศึกษา และวางแผนในการจัดกิจกรรม 

ข้อ 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  

ผลการด าเนินงาน คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาก าหนดให้มีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ไว้ ร้อยละ 80 ผลการ
ประเมินพบว่าทุกโครงการ/กิจกรรมด าเนินการได้บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการ/กิจกรรม คิดเป็น
ความส าเร็จร้อยละ 100  

โดยน าผลการประเมินไปปรับปรุงในแต่ละโครงการ/กิจกรรม พบว่าการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการ/กิจกรรม และน าผลการประเมินซึ่งสามารถส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของ รทบ. (บัณฑิตเป็น World Class Graduates – คุณลักษณะเฉพาะนักศึกษา รทบ. ส่งเสริมการบ าเพ็ญ
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ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยทุก
โครงการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
-  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
วัตถุประสงค์โครงการ 
1) เป็นการแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม 
2) ได้พบปะเพ่ือนใหม่ มีความสัมพันธ์ทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร 
3) เป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (บัณฑิตเป็น 
World Class Graduates)  ด้านบุคลิกภาพ มารยาท วินัย (Manners and Principles)  
4) มีความรู้ในระบบการประกันคุณภาพ PDCA 
ผลการประเมิน บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
โดยนักศึกษาสามารถปรับตัวจากการเป็นนักเรียนมาเป็นนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ส าหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 4 ปี นักศึกษารู้จักมหาวิทยาลัยและภูมิใจในมหาวิทยาลัย นักศึกษามี
ความเข้าใจกฎระเบียบ และมีบุคลิกภาพที่ดี เช่น การแต่งกายให้ถูกระเบียบ วิธีการลงทะเบียน ระดับผลการเรียน
ตลอดการศึกษา ข้อบังคับขอมหาวิทยาลัยด้านความสามารถภาษาอังกฤษเพ่ือจบการศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ส านักวิทยบริการฯ ศูนย์บริหารกาย หรือ โฮมเบเกอรี่ รู้จักความเป็นมาของ
มหาวิทยาลัย มากขึ้น และรู้จักคณะ รวมถึงบุคลากรของคณะ รวมทั้งมีความเข้าใจถึงกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
เชิงปริมาณ 
ค่าเฉลี่ย 3.73 
- โครงการไหว้ครู กตัญญูฑิตา ปีการศึกษา 2562 
วัตถุประสงค์โครงการ 
1) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาระลึกในพระคุณของครูอาจารย์ (คุณธรรมจริยธรรม) โดยมีการบายศรีสู่ขวัญ และพิธีไหว้
ครู (ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
2) เป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ รทบ. (บัณฑิตเป็น World Class Graduates)  
ด้านบุคลิกภาพ มารยาท วินัย (Manners and Principles)  
ผลการประเมิน บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  
เชิงคุณภาพ 
โดยนักศึกษามีสัมมาคารวะ เคารพ และอ่อนน้อมครูอาจารย์  เนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เข้าใจความส าคัญ
ของการมีครู เข้าใจความหมายขององค์ประกอบของพานไหว้ครู (เช่น ข้าวตอก หญ้าแพรก ดอกเข็ม ดอกมะเขือ) ที่
สามารถน าไปใช้โยชน์ในชีวิตประจ าวัน ได้ อาจารย์ช่วยถ่ายทอดความรู้ และเข้าใจในความปรารถนาดีที่อาจารย์มีต่อ
ลูกศิษย์ โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการรายงานผลในรายวิชาและการประชุมหลักสูตร   
เชิงปริมาณ 
ค่าเฉลี่ย 4.59 
- โครงการ THM Freshman Day 2019 
วัตถุประสงค์โครงการ 
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1) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความสมานฉันท์ซึ่งกันและกัน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนกับเพ่ือน ระหว่าง
เพ่ือนกับน้อง และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 
2) เป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (บัณฑิตเป็น 
World Class Graduates) ด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (Language Proficiency) ด้าน
บุคลิกภาพ มารยาท วินัย (Manners and Principles) ด้านจิตบริการสาธารณะ (Service Mind) และด้านการคิด
วิเคราะห์ และภาวะผู้น า (Cognitive Thinking and Leadership) 
ผลการประเมิน บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  
เชิงคุณภาพ 
โดยนักศึกษาใหม่ได้แสดงออกในการท ากิจกรรมที่ดี และในทางที่เหมาะสมในกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ได้เรียนรู้ใน
การท างานเป็นทีม เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาใหม่ รุ่นน้อง และรุ่นพ่ีได้รู้จักกันในหมู่คณะ สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นั่งรับประทานอาหารพร้อมกัน ท ากิจกรรมร่วมกันในการเสริมสร้างสุขภาพและพลามัยทาง
กายและจิตใจ ในการแข่งขันกีฬาที่สร้างความสนุกสนาน สามัคคี และยังแสดงออกถึงความสามารถทางด้านร่างกาย
ด้วย เช่น ชักเย่อ วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล รวมทั้งได้โชว์ศักยภาพของตัวแทนดาวเดือนของโรงเรียนฯ ที่มีความสามารถ 
กล้าแสดงออก มีไหวพริบที่ดี มีความสามารถ ได้เข้าร่วมการประกวดดาวเดือนของทางมหาวิทยาลัย 
เชิงปริมาณ 
4.36 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะของ รทบ. สู่บัณฑิตท่ีเป็น World Class Graduate 
วัตถุประสงค์โครงการ 
1) เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะเฉพาะของ รทบ. 
2) เพ่ือสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
3) เป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ รทบ. (บัณฑิตเป็น World Class Graduates) ด้าน
การสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (Language Proficiency) ด้านการเรียนเน้นการปฏิบัติ (KSA) ด้าน
บุคลิกภาพ มารยาท วินัย (Manners and Principles) ด้านจิตบริการสาธารณะ (Service Mind) และด้านการคิด
วิเคราะห์ และภาวะผู้น า (Cognitive Thinking and Leadership) 
ผลการประเมิน บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
โดยนักศึกษาได้มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่ รทบ. ก าหนด นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ จ านวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 1. การแข่งขันตอบค าถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและการ
บริการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2562 หัวข้อ “ภาคการบริการ ความยั่งยืน: ความท้า
ทายในทศวรรษ” 2. การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม โครงการ Open House ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 3. การแข่งขันจัดดอกไม้ โครงการ Open House ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 4. เข้าร่วมโครงการ ASEAN Plus Three Tourism Summit 2019 ระหว่างวันที่ 25 - 31 
สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ ASEAN  Plus Three Youth 2019 for Innovation Organic 
and CBT Tourism Development 5. เข้าร่วมกิจกรรมชวนคนรุ่นใหม่ เปิดประสบการณ์งานด้านพิพิธภัณฑ์ จัดขึ้น
โดย NAI LERT PARK HERITAGE HOME 6. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือการพัฒนาวัดและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ในโครงการการเสริมทักษะวิชาชีพและเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตตามแนวทาง SDU Spirit สู่สายงานการ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และฝึกการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และงานบริการ  
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เชิงปริมาณ 
4.36 
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่สายงานบริการ 
วัตถุประสงค์โครงการ 
1) เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการท าข้อสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ให้กับนักศึกษา 
2) เพ่ือพัฒนาการการปรับภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมบริการ  
3) เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน “ประวัติแนะน าตน” 
4) เพ่ิมพัฒนาทักษะและเทคนิคในการสร้างความประทับใจส าหรับการสัมภาษณ์งาน  
3) เป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ รทบ. (บัณฑิตเป็น World Class Graduates) 
ด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (Language Proficiency) ด้านบุคลิกภาพ มารยาท วินัย 
( Manners and Principles) แ ล ะ ด ้า น ก า ร ค ิด ว ิเ ค ร า ะ ห ์ แ ล ะ ภ า ว ะ ผู ้น า  ( Cognitive Thinking and 
Leadership) 
ผลการประเมิน บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  
เชิงคุณภาพ 
โดยนักศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นบัณฑิตในแบบ World Class Graduate นักศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
THM TOEIC Pilot Class โดย รทบ. ร่วมกับ Wall Street Institute เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับ
การสอบ TOEIC ของ นศ รหัส 61 เป็นการอบรมระยะยาวตลอดภาคการศึกษา ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ 
และเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่สายงานบริการ Total Look to Book Your Job นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาการปรับภาพลักษณ์และบุคลิกภาพให้ เหมาะส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้ง
ได้รับการพัฒนาทักษะการเขียนประวัติแนะน าตน (Curriculum Vitae-CV) เพื่อใช้ในการสมัครงาน และได้
เรียนรู้ถึงเทคนิคในการสร้างความประทับใจส าหรับการสัมภาษณ์งาน  
เชิงปริมาณ 
4.42 
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้สรุปแผนการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในปีถัดไป คือ 
การก าหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรมต้องชัดเจนและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดจะต้องสามารถ
วัดผล การด าเนินงานได้รวมถึงการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ /กิจกรรมควร
ก าหนดหัวข้อให้สอดคล้องกับรูปแบบของกิจกรรมมากขึ้น  

ข้อ 5  ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2562 

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ได้ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน 
ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้  

1. ประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมจากตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่แต่ละกิจกรรมได้ก าหนดไว้
ตามตัวบ่งชี้ ดังนี้  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ (บัณฑิตเป็น World Class Graduates – คุณลักษณะเฉพาะนักศึกษา รทบ.) กิจกรรมกีฬา หรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ การบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และการส่งเสริมศิลปะ
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และวัฒนธรรม คือมีจ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 5 โครงการ/กิจกรรมด าเนินการส าเร็จในก าหนดเวลาตามแผนฯ 
ทั้งหมด 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คะแนนความพึงพอใจของการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ดังนี้คือคะแนนความพึง
พอใจของการจัดโครงการ/กิจกรรม ไม่ต่ ากว่า 3.51 ทุกโครงการ/กิจกรรม  

ตัวบ่งชี้ที่ 3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนฯ ม าานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 5 โครงการ บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ผลการ
ประเมินความส าเร็จของแผนฯ พบว่าบรรลุความส าเร็จทุกตัวบ่งชี้  

2. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ด้านกิจรรมนักศึกษาในปีถัดไป โดยพิจารณาจากแผนการ
ปรับปรุงการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้เหมาะกับนักศึกษาในปัจจุบัน  
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การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของแต่ละหลักสูตร ด าเนินภายใต้โครงการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในภาพรวมของคณะอย่างครบถ้วนตามวิสัยทัศน์ของ รทบ. คือ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ รทบ. 
(บัณฑิตเป็น World Class Graduates – คุณลักษณะเฉพาะนักศึกษา รทบ. 1) การสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ (Language Proficiency) 2) การเรียนเน้นการปฏิบัติ (KSA) 3) บุคลิกภาพ มารยาท วินัย 
(Manners and Principles) 4) จิตบริการสาธารณะ (Service Mind) 5) การคิดวิ เคราะห์  และภาวะผู้น า  
(Cognitive Thinking and Leadership) กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ การบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปี 2562 ของ รทบ. และทั้ง 5 หลักสูตร บรรลุวัตถุประสงค์ทุก
ประการ กล่าวคือ จัดให้มีกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการเป็นบัณฑิตในสายงานการท่องเที่ยวและการ
บริการตามวิสัยทัศน์ของ รทบ. คือ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ รทบ. (บัณฑิตเป็น World Class 
Graduates – คุณลักษณะเฉพาะนักศึกษา รทบ. 1) การสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ(Language 
Proficiency) 2) การเรียนเน้นการปฏิบัติ (KSA) 3) บุคลิกภาพ มารยาท วินัย (Manners and Principles) 4) จิต
บริการสาธารณะ (Service Mind) 5) การคิดวิเคราะห์ และภาวะผู้น า (Cognitive Thinking and Leadership) 
กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ การบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  

ข้อ 6  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน รทบ. มีการประเมินผลหลังการจัดโครงการ/กิจกรรม และมีการน าผลการประเมิน

และข้อคิดเห็นต่างๆ มาพิจารณาจัดการปรับปรุงแผน ดังนี้ 
1. การจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2563 ต้องค านึงถึงความปลอดภัยในด้านสุขอนามัยของนักศึกษา

และบุคลากร สถานที่จัดกิจกรรมถ่ายเท จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่แออัด เวลาในการจัดกิจกรรมกระชับ (Non-
Crowded)  

2. รูปแบบ และระยะเวลาการจัดกิจกรรมควรมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเป็นกิจกรรมแบบ
ออนไลน์ได้เพ่ือรองรับสถานการโรคระบาด COVID - 19  

3. เพ่ิมการจัดโครงการ/กิจกรรมแบบออนไลน์ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกัน โดยกิจกรรมดังกล่าวไม่ใช่เพียงการฟังบรรยาย การถามตอบ หรือการยกมือแสดงความคิดเห็น 

4. เพ่ิมการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ให้นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม 
รายการหลักฐาน  

D 1.7.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา รทบ. 
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D 1.7.1.2 แผนกลยุทธ์ด้านกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2562  
D 1.7.1.3 สรุปแผนการด าเนินงานการจัดกิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์กิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2562  
D 1.7.2.1 รายงานสรุปโครงการที่ 1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
D 1.7.2.2 รายงานสรุปโครงการที่ 2 โครงการไหว้ครู กตัญญูฑิตา ปีการศึกษา  2562  
D 1.7.2.3 รายงานสรุปโครงการที่ 3  THM Freshman Day 2019 
D 1.7.2.4 รายงานสรุปโครงการที่ 4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะของโรงเรียนการ

ท่องเที่ยวและการบริการสู่บัณฑิตท่ีเป็น  World Class Graduate 
D 1.7.2.5 รายงานสรุปโครงการที่ 5 โครงการเตรียมความพร้อมสู่สายงานบริการ 
D 1.7.3.1 รายงานสรุปโครงการที่ 1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
D 1.7.4.1 รายงานสรุปโครงการที่ 1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
D 1.7.4.2 รายงานสรุปโครงการที่ 2 โครงการไหว้ครู กตัญญูฑิตา ปีการศึกษา  2562  
D 1.7.4.3 รายงานสรุปโครงการที่ 3  THM Freshman Day 2019 
D 1.7.4.4 รายงานสรุปโครงการที่ 4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะของโรงเรียนการ

ท่องเที่ยวและการบริการสู่บัณฑิตท่ีเป็น  World Class Graduate 
D 1.7.4.5 รายงานสรุปโครงการที่ 5  โครงการเตรียมความพร้อมสู่สายงานบริการ 
D 1.7.5.1 สรุปผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2562 
D 1.7.6.1 แผนการปรับปรุงการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 5/6 ข้อ ระดับ 5/ 6 ข้อ  

 
ระดับ 5/ 6 ข้อ  

(ระบุข้อ 1 2 3 4 5 6) 
5  คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
        อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
        นายพุฒิโชติ ทองมอญ 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
        อาจารย์ณฐิตา อินทร์ยะ 
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     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงานรายข้อ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมมูลค่าสูง 2 คะแนน - 
ข้อ 2 หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรม/มีการบูรณาการศาสตร์ข้ามศาสตร์ที่

เสริมสร้างทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการ 
1 คะแนน - 

ข้อ 3 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก และมีการส่งนักศึกษา
หรืออาจารย์เข้าไปเสริมทักษะ 

1 คะแนน - 

ข้อ 4 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก และมีการส่งอาจารย์
เข้าไปฝึกฝังตัวไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง 

1 คะแนน - 

ข้อ 5 จ านวนหลักสูตรที่แสดงถึงนวัตกรรม  1 คะแนน - 
ข้อ 6 จ านวนหลักสูตรใหม่มีจ านวนผู้เรียนตามเป้าหมาย/แผนรับทุก

หลักสูตร หากไม่ครบทุกหลักสูตร หัก 0.5 คะแนน 
1 คะแนน - 

สรุปผลการด าเนินงาน 6 ข้อ  N/A 
หมายเหตุ : สามารถน ามาใช้ค านวณได้ในปีถัดไป ในกรณีที่หลักสูตรไดร้ับอนุมัติแล้วแตย่ังไมไ่ด้รับนักศึกษา (ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา) 
ผลการด าเนินงาน  
          ข้อ 1 หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมมูลค่าสูง  

ผลการด าเนินงาน  ไม่รับการประเมิน 
          ข้อ 2 หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรม/มีการบูรณาการศาสตร์ข้ามศาสตร์ที่เสริมสร้างทักษะด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ  

ผลการด าเนินงาน ไม่รับการประเมิน 
         ข้อ 3 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก และมีการส่งนักศึกษาหรืออาจารย์เข้าไปเสริมทักษะ 

 ผลการด าเนินงาน ไม่รับการประเมิน 
         ข้อ 4 หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก และมีการส่งอาจารย์เข้าไปฝึกฝังตัวไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง 

ผลการด าเนินงาน ไม่รับการประเมิน 
         ข้อ 5 จ านวนหลักสูตรที่แสดงถึงนวัตกรรม  

 ผลการด าเนินงาน ไม่รับการประเมิน 
 

D 1.8   มสด. SDU 1 

ชื่อตัวชี้วัด : จ านวนหลักสูตรใหม่ (Degree) ทีผ่ลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต/ความต้องการผู้ใช้บัณฑิต 

รายงานการประเมินตนเอง 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    130 
 
 

         ข้อ 6 จ านวนหลักสูตรใหม่มีจ านวนผู้เรียนตามเป้าหมาย/แผนรับทุกหลักสูตร หากไม่ครบทุกหลักสูตร 
หัก 0.5 คะแนน  

ผลการด าเนินงาน ไม่รับการประเมิน 
รายการหลักฐาน  
         ไม่มีรายการหลักฐาน 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ - 

 
- N/A - 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
       อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
       นายจตุรโชค ยวงอักษร 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี ทหารแกล้ว 
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     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงานรายข้อ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 บุคลากรของหน่วยงานได้รับการ upskills/reskills ไม่น้อยกว่า    

ร้อยละ 75 (รวมทั้งการอบรมภายนอก และออนไลน์) 
1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 2 บุคลากร มีพฤติกรรมท างานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น เข้าใจแนวคิด/ความรู้
ใหม่ ปรับตัวได้อย่างเห็นได้ชัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (สรุปรายงาน 
และสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้รับบริการ) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 3 หลักสูตรใหม่เพ่ือ upskills/ reskills ที่มีบุคคลภายนอก/ศิษย์เก่า 
หรือการ plus skills ให้กับนักศึกษา จ านวน 1 - 3 ครั้ง 
(นับเมื่อสามารถจัดการอบรมได้ปกติ) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 4 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถสะสมใน credit bank ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตรใหม่ระยะสั้น 

1 คะแนน - 

ข้อ 5 จ านวนหลักสูตรใหม่ระยะสั้น 1 - 10 หลักสูตร 1 คะแนน 1 คะแนน 
สรุปผลการด าเนินงาน 4 ข้อ 4 คะแนน 

     
ผลการด าเนินงาน  

ข้อ 1 บุคลากรของหน่วยงานได้รับการ upskills/reskills ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (รวมทั้งการอบรม
ภายนอก และออนไลน์) 

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีแนวคิดในการสร้างและเสริมโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้
ตรงกับความต้องการ ตรงกับ Trend และตรงกับความท้าทายหรือจุดด้อยที่มีอยู่ ทั้งนี้ รทบ. จึงมีแผนการพัฒนา
บุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือ upskills/reskills บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีความรู้
ความสามารถ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
พบว่า บุคลากรสายวิชาการ มีจ านวนทั้งหมด 86 คน ได้รับการอบรมหลักสูตร upskills/reskills จ านวน 70 คน    
คิดเป็นร้อยละ 81.39 และบุคลากรสายสนับสนุน มีจ านวนทั้งหมด 13  คน ได้รับการอบรมหลักสูตร 
upskills/reskills จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (D 1.9.1.1) 
                  ส าหรับหลักสูตรการอบรมที่บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนของ รทบ. เข้ารับการ
อบรมที่เป็นการจัดการอบรมโดยกองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ คณะ/โรงเรียน หรือ หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ หลักสูตร 
KM การเขียนข่าว ผลิตสื่อ และการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ยุค 4.0 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือการป้องกันการทุจริต กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 1.9 มสด. SDU 1 

ชื่อตัวชี้วัด : จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (upskills/reskills)  
                 ครอบคลุมทุกช่วงวัย 
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โครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาลของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตวิทยาการศึกษาและ
การจัดระเบียบวินัยของห้องเรียน : กรณีศึกษานักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทย และโครงการอบรมในหัวข้อ
วัคซีนทางการเงินหลัง COVID - 19 โดยมีรายชื่อของบุคลากร รทบ. ที่เข้ารับการอบรม และได้รับวุฒิบัตรจาก
โครงการอบรมที่จัดขึ้นโดยกองบริหารงานบุคคล รวมถึงโครงการอบรมที่หน่วยงานต่างๆ ได้ท าความร่วมมือกับกอง
บริหารงานบุคคลในการจัดอบรมปรากฏตามข้อมูลใน QR Code  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       นอกจากนี้ยังกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ ด้านการวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอ่ืนๆ ที่บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากร
สายสนับสนุนของ รทบ. เข้ารับการอบรมเพ่ือ upskills/reskills และจัดขึ้นโดยหน่วยงานอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย   
สวนดุสิต ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ ในหลักสูตรอบรมระบบ WBSC - LMS ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรเทคนิคการวางโครงร่างในการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC ด้านการวิจัย 
หลักสูตรอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ SCOPUS หลักสูตรการสร้างหลักสูตรที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Outcome Base Education OBE) การศึกษาที่มุง
ผลลัพธ์ส าหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นต้น รวมทั้งการเข้ารับการอบรมจากหน่วยงาน และสถาบันที่มีชื่อเสียงอ่ืนๆ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย ดังเช่น สถาบันเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน สถาบันคลังสมอง
แห่งชาติ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น   

ข้อ 2 บุคลากร มีพฤติกรรมท างานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น เข้าใจแนวคิด/ความรู้ใหม่ ปรับตัวได้อย่างเห็นได้ชัด ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 (สรุปรายงาน และสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้รับบริการ) 

ผลการด าเนินงาน บุคลากรที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร upskills/reskills ได้น าความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานให้ดีขึ้น มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน น ามาปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหม่จากเดิมทีมีจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน เมื่ออยู่ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID - 19) บุคลากรสายวิชาการทุกคน (ร้อยละ 100) ได้ปรับตัวและปรับวิธีการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ WBSC - LMS ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 (D 1.9.2.1) และมี
การพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี 4 ปี ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(Outcome Base Education OBE) คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ภาพลักษณ์และ
การจัดการธุรกิจ (D 1.9.2.2) รวมถึงมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non - Degree) ในระบบ SDU MOOC คือ 
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หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพเพ่ือรองรับแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) เป็นต้น  

ข้อ 3  หลักสูตรใหม่เพื่อ upskills/reskills ที่มีบุคคลภายนอก/ศิษย์เก่า หรือการ plus skills ให้กับ
นักศึกษา จ านวน 1 - 3 ครั้ง (นับเมื่อสามารถจัดการอบรมได้ปกติ) 

ผลการด าเนินงาน รทบ. ได้มีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรแบบระยะสั้น ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่
สร้างความรู้และทักษะ  ในอนาคตให้กับบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และกลุ่มลูกค้าครอบคลุมทุกช่วงวัย  เพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ โดยมีหลักสูตรอบรม เช่น  

- โครงการบริการวิชาการการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 15 คน มีผล
ประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก 4.88 โดยผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ สามารถน าไป   
ต่อยอดในการสร้างอาชีพ และประกอบธุรกิจได้ (D 1.9.3.1) 
                 - โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะบาริสต้า มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 15 คน มีผลประเมิน  
ความพึงพอใจในภาพรวมระดับดีมากที่ 4.91 โดยเฉพาะในด้านวิชาการการฝึกอบรม สถานที่ และเครื่องมือ           
(D 1.9.3.2) 

- หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพเพ่ือรองรับแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์ การระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีผู้เข้าร่วมอบรมท้ังสิ้น 60 คน โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการ (D 1.9.3.3) 

นอกจากนี้ยังมีโครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษา ดังโครงการตามแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 
2563 (D 1.9.3.4) 

ข้อ 4  จ านวนหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถสะสมใน credit bank ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตร
ใหม่ระยะสั้น  

ผลการด าเนินงาน ไม่รับการประเมิน  
ข้อ 5 จ านวนหลักสูตรใหม่ระยะสั้น 1 - 10 หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีหลักสูตรใหม่ระยะสั้นในรอบปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 หลักสูตร คือ (D 
1.9.5.1) 

1. โครงการบริการวิชาการการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts)  
2. โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะบาริสต้า 
3. หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพเพ่ือรองรับแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์          

การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 ทั้งนี้ทุกหลักสูตรสามารถสร้างความรู้และทักษะให้กับบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลที่สนใจ 

สามารถน าไปพัฒนาประกอบอาชีพได้ 
รายการหลักฐาน  

     D 1.9.1.1 แบบสรุปข้อมูลการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพอ่ืนๆ ของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากร 
สายสนับสนุนของ รทบ. 

     D 1.9.2.1 แบบสรุปการติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ผ่านระบบ WBSC-LMS 
     D 1.9.2.2 ร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ภาพลักษณ์และการจัดการธุรกิจ 

 D 1.9.3.1 สรุปโครงการบริการวิชาการการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) 
          D 1.9.3.2 สรุปโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะบาริสต้า 
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           D 1.9.3.3 หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพเพ่ือรองรับแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์       
การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) 

           D 1.9.3.4 ตารางสรุปโครงการตามแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 
           D 1.9.5.1 สรุปหลักสูตรใหม่ระยะสั้นในรอบปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 หลักสูตร ของ รทบ. 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 4 ข้อ 

 
4 ข้อ 

(ระบุข้อ 1 2 3 5) 
4 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
        อาจารย์ ดร. กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
        นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ์ 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี ทหารแกล้ว 
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     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ข้อละ 1 คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 มคอ. 3 ได้รับการปรับปรุง/ออกแบบการเรียนการสอน

แบบใหม่ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 2 จ านวนรายวิชาที่บรรจุในระบบฐานข้อมูล WBSC ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 3 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกท่ี
สนับสนุนการเรียนการสอนที่สร้างทักษะให้กับนักศึกษา
ปฏิบัติได้จริง จ านวน 10 - 20 หน่วยงาน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 4 จ านวนนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ร้อย
ละ 90 ของรายวิชาที่เปิดสอน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 5 ความภาคภูมิใจของอาจารย์/ความพึงพอใจ/ความชื่นชม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อนักศึกษา ในด้านความรู้ 
ทักษะ และ  การแสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตของ
นักศึกษา (สัมภาษณ์) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 6 นักศึกษามีทักษะปฏิบัติจริงในรายวิชา/โครงการ/
กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ ภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 
70  
(แสดงให้เห็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ รายงาน
สรุป/สัมภาษณ์) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 7 นักศึกษาท่ีมีทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน 
(ไม่นับการฝึกงานตามปกติ)/ท ากิจกรรมภายนอก
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 40 

1 คะแนน 1 คะแนน 

สรุปผลการด าเนินงาน 7 ข้อ 7 คะแนน 
     

สูตรค านวณ 
            จ านวนวิชาที่มีการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่  x 100 
                            จ านวนวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอน 

D 1.10 มสด. SDU 1 

ชื่อตัวชี้วัด : จ านวนวิชาที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
                 รูปแบบใหม่ที่สอดรับวิถีใหม่ 

รายงานการประเมินตนเอง 
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ผลการด าเนินงาน 
          ข้อ 1  มคอ. 3 ได้รับการปรับปรุง/ออกแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เปิดสอนในภาคการศึกษา
ปัจจุบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

ผลการด าเนินงาน รทบ.มีการปรับปรุง/ออกแบบการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 
197 รายวิชา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของรทบ. ได้ด าเนินการทวนสอบ มคอ.3  

ภาคการศึกษาที ่1/2562 มีจ านวน 95 รายวิชา มีการปรับปรุง/ออกแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ 
Active Learning ครบทุกรายวิชา โดยการเพ่ิมกิจกรรมต่างๆ เช่น การทัศนศึกษา กิจกรรมฝึกทักษะตามสายงาน  

ภาคการศึกษาที่ 2/2562 มีจ านวน 102 รายวิชา มีการปรับปรุง/ออกแบบการเรียนการสอนเป็น
แบบ Online ครบทุกรายวิชา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้ระบบ WBSC-LMS ควบคู่กับการใช้โปรแกรม online ในการสอน 
ไ ด้ แ ก่  Zoom, Microsoft Teams, Loom, Ding talk, Classroom, Tencent Meeting, Line และ  We Chat 
(D.1.10.1.1)  

 
 
       ข้อ 2  จ านวนรายวิชาที่บรรจุในระบบฐานข้อมูล WBSC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ผลการด าเนินงาน รทบ.มีจ านวนรายวิชาของปีการศึกษา 2562 ที่น าขึ้นบนระบบ WBSC-LMS ครบทั้ง 
197 รายวิชา คิดเป็น ร้อยละ 100 (D.1.10.1.2) 
       ข้อ 3 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่สร้างทักษะให้กับ
นักศึกษาปฏิบัติได้จริง จ านวน 10 - 20 หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน รทบ. ได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
หน่วยงานภายใน ได้แก่  

              - โรงแรมสวนดุสิต เพลส ในการพัฒนาทักษะด้านการบริการของสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม      
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              - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ
นิทรรศการและการจัดแสดง 
             - LA-OR Plus ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งพัฒนาทักษะ ความรู้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ได้แก่  
             - สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
             - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
             - ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท  
             - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
             - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 และ ภาคท่ี 9 
             - ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี  
             - The Asia Joint Conference on Computing 
             - สายการบินไทย  สายการบินนกแอร์ 
             - บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย) จ ากัด  
             - The Coral Executive Lounge Thailand 
             - โรงแรมที่ให้ความร่วมมือโครงการ MoU ของสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม จ านวน 20 โรงแรม เช่น Aloft 
Hotel Bangkok, Anantara Hotel, Banyan-Tree Bangkok, Courtyard by Marriott, Double Tree by Hilton 
เป็นต้น  ซึ่งนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง ฝึกทักษะและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า นอกจากนี้ยังสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานในอนาคตได้ (D 1.10.1.3) 
       ข้อ 4 จ านวนนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 90 ของรายวิชาที่เปิดสอน 

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2562 จ านวน 
197  รายวิชา คิดเป็น ร้อยละ 100 โดยเป็นการสอนแบบ Active Learning และ การใช้ระบบ WBSC-LMS ครบทุก
รายวิชา และมีบางรายวิชาที่ใช้ระบบ WBSC-LMS ร่วมกับการใช้โปรแกรม Zoom, Microsoft Teams, Loom, 
Ding talk, Classroom, Tencent Meeting, Line และ We Chat (D 1.10.1.1 และ D.1.10.1.2)       

 ข้อ 5 ความภาคภูมิใจของอาจารย์/ความพึงพอใจ/ความชื่นชมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อนักศึกษา ใน
ด้านความรู้ ทักษะ และ  การแสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษา  

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีรายวิชาการฝึกประสบการณ์ในองค์กรในสายงานการบริการทุกหลักสูตรฯ 
ซึ่งได้ท าหนังสือขอส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยแยกเป็นสาขาวิชา อาทิเช่น 

1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานอุบลราชธานี ส านักงานฉะเชิงเทรา พิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม ทอมสัน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ บริษัท วันเวิลด์ทัวร์ จ ากัด เป็นต้น 

2. สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม จ านวน 20 แห่ง เช่น Aloft Hotel Bangkok, Anantara Hotel, Banyan-
Tree Bangkok, Courtyard by Marriott, Double Tree by Hilton เป็นต้น   

3. สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้แก่ การบินไทย และสายการบินนกแอร์ 
4. สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ศูนย์

ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี, The Asia Joint Conference on Computing 
5. สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) โรงแรมสวนดุสิต เพลส นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

และ LA-OR Plus (ละออพลัส) แต่ละหลักสูตรฯ ได้จัดท าแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานภายในสถาน
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ประกอบการของนักศึกษาจากหัวหน้าหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลนักศึกษา โดยหน่วยงานได้ชื่นชมนักศึกษาของ รทบ. 
จ านวน 25 คน ในการแสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษา ด้านบุคลิกภาพ ความขยัน ความตั้งใจ เรียนรู้ 
ปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องและรวดเร็ว ตรงต่อเวลา มีมารยาทรู้จักกาลเทศะ รวมทั้งมีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ ถือ
เป็นความภาคภูมิใจของอาจารย์ที่นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ที่เรียนมาไปปฏิบัติได้จริง โดยสามารถปรับตัวและ
ร่วมท างานเป็นทีมกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี  (D 1.10.1.3, D 1.10.1.4, D 1.10.1.5 และ        
D 1.10.1.6) 
       ข้อ 6 นักศึกษามีทักษะปฏิบัติจริงในรายวิชา/โครงการ/กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ ภายในมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 70  

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีพันธกิจในการพัฒนานักศึกษาด้านการบริการให้สามารถปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกหลักสูตรมีรายวิชาฝึกประสบการณ์เพ่ือให้นักศึกษาได้น า
ความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทักษะ ในปีการศึกษา 2562 พบว่านักศึกษาของ รทบ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้ง
ภายในและนอกมหาวิทยาลัยรวมจ านวนทั้งหมด 386 คน โดยแบ่งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงแรม      
สวนดุสิต เพลส จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 369 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.60  (D1.10.1.7) โดยแบ่งเป็นหลักสูตรดังนี้ 

1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว จ านวนนักศึกษารหัส 59 ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 126 คน โดยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

2. สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม มีการแบ่งการฝึกประสบการณ์การตามโครงการ MoU 2 ภาคการศึกษา 
คือ 

- ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 MoU.8 ระยะที่ 2 ส าหรับนักศึกษารหัส 60 จ านวน 40 คน 
- ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 MoU.9 ระยะที่ 1 ส าหรับนักศึกษารหัส 61 จ านวน 100 คน  

โดยทั้ง 2 ภาคการศึกษาเป็นการฝึกปฏิบัติงานในโครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

3. สาขาวิชาธุรกิจการบิน จ านวนนักศึกษารหัส 59  ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวน 92 คน โดยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

4. สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง  ในภาคการศึกษาที่  2 ไม่มีนักศึกษาที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

5. สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) มีนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 
28 คน โดยฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัยจ านวน 17 คน และภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวน 11 คน 
      ข้อ 7 นักศึกษาที่มีทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน (ไม่นับการฝึกงานตามปกติ)/ท ากิจกรรม
ภายนอกมหาวิทยาลัย ร้อยละ 40 

ผลการด าเนินงาน รทบ. อยู่ระหว่างการส ารวจข้อมูลนักศึกษาที่มีทักษะจากการปฏิบัติงานเสริม
ภายนอกมหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาที่มีทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานที่ได้รับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกับหน่วยงานภายนอกท่ีมีมาตรฐาน ได้แก่ หน่วยงานราชการของภาครัฐ บริษัทน าเที่ยว สายการบินแห่งชาต 
โรงแรม พิพิธภัณฑ์ บริษัทจัดงานแสดง ฯลฯ รวมจ านวนทั้งหมด 386 คน เป็นนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์กับ
หน่วยงานภายนอกจ านวน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 95.60 (D 1.10.1.7) 
รายการหลักฐาน  
        D 1.10.1.1 รายงานการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รทบ. 
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        D 1.10.1.2 สรุปรายวิชาตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และ  
                  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (AEC) 

        D 1.10.1.3 รายงานรายวิชาฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2562 ของแต่ละหลักสูตร 
        D 1.10.1.4 มคอ.3 รายวิชาฝึกประสบการณ์ทุกหลักสูตร 
        D 1.10.1.5 หนังสือขอส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของทุกหลักสูตรฯ 
        D 1.10.1.6 แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการของนักศึกษาทุกหลักสูตรฯ 
        D 1.10.1.7 สรุปข้อมูลจ านวนนักศึกษา รทบ. ทีฝ่ึกประสบการณ์วิชาชีพกับ สถานประกอบการทั้งภายใน

และภายนอก ปีการศึกษา 2562 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 

 
7 ข้อ 

(ระบุข้อ 1 2 3 4 5 6 7) 
7 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
       อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
       นายจตุรโชค ยวงอักษร 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
       อาจารย์จตุรดา โภชนจนัทร์ 
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เกณฑ์ประเมิน  )เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด(  
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 

 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 พ้ืนที่สร้างสรรรค์สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

(activity space/co - working space) ในมหาวิทยาลัยที่คณะ/
โรงเรียน/หน่วยงานใช้เป็นพื้นที่จัดการเรียนรู้ 

1  คะแนน 1  คะแนน 

ข้อ 2 ระบบและสิ่งอ านวยความสะดวกในการขอใช้/ใช้พ้ืนที่สร้างสรรค์ 1 คะแนน 1 คะแนน 
ข้อ 3 ลักษณะของพ้ืนที่สะท้อนถึงนวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์ บ่งบอก

จุดเน้น/สไตล์ของมหาวิทยาลัย 
1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 4 การใช้พื้นท่ีสร้างสรรค์ (รวมถึงอาคาร โรงงาน ครุภัณฑ์ เป็นต้น) เพื่อ
การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมนอกห้องเรียน 

1  คะแนน 1  คะแนน 

ข้อ 5 บุคคลภายใน/บุคคลภายนอกใช้พื้นที่สร้างสรรค์จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ พัฒนางาน มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 6 จ านวนผลงานที่เกิดจากการใช้พ้ืนที่สร้างสรรค์ 1-10 ผลงาน 
มากกว่า 10 ผลงาน + 1 คะแนน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 7 ความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1  คะแนน 1  คะแนน 
สรุปผลการด าเนินงาน 7 ข้อ 7 คะแนน 

     
ผลการด าเนินงาน  
        ข้อ 1 พื้นที่สร้างสรรรค์สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (activity space/co - working 
space) ในมหาวิทยาลัยที่คณะ/โรงเรียน/หน่วยงานใช้เป็นพื้นที่จัดการเรียนรู้ 

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีพันธกิจในการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านอัตลักษณ์
ของ รทบ. เพ่ือน าไปพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรรมท่องเที่ยวและบริการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รทบ. จึงเล็งเห็นความส าคัญของทักษะด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้มีมาตรฐานสากลเพ่ือให้บริการ
และต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ โดยทักษะด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มสามารถสร้างรายได้ให้กับ
นักศึกษา และบุคลากรในสายงานท่องเที่ยวอย่างเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ประกอบกับนโยบายที่ต้องการสร้างพ้ืนที่ให้
มีบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการคิดสร้างสรรค์งาน สะดวกต่อการประชุมทั้งกลุ่มย่อย หรือใช้พื้นที่ในเชิงสร้างสรรค์ใน
การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การเลี้ยงสังสรรค์ การอบรมให้ความรู้ การจัดสัมมนาในบรรยากาศที่เหมาะต่อการแสดง
ความเห็นอย่างอย่างไม่เป็นทางการ กิจกรรมกลุ่มย่อย หรือการท ากิจกรรมส าหรับเด็กเล็ก ดังนั้น รทบ. จึงได้
ปรับปรุงห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นห้อง Dusit Bistro and Co-Working Space เพ่ือ

รายงานการประเมินตนเอง 

D 1.11 มสด. SDU 1 

ชื่อตัวชี้วัด : พื้นที่สร้างสรรค์การเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    141 
 
 

บริการเครื่องดื่ม และอาหารว่างรวมถึงเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ (Excellence Center) ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
พ้ืน เป็นพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับการท างาน และการพักผ่อนให้กับนักศึกษา โดยบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และ
บุคคลภายนอกสามารถใช้ห้องดังกล่าวได้เช่นกัน ห้อง Dusit Bistro and Co-Working Space ตกแต่งสไตล์ร่วมสมัย 
โทนสีที่ใช้เป็นโทนสีธรรมชาติ ได้แก่ สีขาว น้ าตาล ครีม เทา และด า เน้นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ใช้งานได้จริง ให้
ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้าน เน้นการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่ชัดเจนให้ความรู้สึกโล่งโปร่ง ออกแบบการจัดโต๊ะที่นั่ง
ทั้งแบบโต๊ะเดี่ยว และโต๊ะใหญ่เพ่ือรองรับการนั่งประชุมหรือท ากิจกรรมกลุ่ม ตั้งได้ 6 - 8 คน และแบ่งพ้ืนที่เป็นโต๊ะ
ประชุมยาวที่สามารถนั่งประชุมได้ประมาณ 10-15 คน  ในการบริการเครื่องดื่มสามารถรองรับบุคคลได้จ านวน 30 – 
40 คน นอกจากนี้ เพ่ือเน้นการท างานแบบเคลื่อนที่ ห้อง Dusit Bistro and Co-Working Space ออกแบบให้มี
ปลั๊กไฟรอบพ้ืนที่เสียบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และบริการสัญญาณอินเตอร์ เน็ตความเร็วสูง นอกจากนี้มีมุมกระดาน
กระจกและโทรทัศน์ในการเชื่อมต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ในการน าเสนอผลงานได้ (D 1.11.1.1) 

     รทบ. มีการการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาธุรกิจการบิน (Excellence 
Center) โดยได้จัดสร้างห้องปฏิบัติการ Mock up Room ห้องปฏิบัติการจ าลองบนเครื่องบิน ประกอบด้วย ห้อง
โดยสารชั้นประหยัด และชั้นธุรกิจ  ห้องรับรองพิเศษ  Executive Lounge ส าหรับพักผ่อนก่อนการเดินทาง อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับฝึกบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน อุปกรณ์สาธิตกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินบน
เครื่องบินพร้อมระบบอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ WIFI จอ LCD เพ่ือเป็นสถานที่ฝึกการเรียนรู้
เสมือนจริงในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและศักยภาพของนักศึกษาซึ่งนักศึกษาสามารถท ากิจกรรมสร้างห้องปฏิบัติการ
ด้านความปลอดภัย (Slide Raft Training) กิจกรรมห้องฝึกปฏิบัติการรับรองผู้โดยสารบนเครื่องบิน (Feung Fah 
Sky Louge) กิจกรรมห้องปฏิบัติการ Check – in และBriefing Room (D 1.11.1.2) 

        นอกจากนี้ รทบ. ได้พัฒนาศูนย์ฝึกปฏิบัติงาน Premium Floor ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติงานชั้นพิเศษ 
โรงแรมสวนดุสิตเพลส ตั้งอยู่ชั้น 5 ของตึกโรงแรมสวนดุสิตเพลส (Excellence Center) โดยปรับปรุง ตกแต่ง
ห้องพัก พ้ืนที่ใช้สอยในสไตล์ร่วมสมัย (Contemperar) ในโทนสีน้ าตาล/ไม้ เทา ขาว และเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่มีความทันสมัยเพ่ือรองรับการให้บริการในยุคดิจิทัล  ซึ่งแตกต่างจากห้องพักเดิมในชั้นอ่ืนๆของโรงแรมสวนดุสิต
เพลส โดยผู้มาใช้บริการจะรู้สึกได้ถึงความพิเศษ และหรูหราของสถานที่ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ให้มีระดับสากลเหมาะสมกับสถานที่มากขึ้น โดยนักศึกษาที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ หรือฝึกปฏิบัติงาน สามารถฝึกทักษะการ
ให้บริการชั้นสูงในด้านการโรงแรมส่วนหน้า (Front)  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การให้บริการแผนกแม่บ้าน 
ทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการฝึกทักษะการให้บริการแขกพิเศษ (Butlet Service) 
(D 1.11.1.3)         

ข้อ 2  ระบบและสิ่งอ านวยความสะดวกในการขอใช้/ใช้พื้นที่สร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน รทบ. มีระบบหรือ สิ่งอ านวยความสะดวกภายในการขอใช้/ใช้พ้ืนที่สร้างสรรค์ 

(ห้อง Dusit Bistro and Co-Working Space) กรณีท่ัวไปนักศึกษา และบุคลากร สามารถเข้ามาใช้พื้นที่เพ่ือพักผ่อน 
ทานอาหาร หรือ ใช้ท างานส่วนตัวได้ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานต้องการใช้พื้นที่เพ่ือ
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จัดประชุม จัดกิจกรรมส าหรับตัวบุคลากร จัดการเรียนการสอน หรือต้องการใช้ห้องเป็นเวลาติดต่อกัน สามารถขอ
ใช้ห้อง หรือเยี่ยมชมสถานที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ (D 1.11.1.4) 

       ในส่วนของ ระบบหรือ สิ่งอ านวยความสะดวกภายในการขอใช้/ใช้พ้ืนที่สร้างสรรค์ ห้องปฏิบัติการ
จ าลองบนเครื่องบิน Mock up Room ศูนย์ฝึกปฏิบัติงาน Premium Floor นั้นสามารถเข้าใช้งาน หรือเข้าเยี่ยมชม 
ได้ทั้งนักศึกษา และบุคลากรสวนดุสิต และบุคคลภายนอก หากเป็นบุคลากรภายใน และภายนอกสามารถท าบันทึก
ข้อความขออนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่มายังหัวหน้าหน่วยงาน และจะมีหนังสือลงเวลาใช้ห้องเพ่ือบันทึกและจดรายละเอียด
ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับผู้ขอใช้พื้นที่ต่อไป 
        ข้อ 3 ลักษณะของพ้ืนที่สะท้อนถึงนวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์ บ่งบอกจุดเน้น/สไตล์ของมหาวิทยาลัย 

 ผลการด าเนินงาน รทบ. มีห้อง Dusit Bistro and Co-Working Space ที่มีลักษณะของพ้ืนที่
สะท้อนถึงนวัตกรรมตามแนวคิด Café Library (พ้ืนที่การเรียนรู้ในร้านกาแฟ) เน้นการท างานแบบเคลื่อนที่ 
ออกแบบให้มีปลั๊กไฟรอบพื้นที่เสียบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และบริการสัญญาณอินเตอร์เนทความเร็วสูง น้องกจากนี้มี
มุมกระดานกระจกและโทรทัศน์ในการเชื่อมต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ในการน าเสนอผลงานได้ 
ปรับปรุงพื้นท่ีให้เหมาะสม น่านั่ง เป็นสถานทีเ่พ่ือค้นคว้า สืบค้นข้อมูล และสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ มีปฏิสัมพันธ์ 
พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย นอกจากนี้บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกยังสามารถใช้พ้ืนที่
ในเวลาว่างเพ่ือพูดคุย ประชุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือสร้างสรรค์งานที่มีคุ ณค่าในด้านต่างๆ ได้               
(D 1.11.1.5) 

        ห้องปฏิบัติการจ าลองบนเครื่องบิน Mock up Room ห้องปฏิบัติการจ าลองบนเครื่องบิน เป็นการ
สะท้อนนวัตกรรมพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยเสมือนจริงเพ่ือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติด้าน
การให้บริการในสายงานการบิน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรที่
ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม และรองรับความต้องการแรงส าหรับการเป็นศูนย์กลางทางด้าน
การบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ห้องปฏิบัติการจ าลองบนเครื่องบิน Mock up Room 
ห้องปฏิบัติการจ าลองบนเครื่องบินนั้นช่วยสร้างสิ่งแวดล้อม และสร้างแรงบัลดาลใจให้กับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจ
การบิน และนักศึกษาสาขาอ่ืนๆ หรือผู้เข้าเยี่ยมชม ที่ได้เข้ามาใช้สถานที่ให้รู้สึกว่าก าลังท างานหรือปฏิบัติงานใน
สถานที่จริงที่เกี่ยวข้องกับการท างานสายงานการบิน และการที่จะท างานในสายงานการบินได้นั้น นักศึกษาต้องมี
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสมและเป็นสากล ส่งผลให้เป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาพัฒนาตนเพ่ือให้มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงานในสายงานการบินต าแหน่งต่างๆ ต่อไป 

       ศูนย์ฝึกปฏิบัติงาน Premium Floor โรงแรมสวนดุสิตเพลส เป็นการสะท้อนนวัตกรรมพ้ืนที่
สร้างสรรค์เพ่ือเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพ่ือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติด้านการให้บริการในอุตสาหกรรม
บริการ โดยเฉพาะการให้บริการแขกพิเศษ (Butlet Service) รวมถึงการให้บริการส่วนหน้า (Front) การบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม การให้บริการในแผนกแม่บ้าน การสื่อสาร และการใช้เทคโนโยลี โดยเป็นนักศึกษาที่ได้รับการ
ฝึกปฏิบัติงานในชั้น Premium Floor จะได้รับการฝึกฝนเพ่ือการบริการอย่างมีคุณภาพ ฝึกทักษะการบริหารจัดการ
การให้บริการอย่างใส่ใจรายละเอียด ประณีต ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ ใช้เทคโนโลยี 
บุคลิกภาพโดดเด่น มีจิตบริการ มีระเบียบวินัย รวมถึงการฝึกภาวะการเป็นผู้น า การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ 
เนื่องจากนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติประจ าชั้นจะได้ให้บริการแขกตั้งแต่การต้อนรับ ยกกระเป๋า การเช็คอิน การพาแขกไป
ยังห้องพัก แนะน าสิ่งอ านวยความสะดวก แนะน าการบริการของทางโรงแรม และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
รวมถึงการอยู่ประจ าชั้น เพ่ือช่วยเหลือและให้บริการตอบข้อซักถามทั่วไปให้กับแขกที่มาพัก การให้บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม จนถึงการเช็คเอ้าท์ และการอ าลาและส่งแขกหลังการเช็คเอ้าท์  ดังนั้นการสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ 
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รวมถึงการพัฒนาความรู้ การฝึกทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัตงานในศูนย์ฝึกปฏิบัติงาน Premium Floor เป็น
การสะท้อนถึงอัตลักษณ์ด้านคุณภาพด้านการบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ รทบ. หรือ วัฒนธรรความเป็น
สวนดุสิต        

ข้อ 4 การใช้พื้นที่สร้างสรรค์ (รวมถึงอาคาร โรงงาน ครุภัณฑ์ เป็นต้น) เพื่อการจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรมนอกห้องเรียน 

 ผลการด าเนินงาน รทบ. มีห้อง Dusit Bistro and Co-Working Space ใช้พื้นที่ในการเรียนการ
สอนที่เกี่ยวกับการบริการเครื่องดื่ม และเป็นสถานที่ให้บริการเพ่ือจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา ดูงานทั้งหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอกได้แก่  

- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอใช้พ้ืนที่ต้อนรับคณะดูงานจากส านักข่าวกรอง
แห่งชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 – 15.00 น. 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอใช้พ้ืนที่จัดกิจกรรมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้กับนักศึกษารหัส 59 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 12.30 น. 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต สาขาภาษาและการสื่อสาร ขอให้
พ้ืนที่เพ่ือจัดเสวนาครั้งที่ 1 เรื่อง “ซึมเศร้า เราคุยกันได้นะ” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการบริการลูกค้า ขอใช้พ้ืนที่จัดกิจกรรมในรายวิชาบุคลิกภาพเพ่ือ
การบริการลูกค้า เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ขอใช้พ้ืนที่
ในการเรียนการสอนรายวิชาการจัดบริการเครื่องดื่ม รหัสวิชา 5073347 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ขอใช้พ้ืนที่ในการเรียนการสอนรายวิชา 
การด าเนินการและการจัดการบาร์และเครื่องดื่ม ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 การเรียนการสอนในโครงการ
ความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม : MoU.8 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และ
โครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม : MoU.9 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  

- ต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 
14.00 – 16.00 น.  

- กิจกรรม “ระดมความคิดเกี่ยวกับ Design Thinking ส าคัญอย่างไรต่อการพัฒนาสวนดุสิต” ตาม
นโยบายของท่านอธิการ และกิจกรรม SDU Workshop “เคล็ดลับการสื่อสารเพ่ือพิชิตใจลูก” และ “เคล็ดลับพิชิต
ใจลูกด้วยอาหารสูตรละอออุทิศ” โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ
บริการ เมื่อวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 – 17.00 น. 

- การอบรม Basic Barista โดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ห้องปฏิบัติการจ าลองบนเครื่องบิน Mock up Room ได้ใช้จัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะดังนี้ 
1. รายวิชาโภชนาการในธุรกิจการบิน รหัสวิชา 3573410 ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เพ่ือ

ศึกษาความรู้เบื้องต้นด้านโภชนาการส าหรับสายการบิน การก าหนดรายการอาหาร การประกอบอาหารของฝ่ายครัว
การบิน ขั้นตอนการขนส่งอาหารและเครื่องดื่ม และมีการฝึกปฏิบัติเสมือนจริง 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    144 
 
 

2. รายวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเครื่องบิน รหัสวิชา 3572415 ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพ่ือศึกษาความรู้เกี่ยวกับลักษณะและชนิดของอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
โดยมีการฝึกทักษะการผสมเครื่องดื่ม การหมุนเวียนอาหารที่ให้บริการบนเครื่องบิน 

3. รายวิชาการจัดการงานบนเครื่องบิน รหัสวิชา 3573415 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
เพ่ือศึกษาวิธีการบริหารเที่ยวบินเพ่ือให้ผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกสบายและความพอใจสูงสุด และเป็นการฝึก
ทักษะการเตรียมงาน ขั้นตอนการบริการในระหว่างเที่ยวบิน การใช้อุปกรร์ต่างๆ การดูและความปลอดภัย และการ
ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติงาน Premium Floor ได้ใช้จัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะดังนี้  
 1. สาขาธุรกิจการโรงแรมได้ก าหนดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรม “สะสมและเรียนรู้

ก้าวแรกสู่งานโรงแรม” ที่มีกิจกรรมในส่วนงาน Butler ที่ก าหนดให้นักศึกษาต้องเข้าฝึกปฏิบัติงาน และ รทบ. ได้
สนับสนุนให้นักศึกษาหลักสูตรฯ ธุรกิจการโรงแรม ชั้นปีที่ 1 จ านวน 53 คน เข้าปฏิบัติงาน Butler ในชั้น Premium 
Floor โรงแรมสวนดุสิต เพลส ซึ่งมีค่าตอบแทนพิเศษรอบละ 300 บาท โดยแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้า และรอบ
บ่ายหมุนเวียนตลอดปีการศึกษา ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้นักศึกษาแล้ว ยังเป็นการแหล่งฝึกปฏิบัติงานเพ่ือเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย 
               2. สาขาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ก าหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           
ที่มีนักศึกษาเข้าฝึกฯ ทั้งหมด 1 คน และการฝึกงานในระหว่างภาคการศึกษาของหลักสูตรฯ ส าหรับนักศึกษารหัส 
62 มีจ านวน 17 คน ซึ่งได้ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ และฝึกงานในโรงแรมสวนดุสิต เพลส ซึ่งจะหมุนเวียนไป
แต่ละแผนก รวมทั้งในชั้น Premium Floor ด้วย         

ข้อ 5 บุคคลภายใน/บุคคลภายนอกใช้พื้นที่สร้างสรรค์จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนางาน มากกว่า 5 ครั้ง
ต่อเดือน 

 ผลการด าเนินงาน รทบ. มีห้อง Dusit Bistro and Co-Working Space ที่มีการขอใช้พ้ืนที่เพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ รทบ. และหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย (D 1.11.1.5) ดังนี้  

- เดือนมกราคม 2563 จ านวน 6 กิจกรรรม 
- เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 4 กิจกรรม*  
- เดือนมีนาคม 2563 จ านวน 12 กิจกรรม* 
- เดือนเมษายน 2563 จ านวน 2 กิจกรรม* 
- เดือนพฤษภาคม 2563 จ านวน 2 กิจกรรม* 
- เดือนมิถุนายน 2563 จ านวน 10 กิจกรรม 
- เดือนกรกฎาคม 2563 จ านวน 7 กิจกรรม 
- เดือนสิงหาคม 2563 จ านวน 2 กิจกรรม 
* หมายเหตุ ช่วงมหาวิทยาลัยประกาศมาตรการเว้นระยะห่างและ Work From Home เนื่องการ

สถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ค่าเฉลี่ยของกิจกรรมต่างๆ ที่ขอใช้พ้ืนที่ Dusit Bistro and Co-Working Space คือ 
5.6 กิจกรรม/เดือน 

ห้องปฏิบัติการจ าลองบนเครื่องบิน Mock up Room ได้ใช้จัดกิจกรรมดังนี้ (D 1.11.1.8) 
1. สาขาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพระหว่างปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษารหัส 61 และรหัส 62 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 
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2. สาขาธุรกิจการบินจัดประชุมหลักสูตรฯ เพื่อแนะน าอาจารย์พิเศษใหม่ 5 ท่าน ในวันที่ 24 มิถุนายน 
2563 

3. สาขาธุรกิจการบินตอนรับคณะจาก Zhejiang Yuexiu University ศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 

4. สาขาธุรกิจการบินตอนรับคณะจากโรงเรียนอนุบาลรักวิทย์ มาศึกษาเรียนรู้ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 
2562 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติงาน Premium Floor ได้ใช้จัดกิจกรรมดังนี้ 
สาขาธุรกิจการโรงแรมได้ก าหนดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรม “สะสมและเรียนรู้

ก้าวแรกสู่งานโรงแรม” ที่มีกิจกรรมในส่วนงาน Butler ที่ก าหนดให้นักศึกษาต้องเข้าฝึกปฏิบัติงาน และ รทบ. ได้
สนับสนุนให้นักศึกษาหลักสูตรฯ สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ชั้นปีที่ 1 จ านวน 53 คน เข้าปฏิบัติงาน Butler ในชั้น 
Premium Floor โรงแรมสวนดุสิต เพลส ซึ่งมีค่าตอบแทนพิเศษรอบละ 300 บาท โดยแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้า 
และรอบบ่ายหมุนเวียนตลอดปีการศึกษา ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้นักศึกษาแล้ว ยังเป็นการแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย 
        ข้อ 6 จ านวนผลงานที่เกิดจากการใช้พื้นที่สร้างสรรค์ 1-10 ผลงาน มากกว่า 10 ผลงาน + 1 คะแนน 

 ผลการด าเนินงาน รทบ. มีห้อง Dusit Bistro and Co-Working Space มีผลงานคือการอบรม 
Basic Barista โดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (D 1.11.1.5)  

 ข้อ 7 ความพึงพอใจของผู้ใช้พื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน รทบ. มีห้อง Dusit Bistro and Co-Working Space ที่มีการประเมินความพึง

พอใจของผู้พื้นที่ในด้านต่างๆ (D 1.11.1.6 และ D 1.11.1.7) ดังนี้ 
 
ล าดับ รายการ ระดับความพึงพอใจ 
ความสะอาดและความปลอดภัย 

1 ความสะอาดภายในของ Dusit Bistro and Co-Working Space 4.25 
2 ระบบความปลอดภัยในการเข้า ออกของอาคาร 4.00 

ความสะดวก และสิ่งอ านวยความสะดวก 
3 อาคารและสถานที่สะดวก 4.20 
4 ระบบสาธารณูปโภค เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ ไฟฟ้า ประปา  

ใช้งานได้ด ี
4.00 

5 แสงสว่างเพียงพอ 4.30 
6 พ้ืนที่เหมาะแก่การจัดกิจกรรมหรือการประชุม 4.25 
7 มีป้ายบอกทางอย่างชัดเจน 4.00 

สภาพแวดล้อม 
8 การจัดเก็บ และการจัดการขยะ 4.00 
9 สภาพแวดล้อมของอาคาร 4.25 
10 การประหยัดพลังงาน 4.00 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจ 4.13 
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รายการหลักฐาน  
      D 1.11.1.1 โครงการห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม Dusit Bistro and Co-Working Space 
      D 1.11.1.2 โครงการห้องปฏิบัติการ Mock up Room 
      D 1.11.1.3 โครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติงาน Dusit Premium Floor 
      D 1.11.1.4 เอกสารขั้นตอนการขอใช้ห้อง Dusit Bistro and Co-Working Space 
      D 1.11.1.5 รายงานการด าเนินงาน Dusit Bistro and Co-Working Space 
      D 1.11.1.6 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้พ้ืนที่ของ Dusit Bistro and Co-Working Space 
      D 1.11.1.7 รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้พ้ืนที่ของ Dusit Bistro and Co-Working Space 
      D 1.11.1.8 รายงานสรุปการจัดกิจกรรมของพ้ืนที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ (Acivity Space) Mock up  
                     Room 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
7  ข้อ 7  ข้อ 7 ข้อ 

(ระบุข้อ 1 2 3 4 5 6 7) 
7   คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
        อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
        นางสาวฝนทิพณ์ ตูพานิช 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
        อาจารย์จตุรดา โภชนจนัทร์ 
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SDU 2 การวิจัยและนวัตกรรม 
 

ห 
     ระสงค์ 

      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ระดับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 1 คะแนน  
ระดับ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 2 คะแนน  
ระดับ 3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 3 คะแนน  
ระดับ 4 น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 4 คะแนน  
ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40  5 คะแนน  

     
ผลการด าเนินงาน  

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ผลงานที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

วารสาร/แหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ปีที่พิมพ ์ คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส า หรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1. อาจารย์ ดร.ฐิตินันท์ 
วารีวนิช 

Efficient Use of 
Energy Resources on 
Malaysian Farms 
 

International Journal of 
Energy Economics and 
Policy 

Vol 10, No. 
2, March 
2020. 

1.0 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พนารตัน์ ศรีแสง 

An Assessment of 
Airport Sustainability, 
Part 3—Water 
Management at 
Copenhagen Airport. 
Resources, 8(3), 1-
24 . 
(SCOPUS) 
 
 

Resources  
 
 
 
 
 
 
 

August 
2019, 
Volume 8 
Issue 3 
 
 
 
 
 

1.0 
 
 
 
 
 
 
 

D 2.1 อว. SDU 2 

ชื่อตัวชี้วัด : การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ 
                 ภูมิภาค (Research/Service in Region) 

รายงานการประเมินตนเอง 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ผลงานที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

วารสาร/แหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ปีที่พิมพ ์ คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส า หรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พนารตัน์ ศรีแสง 

The Use of Aviation 
Biofuels as an Airport 
Environmental 
Sustainability 
Measure: The Case 
of Oslo Gardermoen 
Airport 

MAD - Magazine of 
Aviation Development 
8(1):6-17 March 2020 
 

March 2020 
 

1.0 
 

4. ผ ู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จริานุช โสภา 
 

Cooperation in 
health and wellness 
tourism connectivity 
between Thailand 
and Malaysia 

International Journal of 
Tourism Sciences. Pages 
248-257 

Jan 2020 1.0 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่า
ที่ ร.ต.ดร.ศรัฐ สมิศิร ิ

Comparison of 
Effective in Batik 
Production Process 
between Paraffin 
Wax and Gel Wax-
Resist (2019) 

International Journal of 
Chemical Engineering 
and Applications (IJCEA) 
Vol 10 No.4 

August 2019 1.0 

6. อาจารย์ ดร.กมลกนก 
เกียรติศักดิ์ชัย 
อาจารย์ศริญา 
ประเสริฐสุด 
อาจารย์เธียรรตัน์ 
ฉัตรภัทรพล 

การสังเคราะห์การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน : 
โอกาสหรืออุปสรรคต่อ
การพัฒนาแบบยั่งยืน 

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 
2 กรกฎาคม-
ธันวาคม 2562 

0.80  

7. อาจารย์ ดร.กมลกนก 
เกียรติศักดิ์ชัย       
และคณะ 

แนวทางการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศอย่างยั่งยืนโดยการ
ประยุกตร์ะบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์
ส าหรับการวางแผน
เชิงกลยุทธ์  
 
 
 

วารสารวิทยาลยัดุสติธาน ี ปีท่ี 14 ฉบบท่ี 
2 พฤษภาคม-
สิงหาคม 2563 

0.80 
 

https://www.researchgate.net/journal/1805-7578_MAD-Magazine_of_Aviation_Development
https://www.researchgate.net/journal/1805-7578_MAD-Magazine_of_Aviation_Development


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    149 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ผลงานที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

วารสาร/แหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ปีที่พิมพ ์ คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส า หรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

8. อาจารยส์ุติมา      
อ่อนแก้ว 

กลยุทธ์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว เพื่อขยาย
ตลาดการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวจีนอย่าง
มีประสิทธิผล : 
กรณีศึกษาเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนา 

วารสารวิทยาลยัดุสติธาน ี ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 
2 พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2563 

0.80 

บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวชิาการระดับชาติ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ไพริน เวชธญัญะ
กุล อาจารย์สาตยิา 
มิ่งวงศ ์ อาจารย์ ดร.
ณิศิรา กายราศ     
และอาจารย์พมิพ์
เนตร มากทรัพย ์

รูปแบบเส้นทางการ
ท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริม
สุขภาพโดยชุมชนมี ส่วน
ร่วม 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิครั้ง ท่ี 7 จัดโดย
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตเฉลมิ - พระเกยีรติ 
จังหวัดสกลนคร 

30 พ.ย. 2562 
หน้า 1038 - 
1052 
 

0.20 
 

10. อาจารย์ธนะวิทย์ 
เพียรด ี
อาจารย์วนิดา         
อ่อนละมัย 
 
 

แนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ของชุมชนท่องเที่ยวเกาะ
สุกร อ าเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 3 ความยั่งยืนของการ
ท่องเที่ยว การบริการ และ
ผู้ประกอบการในยุคพลิกผัน 
คณะการจัดการการ
ท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์

23 สิงงหาคม 
2562 

0.20 

11. อาจารย์ธนะวิทย์ 
เพียรด ี
อาจารย์นันทรตัน์ 
ชวนานันท์ 
อาจารย์ปิยธดิา       
เส็งหลวง 
 

การพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงอนุรักษ์ 
กรณีศึกษาชุมชนหนาน
มดคัน บ้านสะพานยาง 
ต าบลเขาปูน อ าเภอห้วย
ยอด จังหวัดตรัง 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย 
ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2563 
ตามแนวคิดหลักท่ีว่า “มุ่ง
หน้าก้าวไกล พัฒนาวิจัยและ
นวัตกรรม Moving 
forward for Research 
and Innovation 
Development”. 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตตรัง หน้า 125-
136 

20 มีนาคม 
2563 

0.20 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ผลงานที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

วารสาร/แหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ปีที่พิมพ ์ คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส า หรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

12. อาจารย์ธนะวิทย์ 
เพียรด ี
อาจารย์นันทรตัน์ 
ชวนานันท์ 
อาจารย์อรยา       
เอียดปาน 
 

แนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กรณีศึกษาถ้ าเขาช้าง
หาย ต าบลนาหมื่นศรี 
อ าเภอ นาโยง จังหวัด
ตรัง 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย 
ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2563 
ตามแนวคิดหลักท่ีว่า “มุ่ง
หน้าก้าวไกล พัฒนาวิจัยและ
นวัตกรรม Moving 
forward for Research 
and Innovation 
Development”. 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตตรัง หน้า 85 - 96 

20 มีนาคม 
2563 

0.20 

13. อาจารย์วรญัญาภรณ์ 
ศรีสวรรค์ และคณะ 
 

แบบวิถีชีวิตใหมกั่บการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน 
โฟร์ไลน์ เลริ์นนิ่ง ของ
ผู้เรยีนเจเนอเรชัน Z 

การประชุมวิชาการ SPU 
Educational 
transformation to the 
new normal 

31 กรกฎาคม 
2563 

0.20 
 

14. อาจารย์วรญัญาภรณ์ 
ศรีสวรรค์ และคณะ 
 

การบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรยีนรู้  

การประชุมวิชาการ SPU 
Educational 
transformation to the 
new normal 

31 กรกฎาคม 
2563 

0.20 
 

15. อาจารย์วรญัญาภรณ์ 
ศรีสวรรค์นล       
และคณะ 

การจัดการเรยีนการสอน
และการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ท่ีเหมาะสม  
 ในรายวิชาประชาคม
อาเซียนกับธุรกิจการบิน  

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สรรพศาสตร์ 
สรรพศลิป์ ประจ าปี 2563  
 

23 - 24 
กรกฎาคม 
2563 
 

0.20 

งานสร้างสรรค ์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ว่าท่ี ร.ต.ดร.ศรัฐ 
สิมศิร ิ

กรรมวิธีการท าผ้าบาติก
จากเทียนเจลเหลวชนิด
ใสและเจลเทียนเจลเหลว
ชนิดสี (Batik Painting 
Production Process 
from Transparent 
and Colored Liquid 
Gel Candle) 
 
 

อนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์
สาขาวิทยาศาสตร์กลุ่มเคมี  
เลขท่ี 2019090600018 

กันยายน 2562 0.6 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ผลงานที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

วารสาร/แหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ปีที่พิมพ ์ คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

งานสร้างสรรค ์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ว่าท่ี ร.ต.ดร.ศรัฐ 
สิมศิร ิ

เจลเหลวชนิดใสส าหรับ
ท าผ้าบาติก 
 (Transparent Liquid 
Gel Candle for Batik 
Painting) 

อนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์
สาขาวิทยาศาสตร์กลุ่มเคมี  
เลขท่ี 2019090200042 

กันยายน 2562 0.6 

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ว่าท่ี ร.ต.ดร.ศรัฐ 
สิมศิร ิ

เทียนเจลเหลวชนิดสี
ส าหรับท าผ้าบาติก 
(Colored Liquid Gel 
Candle for Batik 
Painting) 

อนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์
สาขาวิทยาศาสตร์กลุ่มเคมี  
เลขท่ี 2019090200043 

กันยายน 2562 0.6 

รทบ. มีผลงานทางวิชาการรับใช้สงัคม จ านวน 18 เรื่อง จากจ านวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด 33  เรือ่ง คิดเป็นร้อยละ (18/33)*
100 = ร้อยละ 54.55  จัดอยู่ในระดับ 5 ได้เท่ากับ 5 คะแนน  
 

 

รายการหลักฐาน  
      D 2.1.1 ข้อมูลผลงานวิชาการรับใช้สังคม จ านวน 18 เรื่อง 
      D 2.1.2 ข้อมูลผลงานวิชาการท้ังหมด จ านวน 33 เรื่อง 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 5  ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 54.55 5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
        อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด  
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
 นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ 
ผู้เขียนรายงาน SAR  
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ 
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     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย /งาน

สร้างสรรค/์นวัตกรรม 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้  

2.1 ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์
ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 

2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 
2.3 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
    2.4 กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) เป็นต้น  

3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค/์นวัตกรรม ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ  
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวิจัย

ที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค/์นวัตกรรมดีเด่น  
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์

และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
หลักการให้คะแนน 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ระดับ 1 มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1 คะแนน  
ระดับ 2 มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2 คะแนน  
ระดับ 3 มีการด าเนินการ 3 – 4 ข้อ 3 คะแนน  
ระดับ 4 มีการด าเนินการ 5 ข้อ 4 คะแนน  
ระดับ 5 มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  

 
 
 

  
 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 2.2 สกอ. SDU 2 

ชื่อตัวชี้วัด : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย/งาน 
                 สร้างสรรค์/นวัตกรรม 
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ผลการด าเนินงาน  
ข้อ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย/งาน

สร้างสรรค์/นวัตกรรม 
 ผลการด าเนินงาน คณะกรรมการฝ่ายวิจัยของ รทบ. ได้น าระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยและ

พัฒนามาปรับใช้ ในการบริหารงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ของนักวิจัยใน รทบ. ให้มีประสิทธิภาพมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือมุ่งสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานวิจัยให้แก่อาจารย์และ
นักวิจัยในรูปแบบของระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สามารถให้การบริการแก่อาจารย์และ
นักวิจัยได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ สามารถจ าแนกระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย ออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานวิจัย และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จัดหามาเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานวิจัย 

โดยการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานวิจัย ประจ าปีการศึกษา 
2562  ได้มีด าเนินการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยจ าแนกออกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานวิจัย ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล
งานวิจัย (R-System Plus) ระบบค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (e-Research) ระบบจัดการเนื้อหารายงาน
การวิจัย (e-Template) ระบบการประเมินเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (e-Assessment) และระบบ
บริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (SDU Laboratory) (2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดหามาเพ่ือ
ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ระบบตรวจสอบการลอกเลียน
วรรณกรรมทางวิชาการ (โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์) โปรแกรมจัดการการอ้างอิงและบรรณานุกรม (EndNote X9) 
ระบบฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ (Scopus) และระบบบริหารจัดการบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
(Scholar One) แสดงดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานวิจัย 
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              นักวิจัยของ รทบ. ได้มีโอกาสใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานวิจัยอย่าง
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ  R system Plus  เป็นระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาต่อยอดมาจากระบบฐานข้อมูล
งานวิจัย (R - System)  เดิมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้การท างานครอบคลุมกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่การยื่นข้อเสนอโครงการ การติดตามสถานะการเบิกจ่ายและให้บริการ ตลอดไป
จนถึงสามารถพัฒนา Template เพ่ือการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือปิดโครงการวิจัย แล้วสามารถน าส่งรายงาน
วิจัยในระบบดังกล่าว ระบบนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าระบบของหน่วยงานวิจัยระดับชาติ หรือระบบ 
NRIIS นอกจากนั้น ยังเป็นการเก็บข้อมูลงานวิจัยรายบุคคลให้แก่คณาจารย์ทุกท่านอีกด้วยระบบนี้ คณบดีสามารถ
เข้าระบบเพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัยของคณาจารย์ใน รทบ. ได้ เช่น ความก้าวหน้าของของการยื่นขอ
เงินสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณที่ได้รับในการสนับสนุนทุนวิจัย ความก้าวหน้าของงานวิจัย และงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ท าให้ฝ่ายวิจัยของ รทบ. ได้น าข้อมูลเหล่านี้มาเก็บไว้ เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องความเชี่ยวชาญของ
นักวิจัยใน รทบ. เพ่ือมอบหมายงานต่างๆ ที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลเพ่ือสร้างประสิทธิภาพสูงสุดแก่
การท างาน รวมไปถึงการมอบหมายนักวิจัยฯ ในระดับเชี่ยวชาญ ให้ดูแลช่วยเหลือนักวิจัยรุ่นใหม่ฯ ตามศาสตร์ที่
ตนเองเชี่ยวชาญ  

ข้อ 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ผลการด าเนินงาน ฝ่ายวิจัยของ รทบ. เป็นกลุ่มงานที่เชื่อมโยงการท างานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาใน

การสร้างระบบสนับสนุนด้านงานวิจัยให้แก่บุคลากร โดยมีระบบและกลไกในการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ (1) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม  (2) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม เช่น การกิจกรรม Research Club 
เพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยและการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์ในคณะ เป็น
ต้น (3) การจัดท าวารสารเพื่อการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังภาพที่ 2  
 

 
 
                 ภาพที่ 2  ระบบและกลไกในการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ระบบและกลไกในการ
สนับสนุนพันธกิจด้าน

การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าขอ้มูล
สนับสนุนการวิจัย

การจัดท าวารสารเพื่อการทอ่งเทีย่วสู่การ
พัฒนาอย่างย่ังยืนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวจิัย
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(1) ด้านห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม  รทบ. มีการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในด้านห้องสมุดและระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยใช้ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยมีระบบค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (e-Research) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูล
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัยที่มีการรายงานผ่าน
มหาวิทยาลัย โดยระบบ e-Research เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเชื่อมต่อกับระบบบริหารทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือระบบ R–system Plus โดยเมื่อนักวิจัยอยู่ในขั้นตอนการจัดท ารูปเล่ม
รายงานการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว รายงานดังกล่าวจะส่งผ่านระบบ R-system Plus ออกมายังส่วนของ
ระบบ e–Research เพ่ือเป็นประโยชน์ในการรวบรวมรายงานการวิจัยดังกล่าวส าหรับเผยแพร่ไปยังผู้ที่
สนใจน าไปใช้ต่อยอดในด้านการวิจัย และการจัดการเรียนการสอน (http://eresearch.dusit.ac.th) 
(D 2.2.2.1) ระบบค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (e-Research) และยังมีฐานข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวและการบริการอย่างเพียงพอ 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 

(2) กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม โดยปกติแล้ว รทบ. จัดกิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัยขึ้นทุกปี โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม Researcher Club อัต
ลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์สร้างสรรค์งานวิจัยและส่งเสริมการสร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่ของ รทบ. เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติอันสืบเนื่องมาจาก COVID - 19 รทบ. จึงได้
เลื่อนการจัดกิจกรรม Research Club จากเดือนมิถุนายน 2020 มาเป็นวันที่  3 - 4 กันยายน 2563 
อย่างไรก็ตาม รทบ. ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ SCOPUS ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (D 2.2.2.1) 

(3) การจัดท าวารสารเพ่ือการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการพัฒนาทางด้านวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ของ รทบ.  ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ดังนั้น  รทบ. ได้วางแผนร่วมกับส านักวิจัยและพัฒนาในการพัฒนา
ไปสู่การเป็นแหล่งอ้างอิง โดยการพัฒนาวารสารประจ า รทบ. โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นแหล่ง
เผยแพร่งานทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ปัจจุบัน ‘วารสารเพ่ือการท่องเที่ยวสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน’ ซึ่งในขณะนี้วารสารฉบับที่ 1 และ 2 อยู่ในขั้นตอนการจัดพิมพ์ที่ศูนย์ Graphic Site ของ
มหาวิทยาลัย  (D 2.2.2.2) 

ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 
   ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณผ่านสถาบันวิจัย

และพัฒนา เพ่ือเป็นทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม โดยจ าแนกออกเป็นงบประมาณที่ส าคัญ 3 งบประมาณหลัก 
ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา และแหล่งงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

            (1) งบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร โดยมี
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นผู้ดูแลหลัก  จะสนับสนุนทุน
งบประมาณแผ่นดินด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 (ตรงกับปีการศึกษา 2562) ในรูปแบบใหม่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) โดยผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ทั้ง 7 หน่วยงาน คือ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

http://eresearch.dusit.ac.th/
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(วช.) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) หน่วยบริหารและจัดการ
ทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.) และ
หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนามี
ระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย แสดงดังภาพที่ 3 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณแผ่นดิน 
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การบริหารงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย มีข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 
1)  พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดย รทบ. ร่วมมือกับสถาบันวิจัย

และพัฒนา จัดกิจกรรม Researcher Club อัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ และอัตลักษณ์ด้านอ่ืนๆ โดย
ร่วมบูรณาการกันในหลายสาขาวิทยาการเช่นด้านการศึกษาปฐมวัย อาหาร การพยาบาลและสุขภาวะ การจัด
การเกษตรสมัยใหม่ การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย เพ่ือสร้ าง
ความร่วมมือในการท าวิจัยในลักษณะการบูรณาการข้ามศาสตร์สาขา ทั้งนี้ รูปแบบของกิจกรรมจะเน้นที่การให้
ค าปรึกษาด้านการวิจัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติมาเป็นผู้ให้
ค าแนะน าเป็นรายโครงการอย่างใกล้ชิด 
                2) จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือระบบ  R – System 
Plus เพ่ือรับการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย 
                3) การพิจารณาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายโดยคณะกรรมการบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัย   
สวนดุสิต เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในทิศทางที่มหาวิทยาลัยมีความต้องการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย 
                4) จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS เพ่ือรับการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยจาก 7 PMU 
                5) รับทราบผลการพิจารณางบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากส านักงบประมาณและด าเนินการ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพ่ืออนุมัติงบประมาณ 
                6) ท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับอาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณและปิดโครงการวิจัย พร้อมทั้งก ากับติดตามการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  ภายหลังปิด
โครงการวิจัยตามเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา 
                รทบ. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยทุกแหล่งทุนประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 
2563) รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 2,887,262 บาท 
               (2) งบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นงบประมาณด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้อยู่
ในรูปแบบของทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย การ
ท าวิจัยเพ่ือการเรียนรู้ รวมถึงใช้เพ่ือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ทาง
โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการและมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณทุนสถาบันวิจัยและ
พัฒนาตามขั้นตอน แสดงดังภาพที่ 4  
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ภาพที่ 4 ระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                       
                 1) พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรม 
Research Club อัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ  ที่ รทบ. ได้ให้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา เน้น
กิจกรรมคลินิกวิจัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติมาเป็นผู้ให้
ค าแนะน าเป็นรายโครงการอย่างใกล้ชิด 
                2) จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือระบบ R–System Plus 
เพ่ือรับการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
                3) การพิจารณากลั่นกรองคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และอนุมัติ
งบประมาณโดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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                4) แจ้งผลการพิจารณางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและด าเนินการท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
กับอาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 
               5) ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและปิดโครงการวิจัย พร้อมทั้งก ากับติดตามการน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ภายหลังปิดโครงการวิจัยตามเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา 
                 รทบ. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 50,000 บาท 
                      (3) แหล่งงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นงบประมาณด้านการวิจัยที่อาจารย์หรือนักวิจัย
ได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยตรงจากแหล่งทุนต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยที่อาจารย์หรือ
นักวิจัยได้ด าเนินการแจ้งผ่านทางมหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีระบบและกลไกในการ
บริหารงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัยตามภาพที่ 5 และขั้นตอนดังนี้ 
                            

                   
ภาพที่ 5 ระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัย 
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                           1) พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยผ่านกระบวนการจัด
กิจกรรมคลินิกวิจัยของโครงการ Research Club ทั้งนี้ รูปแบบของกิจกรรมจะเน้นที่การให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติมาเป็นผู้ให้ค าแนะน าเป็นราย
โครงการอย่างใกล้ชิด 
                           2) สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยและจัดส่งไปยังแหล่งทุน
ในนามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
                           3) แจ้งผลการพิจารณางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและด าเนินการท าสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัยกับอาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 
                           4) ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและปิดโครงการวิจัย พร้อมทั้งก ากับติดตามการน า
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างภายหลังปิดโครงการวิจัยตามเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา 

         รทบ. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563) รวม
เป็นจ านวนทั้งสิ้น  2,887,262 บาท  

ข้อ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ แสดงดัง
ภาพที่ 6 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ในการ
ประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ รวมไปถึงสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานในวารสารวิจัย/วิชาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2562 ได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการประกาศหลัก เกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอ
โครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนี้ 

1. วงเงินอุดหนุน 5,000 บาทส าหรับการเขียนบทความวิขาการเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ที่
เห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งไม่เกิน 3 คน 

2. การเผยแพร่ผลงานหรืองานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทาลัยสวนดุสิตจะสนับสนุนตามความเป็นจริง  

3. ในการเผยแพร่ผลงานด้วยวาจาในงานประชุมวิชาการในระดับนานาขาติในต่างประเทศ และต้องมี
การน าบทความไปตีพิมพ์ในสารสารระดับนานาชาติ จ่ายตามทวีป และกลุ่มประเทศไม่เกินอัตราดังนี้ 

• โซนอเมริกา แอฟริกา สนับสนุน 30,000 บาท 
• โซนยุโรป ออสเตรเลีย สนับสนุน 25,000 บาท 
• โซนเอเซีย ยกเว้นประเทศไทย สนับสนุน 20,000 บาท 

1. การสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิจัย หรือวิชาการ ดังนี้ 
• วารสารระดับชาติ ที่ได้รับการรับรองจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มสอง จ านวน 

1,000 บาท 
• วารสารระดับชาติ ที่ได้รับการรับรองจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มหนึ่ง จ านวน 

3,000 บาท 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    161 
 
 

• วารสารระดับนานาชาติที่ได้รับการรับรองจากฐานข้อมูล ISI ฐานข้อมูล SCOPUS หรือ
ฐานข้อมูลที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรองหรือที่เทียบเท่า โดยเป็นไปตามเกณฑ์ค่าวัดความถี่ของ
การอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี (Impact Factor) และค่าควอไทล์ (Quatile) หรือที่เทียบเท่า แบ่งตามสาขา 
ดังนี้ 

2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
• มีค่า Impact Factor ตั้งแต่ 0-2 หรือมีค่าควอไทล์ที่ 3 และ 4 หรือที่เทียบเท่า จ านวน 5,000 

บาท 
• มีค่า Impact Factor มากกว่า 2-4 หรือมีค่าควอไทล์ที่ 2 หรือเทียบเท่า จ านวน 10,000 บาท 
• มีค่า Impact Factor มากกว่า 4 ขึ้นไป หรือมีค่าควอไทล์ที่ 1 หรือเทียบเท่า จ านวน 20,000 

บาท  
3. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
• มีค่า Impact Factor ตั้งแต่ 0- 1 หรือมีค่าควอไทล์ที่ 3 และ 4 หรือที่เทียบเท่า จ านวน 5,000 

บาท 
• มีค่า Impact Factor มากกว่า 1-3 หรือมีค่าควอไทล์ที่ 2 หรือเทียบเท่า จ านวน 10,000 บาท 
• มีค่า Impact Factor มากกว่า 3 ขึ้นไป หรือมีค่าควอไทล์ที่ 1 หรือเทียบเท่า จ านวน 20,000 

บาท  
             ผู้ที่ขอสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับกรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิจัยหรือวิชาการ ต้องเป็นชื่อ

แรก (First Author) หรือผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ในกรณีที่ผู้ขอรับเงินรางวัลเพ่ือการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานในวารสารวิจัยหรือวิชาการไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว จะพิจารณาเงินรางวัลสนับสนุนตามสัดส่วนของ
ผลงานที่แสดงในใบรับรองลายมือชื่อของคณะผู้เขียนในบทความวิจัยหรือวิชาการนั้น ในกรณีที่คณะผู้ เขียนเป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมากกว่าหนึ่งคนสามารถน าบทความดังกล่าวมาขอสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับ การตีพิมพ์
เผยแพร่ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ระบบในการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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                  รทบ. โดยคณะกรรมการฝ่ายวิจัยจะช่วยสนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการประสานและติดต่อ
ประสานข้อมูลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงการให้ค าปรึกษาต่างๆ  จากทั้งหัวหน้าฝ่ายวิจัย ทูตวิจัยในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ และขั้นตอนรวมถึงกระบวนการต่างๆ  ในการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ต่ออาจารย์ในและบุคลากรในคณะทุกๆ  คน ในรอบปีนี้ มี
อาจารย์จ านวน 1 ท่านได้รับงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
คือ อาจารย์ ดร. กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย จากบความเรื่อง ‘การสังเคราะห์การท่องเที่ยวโดยชุมชน: โอกาสหรือ
อุปสรรคต่อการพัฒนาแบบยั่งยืน’ จ านวน 3,000 บาท และบทความ ‘แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์’  เป็นเงินจ านวน 3000 
บาท (D 2.2.4.1 - D 2.2.4.2) 
                     นอกจากนี้ รทบ. ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนายังมีการด าเนินการจัดท าวารสาร เพ่ือรองรับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก เพ่ือเป็น
ช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ส าหรับการน าไปใช้อ้างอิงต่อยอดในเชิงวิชาการจ านวน 1  วารสาร คือ “วารสารเพ่ือ
การท่องเที่ยวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการวารสารที่มี
ประสิทธิภาพและได้รับการพัฒนาเข้าสู่ฐานข้อมูลที่สูงขึ้น (D 2.2.2.2)  

ข้อ 5  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ 
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมดีเด่น 

ผลการด าเนินงาน รทบ.  มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ใน
รูปแบบของการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย ผ่าน 3 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 

1)  Research Club ด้านอุตสาหกรรมบริการ มีเป้าหมายเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการวิจัยในสาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยคลับอุตสาหกรรมบริการร่วมมือกับคลับอัตลักษณ์อ่ืนๆ ทั้งที่อยู่
ในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ การศึกษาปฐมวัย อาหาร การพยาบาลและสุขภาวะ และสาขาที่ไม่อยู่ในอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยแต่เป็นสาขาที่มีศักยภาพด้านการวิจัย เช่น การจัดการเกษตรสมัยใหม่ การจัดการชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง การจัดกิจกรรม  มีเป้าหมายหลักเพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ 
(D 2.2.5.1) จากแผนงานที่วางไว้ในรอบปีงบประมาณ ไดก้ าหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือนมิถุนายน แต่ด้วยเนื่องจากปี
นี้มีเหตุการณ์ไม่ปกติ คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 ดังนั้น การจัดกิจกรรม จึงเลื่อนการจัด
ออกไป ในวันที่ 3 - 4 กันยายน 2563 แทนก าหนดการเดิม อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาของสถานการณ์ COVID - 19 
นั้น ทางทีมงานฝ่ายวิจัยของ รทบ. ไม่ได้อยู่นิ่งเฉย ได้มีการน าเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์เรื่องทุนด้านการวิจัยให้แก่
คณาจารย์ใน รทบ. อย่างต่อเนื่อง และได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาตนเองด้านการวิจัยอย่างสม่ าเสมอเช่นกัน 
โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีส่วนส่งเสริมในการสร้างความเข้าใจและพัฒนาตนเองเพ่ือการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ
ขอรับทุน เช่น การส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ZOOM WEBINAR กับ หน่วยบริหารจัดการทุน
ด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2563 

2)  โครงการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เทคนิคการเขียนบทความ
วิจัยให้ได้ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ SCOPUS โดยได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนารัตน์ ศรีแสง มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงเทคนิค ขั้นตอน กระบวนการของการส่งบทความวิจัยในระดับนานาชาติ รวมไปถึงการกล่าวถึง
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องค์ประกอบของบทความที่เหมาะสมกับการน าส่งวารสารระดับนานาชาติ โดยจัดในวันที่ 21 เมษายน 2563       
(D 2.2.2.1) 

3)  การสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยของ รทบ.  ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 
โดยการยกย่องและประกาศให้ทราบทั่วกันผ่านทาง Line Application ของ รทบ. (D 2.2.5.2) 

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในรูปแบบของการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยของ  แสดงดังภาพที่ 8 

 
 

 
 

ภาพที่ 8 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในรูปแบบของการพัฒนา 
                  สมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย 

 
ข้อ 6  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 ผลการด าเนินงาน  มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
ดังนี้ 

(1) ระบบเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการด าเนินงาน

การบริหารงานวิจัย เพ่ือการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยปัจจุบันมีการปรับ
ระบบซึ่งเดิมเป็นระบบการอนุญาตใช้สิทธิและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แสดงดังภาพที่  9 แผนภาพระบบการอนุญาตใช้
สิทธิและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาเป็นระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ เพ่ือให้การน า
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
แสดงดังภาพที่ 10 แผนภาพระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ 

 
 
 
 
 

การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยผา่น Research Club
ด้านอุตสาหกรรมบริการ  

โครงการจัดกิจกรรมการจดัการความรู้ (Knowledge 
Management) 

การสร้างขวัญและก าลังใจ 
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ภาพที่ 9 ระบบการอนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ระบบเดิม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 10 ระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ (ระบบใหม่) 

 
(2) กลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

โดยกลไกในการด าเนินงานตามระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ เพ่ือ
ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ มีการด าเนินงานตามระเบียบ ประกาศ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้ 
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  (2.1) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการผลงานวิจัย ในการด าเนินการให้ได้มาซึ่งความคุ้มครองสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของผลงานและ
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผลงานที่อาจขอรับความคุ้มครองประเภท ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และเครื่องหมาย
การค้า รวมถึงลักษณะของการคุ้มครอง การบริหารจัดการทุนวิจัย และการจัดสรรผลประโยชน์ ของบุคลากรและ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย (D 2.1.6.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา) 

  (2.2) การจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากการน าทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (D 2.1.6.2) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์) 

  (2.3) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ประเมินค่า
ในเชิงพาณิชย์ก่อนการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (D 2.2.6.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย และ D 2.2.6.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบการวิจัย) 

 
(3) การด าเนินการตามระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมจากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ 

การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เริ่มต้นจากการก าหนดไว้ในสัญญารับทุน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ตามยุทธศาสตร์การวิจัยด้าน
เศรษฐกิจของประเทศสนับสนุนให้มีการจดทรัพย์สินทางปัญญาและการน าไปใช้ประโยชน์เ ชิงพาณิชย์อย่างเป็น
รูปธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้บริการยื่นจดทะเบียนและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีขั้นตอนการยื่นจด
ทะเบียนและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา คือเปิดรับผลงานจากการวิจัย/การสร้างสรรค์ จากงานวิจัย น าเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาผลงาน ใน 2 ประเด็นคือ 1) พิจารณาความเหมาะสมของการประดิษฐ์
ในด้านระดับของเทคโนโลยี เช่น ความใหม่และน่าสนใจของการประดิษฐ์ และ 2) ความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด 
การยกร่างค าขอจดทะเบียน และสามารถด าเนินการตรวจสอบการสืบค้นสิทธิบัตร ได้จากคู่มือสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตรเพื่อช่วยในการเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์และการตรวจสอบแนวโน้มความเป็นไปได้ของนวัตกรรม ก่อน
จัดเตรียมเอกสารเพ่ือยื่นขอรับความคุ้มครองผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดังแสดงในภาพที่ 11 แสดงขั้นตอนการ
ยื่นจดทะเบียนและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา (D 2.2.6.5 คู่มือการขอรับสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร)  

            ฝ่ายวิจัยของ รทบ. และทูตวิจัยท างานในการประสานงานระหว่างคณาจารย์ของ รทบ. และหน่วยบริหาร
นวัตกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อด าเนินการในล าดับถัดไป  

โดยในปีการศึกษา 2562  รทบ. อยู่ระหว่างด าเนินการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตร 
จ านวน 3 ผลงาน คือ  

1. กรรมวิธีการท าผ้าบาติกจากเทียนเจลเหลวชนิดใสและเจลเทียนเจลเหลวชนิดสี  (Batik Painting 
Production Process from Transparent and Colored Liquid Gel Candle) ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์
สาขาวิทยาศาสตร์กลุ่มเคมี เลขที่ 2019090600018  

2. เจลเหลวชนิดใสส าหรับท าผ้าบาติก (Transparent Liquid Gel Candle for Batik Painting) ยื่นขอจด
อนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์สาขาวิทยาศาสตร์กลุ่มเคมี เลขที่ 2019090200042 

3. เทียนเจลเหลวชนิดสีส าหรับท าผ้าบาติก (Colored Liquid Gel Candle for Batik Painting) ยื่นขอจด
อนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์สาขาวิทยาศาสตร์กลุ่มเคมี เลขที่ 2019090200043   
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โดยผลงานทั้งสามนี้เป็นของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ศรัฐ สิมศิริ และทาง รทบ. นั้น ได้รับการจด
ลิขสิทธิ์  Application  “ Adrenaline Junkie” ที่พัฒนาขึ้นมาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา วิชาศิลป์       
(D 2.2.6.6)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 11 แสดงข้ันตอนการยื่นจดทะเบียนและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รายการหลักฐาน       
        D 2.2.1.1 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (R-System Plus)  
        D 2.2.1.2 ระบบค้นหางานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (e-Research)  
        D 2.2.1.3 ระบบจัดการเนื้อหารายงานการวิจัย (e-Template)  
        D 2.2.1.4 ระบบการประเมินเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (e-Assessment) 
        D 2.2.1.5 ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (SDU Laboratory)       
        D 2.2.1.6 ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ (โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์)  
        D 2.2.1.7 โปรแกรมจัดการการอ้างอิงและบรรณานุกรม (EndNote X9)  
        D 2.2.1.8 ระบบฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ (Scopus)  
        D 2.2.1.9 ระบบบริหารจัดการบทความวิจัยและบทความวิชาการ (Scholar One) 
        D 2.2.2.1 รายงานสรุปกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ ได้ตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติ SCOPUS 
         D 2.2.2.2 วารสารเพื่อการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
         D 2.2.3.1 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา

งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
        D 2.2.3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอ   
                     โครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 
        D 2.2.3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง เกณฑ์อุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2561 
        D 2.2.3.4 สัญญาทุนวิจัยของคณาจารย์ใน รทบ. 
        D 2.2.4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การเสนอ

โครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
        D 2.2.4.2 การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
        D 2.2.5.1 คณะกรรมการด าเนินงานโครงการคลับอุตสาหกรรมบริการ 
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        D 2.2.5.2 การให้ขวัญ ก าลังใจและ ยกย่องคณาจารย์และนักวิจัยผ่านทาง Line 
Application ของ รทบ. 

        D 2.1.6.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา) 
        D 2.1.6.2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์ 
        D 2.2.6.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย  
        D 2.2.6.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบการวิจัย 
        D 2.2.6.5 คู่มือการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
        D 2.2.6.6 หลักฐานของนักวิจัยใน รทบ. ในการยื่นขอจดทะเบียนและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 5/6 ข้อ 6  ข้อ 

 
6 ข้อ 

(ระบุข้อ 1 2 3 4 5 6) 
5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
        อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด  
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
 นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ 
ผู้เขียนรายงาน 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ 
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     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
1.  ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตาม

สูตรค านวณ 
2.  แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ตามสูตร 
    1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
    2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ              คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
    3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

 

                     จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก         
                จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการด าเนินงาน  

 

 

 

 

 

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 

วิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี      

- - - - - - - 

วิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

- - - - - - - 

วิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์   

50,000 2,837,262 2,837,262 86 86 33,572.81 5 

รวมท้ังสิ้น 50,000 2,837,262 2,837,262 86 86 33,572.81 5 

D 2.3 สกอ. SDU 2 

ชื่อตัวชี้วัด : เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 

X 5 

รายงานการประเมินตนเอง 
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สรุปงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย รทบ. 
เงินสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย 
ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-สกลุ เร่ือง แหล่งทุน งบประมาณ

วิจัยต่อคน 
% เลขที่

สัญญา/
เอกสาร
หลักฐาน

อื่นๆ 
1. อาจารย ์ ปิยะดา ศรีบุศย์ด ี การพัฒนากิจกรรมการเรียนการ

สอนภาษาจีนในช้ันเรยีนผ่านเกม 
เพื่อเสรมิสร้างทักษะทางอารมณ์
และสังของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

งบประมาณ
ทุน สวพ. 

25,000 100 634018 

2 อาจารย์
ดร. 

ธนาภรณ์ 
โคตรพัฒน์ 

การพัฒนาทักษะการฟังและการพดู
ภาษาจีนกลางของนักศึกษาช้ันปีท่ี 
2 โดยใช้กิจกรรมในโครงการของ
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
สุพรรณบุร ี

งบประมาณ
ทุน สวพ. 

25,000 100 634061 

รวมเงินทุนสนับสนนุภายในมหาวิทยาลัย 50,000  
  

เงินสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-สกลุ เร่ือง แหล่งทุน งบประมาณ
วิจัยต่อคน 

% เลขที่
สัญญา/
เอกสาร
หลักฐาน

อื่นๆ 
1 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ดร. 

พนารัตน์                
ศรีแสง 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการรบับริการจาก
องค์การบริหารส่วนต าบล
ร่อนทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ร่อนทอง 
จังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ 

17,705 100 ปข 
74402/634 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
ดร. 

พนารัตน์                
ศรีแสง 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการรบับริการจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลา
ลัย จังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ 

18,000 100 ปข 
75401/895 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
ดร. 

พนารัตน์                
ศรีแสง 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการรบับริการจาก
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบครีีขันธ ์

เทศบาลเมือง
หัวหิน จังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ 

9,600 100 งบประมาณ 
รหัส        

62-00002 
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ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-สกลุ เร่ือง แหล่งทุน งบประมาณ
วิจัยต่อคน 

% เลขที่สัญญา/
เอกสารหลักฐาน

อื่นๆ 
3 อาจารย ์ พราวธีมา  

ศรีระท ุ
การพัฒนานวัตกรรมการ
ท่องเทียวSea Farming 
แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนใน
กลุ่มท่องเที่ยวทะเลอันดามัน 

บพข. 183,914 100 C10F630002 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
ดร. 

จิรานุช 
โสภา 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ธุรกิจท่องเที่ยวและชุมชนใน
การพัฒนาการท่องเที่ยว 
Sea Farming เชิง
สร้างสรรค ์

บพข. 71,148 20 C10F630002 

5 อาจารย ์ กาญจน
รัตน ์
รัตนสนธ ิ

การศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ธุรกิจท่องเที่ยวและชุมชนใน
การพัฒนาการท่องเที่ยว 
Sea Farming เชิง
สร้างสรรค ์

บพข. 35,574 10 C10F630002 

6 อาจารย ์ ธนะวิทย์ 
เพียรด ี

การศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ธุรกิจท่องเที่ยวและชุมชนใน
การพัฒนาการท่องเที่ยว 
Sea Farming เชิง
สร้างสรรค ์

บพข. 35,574 10 C10F630002 

7 อาจารย ์ พราวธีมา  
ศรีระท ุ

การศึกษาแนวทางในการ
รองรับนักท่องเที่ยวท่ีมา
ท่องเที่ยว Sea Farming กับ 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสี
เขียว 

บพข.     139,091  50 C10F630002 

8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พิมพ์รวี 
ทหาร
แกล้ว 

การถอดบทเรยีนต้นแบบ
ความส าเร็จด้านการบริหาร
จัดการโรงแรมขนาดเล็กใน
บริบทวิถีชีวิตลุ่มน้ าเพื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
โรงแรมขนาดเล็กในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิต
ลุ่มน้ าโขง 

บพข.  236,600   70 C10F630011 

9 อาจารย ์ ณัฐปรียา  
โพธิ์พันธุ ์

การถอดบทเรยีนต้นแบบ
ความส าเร็จด้านการบริหาร
จัดการโรงแรมขนาดเล็กใน
บริบทวิถีชีวิตลุ่มน้ าเพื่อ 

บพข.  67,600  20 C10F630011 
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ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-สกลุ เร่ือง แหล่งทุน งบประมาณ
วิจัยต่อคน 

% เลขที่สัญญา/
เอกสาร

หลักฐานอื่นๆ 
   เสรมิสร้างความเขม้แข็งโรงแรม

ขนาดเล็กในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง 

    

10 อาจารย ์ รุ้งเพ็ชร   
ปั้นงาม 

การถอดบทเรยีนต้นแบบ
ความส าเร็จด้านการบริหารจัดการ
โรงแรมขนาดเล็กในบริบทวิถีชีวิต
ลุ่มน้ าเพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
โรงแรมขนาดเล็กในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง 

บพข.      33,800  10 C10F630011 

11 อาจารย ์ นพมาศ   
กลัดแก้ว 

รูปแบบการจดัการและกลยุทธ์การ
ถ่ายทอดความรูเ้พื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผู้ประกอบการโรงแรม
ขนาดเล็กเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่นในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขงผ่านการ
จัดการเครือข่าย 

บพข.     101,520  20 C10F630011 

12 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ชุติมา                
จักรจรสั 

รูปแบบการจดัการและกลยุทธ์การ
ถ่ายทอดความรูเ้พื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผู้ประกอบการโรงแรม
ขนาดเล็กเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่นในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขงผ่านการ
จัดการเครือขา่ย 

บพข. 406,080 80 C10F630011 

13 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
ดร. 

เพ็ญพักร์
ศิณา  
วิเชียรวรรณ 

การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้เพื่อยกระดับขดี
ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในโรงแรมขนาดเล็กในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ าโขง 

บพข. 342,108.80 80 C10F630011 

14 อาจารย ์ ปิยะดา             
ศรีบุศย์ด ี

การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้เพื่อยกระดับขดี
ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในโรงแรมขนาดเล็กในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ าโขง 

บพข.  42,763.60  10 C10F630011 

15 อาจารย ์ ทัศนาวลัย 
ตันติเอก
รัตน ์

การเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและมรดกอาหารหมู
ย่างเมืองตรังเพื่อการเรียนรู้บน
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

บพข. 184,211.30 70 C10F630014 

16 นางสาว ชฎาวรรณ        
ศิริจารุกลุ 

การเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและมรดกอาหารหม ู

บพข. 78,947.70 30 C10F630014 
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ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-สกลุ เร่ือง แหล่งทุน งบประมาณ
วิจัยต่อคน 

% เลขที่สัญญา/
เอกสาร

หลักฐานอื่นๆ 
   ย่างเมืองตรังเพื่อการเรียนรู้บน

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
    

17 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
ดร. 

จิรานุช 
โสภา 

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทย
ของชุมชน (Gastronomy Tourism 
Manpower) ในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเล
ตะวันออก (ระยอง-จันทบุรี-ตราด) 

บพข 595,017.50 25 C10F630084 

18 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ธัญชนก  
บุญเจือ 

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทย
ของชุมชน (Gastronomy Tourism 
Manpower) ในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเล
ตะวันออก (ระยอง-จันทบุรี-ตราด) 

บพข 238,007 10 C10F630012 

รวมเงินทุนงานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 2,837,262 

รวมเงินทุนงานวิจัยทั้งหมด (ภายในมหาวิทยาลัย+ภายนอกมหาวิทยาลัย) 2,887,262 

ผลด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2562 รทบ. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุกแหล่งทุนรวมทั้งสิ้น 2,887,262 บาท         
โดยจ าแนกได้ดังนี้ 
   - แหล่งเงินทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 50,000 บาท 
   - แหล่งเงินทุนสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 2,837,262 บาท   
 โดยมีอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 86 คน คิดเป็นจ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเท่ากับ 33,572.81 บาท มีค่าคะแนนเท่ากับ   
5 ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
รายการหลักฐาน  
          D 2.3.1  สรุปข้อมูลพ้ืนฐานการรับทุนงานวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2562 
          D 2.3.2  สัญญาทุนวิจัย 
 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

25,000 บาท/คน 25,000 บาท/คน 

 

33,572.81 บาท/คน 5 คะแนน บรรลุ 
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ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
        อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด  
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
        นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
 อาจารย์นพมาศ กลัดแก้ว 
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     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ตามสูตร

ค านวณ 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ตามสูตร 

    1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
    2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ               คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
    3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

      ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
      ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
                                      ที่ก าหนดให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5 
 
ผลการด าเนินงาน  
ข้อมูลพื้นฐาน 

รายการข้อมูล 
ค่า

น้ าหนัก 

ชิ้นงาน ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 1* 2* 3* 

 .1 จ านวนผลงานทางวิชาการ      
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20   10 2.00 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40   6 2.40 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   1 0.60 

 
 
 

D 2.4 สกอ. SDU 2 

ชื่อตัวชี้วัด : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X 5 

รายงานการประเมินตนเอง 
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รายการข้อมูล 
ค่า

น้ าหนัก 

ชิ้นงาน ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 1* 2* 3* 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

0.80   4 3.20 

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานไดร้ับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้บัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือท่ีไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1.00   9 9.00 

2. ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการ    30 17.20 
3. จ านวนผลงานสร้างสรรค์      
งานสรา้งสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่ส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

-   - - 

งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 0.40   - - 
งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ 0.60   3 1.80 
งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80   - - 
งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพรใ่นระดับภมูภิาคอาเซียน/นานาชาติ -   - - 
.4  ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์    5 1.80 
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รายการข้อมูล 
จ านวน 

ผลรวม 
1* 2* 3* 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า     
   1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบิัติงานจริง   85 85 
   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    86 86 
4. ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์   19 19 
5. ค่าร้อยละของผลรวมค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ 

  22.09 22.09 

6. ค่าคะแนนที่ได้   5 5 
1 *   =กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
2 *   =กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
3 *  =กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

 
ผลด าเนินงาน 
       ในปีการศึกษา 2562 รทบ. มีอาจารย์ประจ านวน 86 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน มีผลงานรวมทั้งสิ้น 33 เรื่อง ได้แก่  

- ผลงานทางวิชาการ จ านวน 30 เรื่อง  
- ผลงานสร้างสรรค์ จ านวน 3 เรื่อง 

            โดยมีอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด จ านวน 86 คน คิดเป็นค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ เท่ากับ (19/86) x100 ร้อยละ 22.09 มีค่าคะแนน เท่ากับ 
(22.09**5)/20 = 5.52 ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
รายการหลักฐาน 
ตารางผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ ชื่อแหล่งตีพิมพ์ 
ว/ด/ป  

ที่เผยแพร่ 
ค่าน้ าหนัก 

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.
ไพริน เวชธัญญะกุล 
อาจารยส์าติยา                
มิ่งวงศ ์อาจารย์ณิศริา               
กายราศ และอาจารย์
พิมพ์เนตร มากทรัพย ์

รูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชนมี ส่วนรว่ม 

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้ง ท่ี 7 
จัดโดยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตเฉลิม - 
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

30 พฤศจิกายน
2562 

0.20 
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ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ ชื่อแหล่งตีพิมพ์ 
ว/ด/ป  

ที่เผยแพร่ 
ค่า

น้ าหนัก 
อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี
อาจารย์วนิดา อ่อนละมัย 

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของชุมชนท่องเที่ยวเกาะสุกร 
อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
(Guidelines for Creative Tourism 
Development of Sukorn Island 
Community Based Tourism of 
Palian District Trang Province) 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 3 ความยั่งยืนของการ
ท่องเที่ยว การบริการ และ
ผู้ประกอบการในยุคพลิกผัน 
คณะการจัดการการ
ท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์

23 สิงหาคม 
2562 

0.20 

อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี
อาจารย์นันทรตัน์ 
ชวนานันท์                     
อาจารย์อรยา เอียดปาน 

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ กรณีศึกษาถ้ าเขาช้างหาย ต าบล
นาหมื่นศรี อ าเภอ นาโยง จังหวัดตรัง 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งท่ี 9 
ประจ าปี 2563 ตามแนวคิด
หลักท่ีว่า “มุ่งหน้าก้าวไกล 
พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 
Moving forward for 
Research and 
Innovation 
Development”. 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตตรัง หน้า 85-96 

20 มี น าคม 
2563 

0.20 

อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี
อาจารย์นันทรตัน์ 
ชวนานันท์ 
ปิยธิดา เส็งหลวง 

การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
อนุรักษ์กรณีศึกษาชุมชนหนานมดคัน 
บ้านสะพานยาง ต าบลเขาปูน อ าเภอ
ห้วยยอด จังหวัดตรัง 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งท่ี 9 
ประจ าปี 2563 ตามแนวคิด
หลักท่ีว่า “มุ่งหน้าก้าวไกล 
พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 
Moving forward for 
Research and 
Innovation 
Development”. 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตตรัง หน้า 125-
136 
 
 

20 มี น าคม 
2563 

0.20 
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ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ ชื่อแหล่งตีพิมพ์ ว/ด/ป 
ที่เผยแพร่ 

ค่า
น้ าหนัก 

อาจารยส์รัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์ 
และคณะ 

การศึกษาความพึงพอใจและ
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ
งานบริการบนเครื่องบิน 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
สรรพศาสตร์ สรรพศลิป์ 
ประจ าปี 2563  

23 – 24 
กรกฎาคม 
2563 

0.20 

อาจารย์วสันต์ นิลมยั    
และคณะ 

แนวทางการส่งเสริมการเรยีนรู้และ
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วัฒนธรรมการบริการในธรุกิจการบิน 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
สรรพศาสตร์ สรรพศลิป์ 
ประจ าปี 2563  

23 – 24 
กรกฎาคม 
2563 

0.20 

อาจารย์ทรัพสิริ เสนีวงศ์ 
ณ อยุธยา และคณะ 

แนวทางการปรับปรุงการฝึกอบรมการ
ให้บริการของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินของบริษัทการบินไทย จ ากัด  
(มหาชน) 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
สรรพศาสตร์ สรรพศลิป์ 
ประจ าปี 2563  

23 – 24 
กรกฎาคม 
2563 

0.20 

อาจารย์วรญัญาภรณ์     
ศรีสวรรค์นล และคณะ 

การจัดการเรยีนการสอนและ 
 การเรียนรู้แบบออนไลน์ท่ีเหมาะสม  
 ในรายวิชาประชาคมอาเซียน 
 กับธุรกิจการบิน  

รายงานสืบเนื่องจาก             
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สรรพศาสตร์ 
สรรพศลิป์ ประจ าปี 2563  

23 – 24 
กรกฎาคม 
2563 

0.20 

อาจารย์วรญัญาภรณ์      
ศรีสวรรค์นล และคณะ 
 

 

การบูรณาการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ INTEGRATING ONLINE 
TEACHING AND LEARNING TO 
ENHANCE LEARNING EFFICIENCY 

รายงานสืบเนื่องจาก               
การประชุมวิชาการ SPU 
Educational 
transformation to the 
new normal 

31
กรกฎาคม 
2563 

0.20 

อาจารย์วรญัญาภรณ์     
ศรีสวรรค์นล และคณะ 
 

แบบวิถีชีวิตใหมกั่บการเรยีนรู้แบบ
ผสมผสาน โฟรไ์ลน์ เลิร์นนิ่ง ของผู้เรยีน
เจเนอเรชัน Z 
NEW NORMAL WITH 4 LINE 
BLENDED LEARNING FOR 
GENERATION Z LEARNERS 

รายงานสืบเนื่องจาก                 
การประชุมวิชาการ SPU 
Educational 
transformation to the 
new normal 

31 
กรกฎาคม 
2563 

0.20 

อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี 

 

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว                                 
เชิงวัฒนธรรมเปอรานากันในเขต
พื้นเมืองเก่าตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

วารสารเพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  

ปีท่ี 1                   
ฉบับท่ี 2 
(เดือน
กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2562) 

0.40 
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ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ ชื่อแหล่งตีพิมพ์ ว/ด/ป 
ที่เผยแพร่ 

ค่า
น้ าหนัก 

อาจารย์ ดร.รุ่งนภา      
เลิศพัชรพงศ์ และ       
อาจารย์วริษฐา          
แก่นสานสันต ิ

การพัฒนาวิชาชีพส าหรับศูนย์การ
เรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 

วารสารเพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  

ปีท่ี 1                   
ฉบับท่ี 2 
(เดือน
กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2562) 

0.40 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์                 
ดร.ศรัฐ สิมศริ ิ

การเปรยีบเทียบการรับรู้เอกลักษณ์และ
คุณค่าผลติภณัฑ์พื้นถิ่นไทยระหว่าง
ผู้บริโภคชาวไทยและชาวมาเลเซีย 

วารสารเพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  

ปีท่ี 1                   
ฉบับท่ี 2 
(เดือน
กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2562) 

0.40 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์                 
ดร.พนารตัน์ ศรีแสง 

การวิเคราะห์รายได้เชิงพาณิชย์ของ
สนามบินไทย 

 

วารสารเพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 

ปีท่ี 1 ฉบับ
ที่ 2 (เดือน
กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2562) 

0.40 

อาจารย์ธนวัฒน์ รัตนเดโช การศึกษาเปรยีบเทียบวตัถุประสงค์ใน
การท่องเที่ยวท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
เดินทางไปท่องเที่ยวเชิงกีฬาว่ิงของ
นักท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

วารสารเพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 

ปีท่ี 2 ฉบับ
ที่ 1 (เดือน
มกราคม – 
มิถุนายน
2563) 

0.40 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์                
ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

วารสารเพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 

ปีท่ี 2 ฉบับ
ที่ 1 (เดือน
มกราคม – 
มิถุนายน
2563) 

0.40 

อาจารย์ ดร.ณิศริา      
กายราศ 

การศึกษาคุณลักษณะและปัจจัย
ความส าเร็จของการท่องเที่ยวด้านมืด 
ของมนุษย์ในเกาหลีใต:้ กรณีศึกษา 
พื้นที่เขตปลอดทหารเมืองพาจ ู

วารสารสวนสุนันทาวิชาการ
และวิจัย 

ปีท่ี 14 ฉบับ
ที่ 1 
(มกราคม-
มิถุนายน) 
2563 

0.60 
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ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ ชื่อแหล่งตีพิมพ์ 
ว/ด/ป  

ที่เผยแพร่ 
ค่า

น้ าหนัก 
อาจารย์ ดร.ชนนิทร์     
กุลเศรษฐัญชลี        
และคณะ 

Thermal and barrier properties 
of poly(butylene adipate-
coterephthalate) incorporated 
with zeolite doped potassium 
ion for packaging film 

IOP Conference Series: 
Materials Science and 
Engineering 

March 
2020  

0.80 

อาจารย์ ดร.กมลกนก 
เกียรติศักดิ์ชัย  
อาจารย์ศริญา      
ประเสริฐสุด         
อาจารย์เธียรรตัน์        
ฉัตรภัทรพล 

การสังเคราะห์การท่องเที่ยวโดยชุมชน : 
โอกาสหรืออุปสรรคต่อการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน 

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 

 

ปีท่ี 19 ฉบับ
ที่ 2 
กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2562 

0.80 

อาจารย์ ดร.กมลกนก 
เกียรติศักดิ์ชัย และคณะ 

แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศอย่างยั่งยืนโดยการประยกุต์
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรส์ าหรบัการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ (Guideline of 
Sustainable Ecotourism 
Management by Applying 
Geographic Information System 
for Strategic Planning) 

วารสารวิทยาลยัดุสติธาน ี ปีท่ี 14 ฉบบั
ที่ 2 
พฤษภาคม-
สิงหาคม 
2563 

0.80 

อาจารยส์ุติมา อ่อนแก้ว กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อ
ขยายตลาดการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว
ชาวจีนอย่างมีประสิทธิผล:กรณีศกึษา
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนา 

วารสารวิทยาลยัดุสติธาน ี ปีท่ี 14 ฉบับ
ที่ 2 
พฤษภาคม - 
สิงหาคม 
2563 

0.80 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
ดร.พนารตัน์ ศรีแสง 

Baxter,G., Srisaeng,P., & Wild, G. 
(2020) The Use of Aviation 
Biofuels as an Airport 
Environmental Sustainability 
Measure: The Case of Oslo 
Gardermoen Airport 

MAD - Magazine of 
Aviation Development 
8(1):6-17 March 2020 

 

March 
2020 

 

1.0 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
ดร.พนารตัน์ ศรีแสง 

Baxter,G., Srisaeng,P., & Wild, G. 
(2020) Airport Related Emissions 
and their Impact on Air Quality at  
a Major Japanese Airport: The 
Case of Kansai International 
Airport 

Transport and 
Telecommunication 
21(2):95-109 · April 2020 

 

April 2020 1.0 

https://www.researchgate.net/journal/1805-7578_MAD-Magazine_of_Aviation_Development
https://www.researchgate.net/journal/1805-7578_MAD-Magazine_of_Aviation_Development
https://www.researchgate.net/journal/1407-6160_Transport_and_Telecommunication
https://www.researchgate.net/journal/1407-6160_Transport_and_Telecommunication
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ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ ชื่อแหล่งตีพิมพ์ 
ว/ด/ป  

ที่เผยแพร่ 
ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
ดร.ฐิตินันท์ วารีวนิช 

Thitinant Wareewanich, Thitinan 
Chankoson, (2020), Efficient Use 
of Energy Resources on 
Malaysian Farms 

International Journal of 
Energy Economics and 
Policy 

Vol 10, 
No. 2, 
March 
2020. 

1.0 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์               
ดร.พนารตัน์ ศรีแสง 

Baxter, G., Srisaeng,P., & Wild, G. 
(2019). An Assessment of Airport 
Sustainability, Part 3—Water 
Management at Copenhagen 
Airport. Resources, 8(3), 1-24.  
(SCOPUS) 

Resources  

 

 

 

2019, 
Volume 8 
Issue 3 

 

 

1.0 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ดร.จริานุช โสภา 
 

Cooperation in health and 
wellness tourism connectivity 
between Thailand and Malaysia 

International Journal of 
Tourism Sciences. Pages 
248-257 

Jan 2020 1.0 

ดร.ชนินทร์                 
กุลเศรษฐญัชลี           
และคณะ 

Preparation and Properties of 
Polylactide Reinforced with 
Eggshell Modified with Different 
Fatty Acids 

Key Engineering 
Materials (Volume 824) 
pp 16-22 

October 
2019 

1.0 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าท่ี 
ร.ต.ดร.ศรัฐ สิมศริ ิ

Comparison of Effective in Batik 
Production Process between 
Paraffin Wax and Gel Wax-Resist 
(2019) 

International Journal of 
Chemical Engineering 
and Applications (IJCEA) 
Vol 10 No.4 

August 
2019 

1.0 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
ดร.เพญ็พักร์ศณิา     
วิเชียรวรรณ 

ต าราเรื่องการบรหิารและพัฒนาทนุ
มนุษย์ในธุรกิจการโรงแรม 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 2562 1.0 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
ดร.นรินทร สรวิทยศ์ิรกุล 

ต าราเรื่องการเป็นผู้ประกอบการส าหรับ
นักออกแบบนิทรรศการและการจดั
แสดง 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 2562 1.0 

 

ตารางงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่   

ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่องที่เผยแพร่   แหล่งที่น าไปเผยแพร่ 
ว/ด/ป  

ที่เผยแพร่ 
ค่า

น้ าหนัก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ว่าท่ี ร.ต.ดร.ศรัฐ 
สิมศิร ิ

กรรมวิธีการท าผ้าบาติกจากเทียนเจล
เหลวชนิดใสและเจลเทียนเจลเหลว
ชนิดสี (Batik Painting Production  

อนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐส์าขา
วิทยาศาสตร์กลุม่เคมี  
เลขท่ี 2019090600018 

กันยายน 
2562 

0.6 
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ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่องที่เผยแพร่   แหล่งที่น าไปเผยแพร่ 
ว/ด/ป  

ที่เผยแพร่ 
ค่า

น้ าหนัก 
 Process from Transparent and 

Colored Liquid Gel Candle) 
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ว่าท่ี ร.ต.ดร.ศรัฐ 
สิมศิร ิ

เจลเหลวชนิดใสส าหรับท าผ้าบาตกิ 
 (Transparent Liquid Gel Candle 
for Batik Painting) 

อนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐส์าขา
วิทยาศาสตร์กลุม่เคมี  
เลขท่ี 2019090200042 

กันยายน 
2562 

0.6 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ว่าท่ี ร.ต.ดร.ศรัฐ 
สิมศิร ิ

เทียนเจลเหลวชนิดสสี าหรับท าผ้าบา
ติก (Colored Liquid Gel Candle 
for Batik Painting) 

อนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐส์าขา
วิทยาศาสตร์กลุม่เคมี  
เลขท่ี 2019090200043 

กันยายน 
2562 

0.6 

 
หมายเหตุ:   * นักศึกษา 

                    ** นักวิจัย อาจารย์หลักสูตรอ่ืน อาจารย์ภายนอก 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 20 ขึ้นไป ร้อยละ 20 

 
ร้อยละ 22.09 5 คะแนน บรรลุ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
        อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด  
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
        นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ 
ผู้เขียนรายงาน SAR  
 อาจารย์นพมาศ กลัดแก้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    183 
 
 

SDU 3 การบริการวิชาการ 
 

     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน  )เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด(  
       เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
       จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based   

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ระดับ 1 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 1 คะแนน  
ระดับ 2 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 2 คะแนน  
ระดับ 3 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 3 คะแนน  
ระดับ 4 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 4 คะแนน  
ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 5 คะแนน  

     
ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน ระดับ 5 ในการจัดโครงการบริการวิชาการในรอบปีการศึกษา 2562 ได้ด าเนินการจัด
โครงการบริการวิชาการ จ านวน 9 โครงการ โดยโครงการต่างๆ ได้จัดในพ้ืนที่ Area Based ทั้งหมด ในแต่ละ
โครงการ คณะกรรมการบริการวิชาการของ รทบ. ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นและประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกที่มีความต้องการให้มีการบริการวิชาการ จัดโครงการบริการวิชาการมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน พัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่ และเน้นการจัดโครงการตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2560  - 2564 
รวมถึงนโยบาย Thailand 4.0 และตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้โครงการบริการวิชาการได้จัดโครงการตาม
ความเชี่ยวชาญ ความรู้ และทักษะของบุคลากรของ รทบ. เพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนบริการวิชาการ ดังนี้ 

1. ร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการส าเร็จตามแผนการบริการวิชาการ 
2. ร้อยละ 80 ของโครงการที่ด าเนินการมีผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 รายละเอียดของแต่ละโครงการ/กิจกรรมมีดังนี้ 
1.  โครงการ Village Tourism การท่องเที่ยวชุมชนสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน  

หลักสูตรที่รับผิดชอบ: สาขาวิชาการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 
ด าเนินการที่ จังหวัดนครนายก 
ผู้เข้าร่วมโครงการ     อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวม  50  คน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: คู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวนครนายกมุมมองใหม่ส าหรับมอบแด่ผู้ร่วมงานจ านวน 

200 เล่ม  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: ผู้มีส่วนร่วมในโครงการสามารถน าความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และแอพพลิเคชั่น 

ไปต่อยอดกิจกรรมการท่องเที่ยวของตนเองได้ 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 3.1 อว. SDU 3 

ชื่อตัวชี้วัด : การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development) 
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2.  โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 9 ยพระบรมราชานุญาตโด  
หลักสูตรที่รับผิดชอบ: สาขาวิชาการท่องเที่ยว ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2563  
ด าเนินการ ณ กรุงเทพมหานคร 
ผู้เข้าร่วมโครงการ     อาจารย์ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวม 60 คน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ความพึงพอใจองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ:  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาทักษะความรู้ด้านประวัติศาสตร์และสามารถน า

องค์ความรู้ไปต่อยอดในการท างานในสายงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้  
3.  โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (reskill/upskill/newskill) เพื่อการมีงานท าและเตรียม

ความพร้อมรองรับการท างานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
หลักสูตรที่รับผิดชอบ: สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ระหว่างเมษายน 2563 ถึงธันวาคม 2563 
ด าเนินการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
ผู้เข้าร่วมโครงการ     ประชาชนทั่วไป จ านวนรวม 60 คน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ผู้เข้าอบรมจ านวน  คนได้รับการเสริมองค์ความรู้ และเสริมสร้างทักษะแม่บ้าน

อย่างถูกต้อง สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพได้ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นายจ้าง ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการมีความพึงพอใจต่อผู้เข้าอบรมจาก

หลักสูตร 
4.  โครงการอบรมภาษาจีนส าหรับนักการโรงแรมมืออาชีพ  

หลักสูตรที่รับผิดชอบ : สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ระหว่างธันวาคม 2562  
ด าเนินการ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 
ผู้เข้าร่วมโครงการ       พนักงานระดับปฏิบัติการจากโรงแรมชั้นน าในกรุงเทพมหานคร ที่มีความร่วมมือ

กับสาขาวิชาการโรงแรม  5 แห่ง รวมผู้เข้าอบรม 100 คน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ:  ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: พนักงานระดับปฏิบัติการมีความรู้ และทักษะการใช้ภาษาจีนเพ่ิมข้ึน  

5.  โครงการบริการวิชาการการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Art) 
หลักสูตรที่รับผิดชอบ : สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างพฤศจิกายน 2562   
                           – มีนาคม 2563 
ด าเนินการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
ผู้เข้าร่วมโครงการ :    ประชาชนทั่วไป และ นักศึกษา จ านวนรวม 30 คน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้และทักษะ ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ

ท างานของตนเอง 
6.  โครงการ EVEX ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ  กิจกรรมที่ 1 เป็นปรึกษา วิทยากรและบริการด้านการ

ออกแบบ จัดแสดงนิทรรศการ 
หลักสูตรที่รับผิดชอบ:  สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ระหว่าง เดือนกันยายน 2562 – 

กุมภาพันธ์ 2563 
ด าเนินการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี/จังหวัดสุพรรณบุรี 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    185 
 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  นักศึกษา ผู้ประกอบการในจังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชนที่สนใจ จ านวน 100  คน  
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวม 10  ธุรกิจ  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเป็นที่ยอมรับน าไปใช้ต่อยอดธุรกิจได้ 
กิจกรรมที่ 2 การให้ค าแนะน าพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปภาคตะวันออกภายใต้โครงการพัฒนา

ผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ด าเนินการ จังหวัดชลบุรี  ระยอง จันทบุรี 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  ผู้ประกอบการด้านผลไม้แปรรูปในภาคตะวันออก ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ของ 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคท่ี 9 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการผลไม้แปรรูปได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 18 ผลิตภัณฑ์ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเป็นที่ยอมรับน าไปใช้ต่อยอดธุรกิจได้ 
กิจกรรมที่ 3 การเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ โครงการหอมขจร ฟาร์ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ด าเนินการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  พนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ดูแลโครงการหอมขจร ฟาร์ม 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: รูปแบบฉลากผลิตภัณฑ์จากหอมขจรฟาร์ม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเป็นที่ยอมรับสามารถน าไปใช้ จริงได้ 

7.  โครงการการยกระดับการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มและสถานที่จัดเลี้ยง  
หลักสูตรที่รับผิดชอบ : สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง) 
ด าเนินการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  นักศึกษา ตัวแทนจากเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  
                        ตรังและจังหวัดใกล้เคียง ประชาชนที่สนใจ รวม 110 คน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: สมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตรัง และ

จังหวัดใกล้เคียง มีความพึงพอใจต่อการอบรม ร้อยละ 80   
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านอาหารเครื่องดื่มและสถานที่จัดเลี้ยงมากขึ้น สามารถ   
                           น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้  

8.  กิจกรรม Everyday Life Role play เชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับงานวิชาชีพด้านงานบริการ และภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการบนเครื่องบินเข้ากับการฝึกอบรม
พนักงานของบริษัท อินทรา เอาท์เลท  
ด าเนินการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม     พนักงานของบริษัท อินทรา เอาท์เลท และนักศึกษา จ านวนรวม 30 คน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรม ร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: พนักงานได้รับความรู้ภาษาอังกฤษ และนักศึกษาจะเตรียมการสนทนาใน

ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ เป็นการสาธิตให้แก่พนักงานที่เข้ารับการอบรม 
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9.  กิจกรรมการเป็นฝ่ายต้อนรับในงานเลี้ยงต้อนรับและเลี้ยงอาหารค่ า ในการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ 
ครั้งที่ 37 จังหวัดล าปาง เชื่อมโยงรายวิชาการจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพ้ืน รายวิชาบริบทการ
จัดการเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ รายวิชาศิลปะการพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจการบิน 
ด าเนินการ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม       ตัวแทนจากหอการค้าทั่วประเทศที่มาร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ รวม 

500 คน และอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ล าปาง) รวม 20 คน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ:  ผู้มาสัมมนาได้รับความพึงพอใจจากการต้อนรับของคณาจารย์และนักศึกษา     

ร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษาได้พัฒนาในเรื่องบุคลิกภาพ การพูด กริยา มารยาท และการแสดงออก

ในการต้อนรับแบบมาตรฐานสากล เพื่อพร้อมปฏิบัติงานจริง 
สรุปผลการด าเนินงาน รทบ. จัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนบริการวิชาการรวมทั้งหมด 9 โครงการ/

กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 100 
โครงการที่ด าเนินการทั้ง 9 โครงการ/กิจกรรม มีผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จของ

โครงการ มากกว่าร้อยละ 80 
รายการหลักฐาน  

D 3.1.1 รายงานการประชุม รทบ. ระดมความคิดเห็นและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ร้องขอให้มี
การบริการวิชาการ 

D 3.1.2 กลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
D 3.1.3 สรุปผลโครงการ Village Tourism การท่องเที่ยวชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
D 3.1.4 สรุปผลโครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 9 โดยพระบรมราชานุญาต  
D 3.1.5 สรุปผลโครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (reskill/upskill/new skill) เพ่ือการมีงานท า 

และเตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019   
(COVID - 19) 

D 3.1.6 สรุปผลโครงการ อบรมภาษาจีนส าหรับนักการโรงแรมมืออาชีพ 
D 3.1.7 สรุปผลโครงการบริการวิชาการการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Art) 
D 3.1.8 สรุปผลโครงการ EVEX ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ กิจกรรมที่ 1 เป็นปรึกษา วิทยากรและบริการ 

ด้านการออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ 
D 3.1.9 สรุปผลโครงการการยกระดับการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มและสถานที่จัดเลี้ยง 
D 3.1.10 สรุปผลกิจกรรม Everyday Life Role play เชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเข้า

กับการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท อินทรา เอาท์เลท  
D 3.1.11 สรุปผลกิจกรรม การเป็นฝ่ายต้อนรับในงานเลี้ยงต้อนรับและเลี้ยงอาหารค่ า ในการสัมมนา

หอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 จังหวัดล าปาง  
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
5 ระดับ  ระดับ 5/ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรลุ 
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ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  
        อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
       นายสุพรรณ แก้วม่วง 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล 
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     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
       เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล 
ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรม  
 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ระดับ 1 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 02  1 คะแนน  
ระดับ 2 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 04  2 คะแนน  
ระดับ 3 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 06  3 คะแนน  
ระดับ 4 ไมน่้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 08  4 คะแนน  
ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90 5 คะแนน  

     
ผลการด าเนินงาน  
        ผลการด าเนินงาน ระดับ 5 โครงการหรือกิจกรรมของ รทบ. ที่มีบุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดและ/หรือด าเนินโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริม 

1. การเรียนรู้ของชุมชนสังคม/ การน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ ได้แก่  โครงการ Village 
Tourism การท่องเที่ยวชุมชนสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน  
หลักสูตรที่รับผิดชอบ: สาขาวิชาการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 
ผู้มีส่วนรวมในโครงการ: ส านักงานจังหวัดนครนายก ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก ประชาชนในจังหวัด
นครนายก 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: คู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวนครนายกมุมมองใหม่ส าหรับมอบแด่ผู้ร่วมงานจ านวน 
200 เล่ม  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ:  ผู้มีส่วนร่วมในโครงการสามารถน าความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และแอพพลิเคชั่น 
ไปต่อยอดกิจกรรมการท่องเที่ยวของตนเองได้ 

2. โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 9 โดยพระบรมราชานุญาต  
หลักสูตรที่รับผิดชอบ: สาขาวิชาการท่องเที่ยว ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2563  
ผู้มีส่วนรวมในโครงการ: เครือข่ายมัคคุเทศก์ในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นักวิชาการด้าน
การท่องเที่ยว 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ความพึงพอใจองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ: ร้อยละ 80   
เป้าหมายเชิงคุณภาพ:  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาทักษะความรู้ด้านประวัติศาสตร์และสามารถ
น าองค์ความรู้ไปต่อยอดในการท างานในสายงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้  

D 3.2 อว. SDU 3 

ชื่อตัวชี้วัด : การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่  
                 หรือภูมิภาค (Non-Age Group Participation) 

รายงานการประเมินตนเอง 
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3. โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (reskill/upskill/newskill) เพื่อการมีงานท าและเตรียม 
ความพร้อมรองรับการท างานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
หลักสูตรที่รับผิดชอบ: สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ระหว่างเมษายน 2563 ถึงธันวาคม 2563 
ด าเนินการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชมรมผู้บริหารงาน

แผนกแม่บ้านแห่งประเทศไทย  บริษัทสมบัติเลิศ จ ากัด  
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ผู้เข้าอบรมจ านวน  คนได้รับการเสริมองค์ความรู้ และเสริมสร้างทักษะแม่บ้าน

อย่างถูกต้อง สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพได้ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นายจ้าง ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการมีความพึงพอใจต่อผู้เข้าอบรมจาก

หลักสูตร 
4.  โครงการอบรมภาษาจีนส าหรับนักการโรงแรมมืออาชีพ  

หลักสูตรที่รับผิดชอบ : สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ระหว่าง ธันวาคม 2562 
ด าเนินการ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 
ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ: โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์

โรงแรม เดอะ เซนต์รีจีส กรุงเทพ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท  โรงแรม คาร์ลตัน 
โฮเทล แบงค็อก 

เป้าหมายเชิงปริมาณ:  ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: พนักงานระดับปฏิบัติการมีความรู้ และทักษะการใช้ภาษาจีนเพ่ิมข้ึน  

5.  โครงการบริการวิชาการการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Art) 
หลักสูตรที่รับผิดชอบ : สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่าง พฤศจิกายน 2562   
                           – มีนาคม 2563 
ด าเนินการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ: ผู้เข้าอบรมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้และทักษะ ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ

ท างานของตนเอง 
6.  โครงการ EVEX ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ  ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ: ผู้ประกอบการภายในจังหวัด

สุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 8 ส านักงานพาณิชจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรม ภาค 9 The Asia Joint Conference on Computing, โครงการหอมขจรฟาร์ม 
กิจกรรมที่ 1 เป็นปรึกษา วิทยากรและบริการด้านการออกแบบ จัดแสดงนิทรรศการ 

หลักสูตรที่รับผิดชอบ: หลักสูตรการออกแบบ ระหว่าง เดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 
2563 

ด าเนินการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมธุรกิจ 10
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเป็นที่ยอมรับน าไปใช้ต่อยอดธุรกิจได้ 
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กิจกรรมที่ 2 การให้ค าแนะน าพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปภาคตะวันออกภายใต้โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ด าเนินการ จังหวัดชลบุรี  ระยอง 
จันทบุรี 

เป้าหมายเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการผลไม้แปรรูปได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 18 ผลิตภัณฑ์ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเป็นที่ยอมรับน าไปใช้ต่อยอดธุรกิจได้ 
กิจกรรมที่ 3 การเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ โครงการหอมขจร ฟาร์ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ด าเนินการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: รูปแบบฉลากผลิตภัณฑ์จากหอมขจรฟาร์ม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเป็นที่ยอมรับสามารถน าไปใช้ จริงได้ 

7.  โครงการการยกระดับการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มและสถานที่จัดเลี้ยง  
หลักสูตรที่รับผิดชอบ : สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง) 
ด าเนินการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 
ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ: เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตรัง วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรัง 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: สมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตรัง และ

จังหวัดใกล้เคียง มีความพึงพอใจต่อการอบรม ร้อยละ 80   
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านอาหารเครื่องดื่มและสถานที่จัดเลี้ยงมากขึ้น สามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้  
8.  กิจกรรม Everyday Life Role play เชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ

ส าหรับงานวิชาชีพด้านงานบริการ และภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการบนเครื่องบินเข้ากับการฝึกอบรม
พนักงานของบริษัท อินทรา เอาท์เลท  
ด าเนินการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง 
ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม: พนักงานของบริษัท อินทรา เอาท์เลท 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรม ร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: พนักงานได้รับความรู้ภาษาอังกฤษ และนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตสินทนาใน

ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ  
9.  กิจกรรมการเป็นฝ่ายต้อนรับในงานเลี้ยงต้อนรับและเลี้ยงอาหารค่ า ในการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ 

ครั้งที่ 37 จังหวัดล าปาง เชื่อมโยงรายวิชากรจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพ้ืน รายวิชาบริบทการ
จัดการเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ รายวิชาศิลปะการพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจการบิน 
ด าเนินการ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม: หอการค้าประจ าจังหวัดล าปาง ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหอการค้าทั่วประเทศ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ผู้มาสัมมนาได้รับความพึงพอใจจากการต้อนรับของคณาจารย์และนักศึกษา    

ร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษาได้พัฒนาในเรื่องบุคลิกภาพ การพูด กริยา มารยาท และการแสดงออก

ในการต้อนรับแบบมาตรฐานสากล เพื่อพร้อมปฏิบัติงานจริง 
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รายการหลักฐาน  
      D 3.2.1 โครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.  2563 ของ รทบ. 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
5 ระดับ  ระดับ 5/ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  
        อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
        นายสุพรรณ แก้วม่วง 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล 
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SDU 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
าง  

     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน  )เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด(  
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
3. ก ากับ ติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ และ

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

 
หลักการให้คะแนน 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ระดับ 1 มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1 คะแนน  
ระดับ 2 มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2 คะแนน  
ระดับ 3 มีการด าเนินการ 3 – 4 ข้อ 3 คะแนน  
ระดับ 4 มีการด าเนินการ 5 ข้อ 4 คะแนน  
ระดับ 5 มีการด าเนินการ 6 – 7 ข้อ 5 คะแนน  

     
ผลการด าเนินงาน  

   ข้อ 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ผลการด าเนินงาน คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีการประชุมคณาจารย์ประจ า รทบ. 

เพ่ือมอบนโยบาย และแนวทางในการจัดโครงการกิจกรรมบริการวิชาการ ว่าในปีการศึกษา 2562 นโยบายที่จะน า
ความเชี่ยวชาญจากสาขาวิชามาจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอกเห็นศักยภาพของ รทบ. และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายงานต่างๆ  ของ รทบ. ที่ 
3370/2562 (คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) ลงนามวันที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยคณบดีโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ มีผู้รับผิดชอบและหน้าที่ ดังนี้ 

          ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา ประธานกรรมการ 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 4.1 สกอ. SDU 4 

ชื่อตัวชี้วัด : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความ  
                 เป็นไทย 
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           2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ กรรมการ 
           3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ กรรมการ 
           4. อาจารย์เอกชัย จากศรีพรหม กรรมการ 
           5. อาจารย์ศิริศักดิ์ ศรีวิสรณ์ กรรมการ 
           6. อาจารย์ชรินดา วิเศษรัตน์ กรรมการ 
           7. อาจารย์พรพิมล อดทน กรรมการ 
           8. อาจารย์สุทธิดา ศุภโสภณ กรรมการ 
           9. นายพุฒิโชต ทองมอญ กรรมการและเลขานุการ 
           10. นายธนวัฒน์ รัตนเดโช กรรมการและเลขานุการ 
         หน้าที ่

            1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
            2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
            3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
            4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
            5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
            6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
            7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับชาติ    

ข้อ 2  จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

ผลการด าเนินงาน มีคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม รทบ. จัดท าแผนการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยในปี 2562 มีวัตถุประสงค์ของแผนดังนี้ 

             1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา รทบ. ได้สืบสานวัฒนธรรมหรือประเพณีไทย 
             2. เพ่ือน าความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านอัตลักษณ์ของ รทบ. ไปสืบสานวัฒนธรรมหรือประเพณีไทย 
             3. เพ่ือบูรณาการจัดการเรียนการสอนเข้ากับการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีไทยโดยมีตัวชี้วัด 

ดังนี้ 
                  3.1) บุคลากร และนักศึกษามีส่วนในการส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรม หรือประเพณี ไทย        

ทุกโครงการ 
                  3.2) น าความรู้ความเชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้ในด้านการสืบสานวัฒนธรรม หรือประเพณีไทย      

ทุกโครงการ 
                  3.3) มีรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับการสืบสานวัฒนธรรม หรือประเพณี

ไทย ทุกโครงการ 
            กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปี 2562 มีทั้งหมด 8 โครงการ และ 8 กิจกรรม โดยไม่ขอใช้

งบประมาณในการด าเนินการ ประกอบด้วย 
             1.  โครงการ Village Tourism การท่องเที่ยวชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน   เป็นโครงการส าหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ในการฝึกปฏิบัติลงส ารวจพ้ืนที่  ณ บ้านฝ่ายท่า ต าบลพงศ์ประศาสน์ อ าเภอบาง
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สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1 ใน 30 หมู่บ้านชุมชนแหล่งท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี) เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาวิถี
ชีวิตของชุมชน แนวคิดและการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ ของชุมชน 
เช่น การละเล่นและศิลปะพ้ืนบ้าน อาหารการกิน ที่สะท้อนวิถีชีวิต เช่น ปลาทอดขมิ้น การสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP   
(ไข่เค็มสมุนไพร เมี่ยงค า พริกแกง เครื่องดื่ม น้ ายาเอนกประสงค์) จากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ท างานร่วมกับชุมชนเพ่ือ
เป็นการปลูกจิตส านึกด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ธรรมชาติ การสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพ่ือเป็นเอกลักษณ์และเป็นจุดขายส าหรับการท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาลในการร่วมกันส่งเสริม พัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์พ้ืนถิ่นของการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือน าสู่ความยั่งยืนในด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมในอนาคตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 
           ระยะเวลา 
           ระหว่างวันที่ 2 - 3  พฤศจิกายน 2562 
           งบประมาณ  
           ไม่ใช้งบประมาณ  
           2.  โครงการทัศนศึกษาเส้นทางบังคับเส้นทางที่ 1 พระบรมมหาราชวังและวัดส าคัญในกรุงเทพฯ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี  เป็นโครงการที่จัดให้นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้เรียนรู้จาก
การทัศนศึกษา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานที่จริง ศึกษานอกสถานที่ในเส้นทางบังคับเส้นทางที่ 
1 พระบรมมหาราชวังและวัดส าคัญในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พระบรมมหาราชวัง  - วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม – วัดเบญจมบพิตร – วัดสุทัศน์เทพวราราม – วัดราชบพิตร – วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
- วัดอรุณราชวราราม – โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี) น าชมและบรรยายจาก
มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญและฝึกหัดการบรรยายเพ่ือเป็นการประเมินความสามารถ ปรับปรุง เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความม่ันใจเพื่อก้าวสู่งานสายอาชีพมัคคุเทศก์ในอนาคต 
           ระยะเวลา 
           ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2562 
           งบประมาณ  
           ไม่ใช้งบประมาณ  
           3.   โครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยื่นขอรับการทดสอบใบอนุญาตมัคคุเทศก์
ทั่วไป  )ภาษาต่างประเทศ (ในเส้นทาง 3 เส้นทางราชมรรคา )อีสานใต้( เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานที่จริง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ  และความ
มั่นใจให้แก่นักศึกษาที่เรียนสาขาธุรกิจท่องเที่ยว เพราะเป็นการเสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพด้านการท่องเที่ยว 
ก่อนจะก้าวสู่งานสายอาชีพในอนาคต ประกอบกับสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยได้ โดยจัดกิจกรรม ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีย์รัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรสีะเกษ  
          ระยะเวลา 
           ระหว่างวันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2562           
           งบประมาณ  
           ไม่ใช้งบประมาณ  
            4 . โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 9 โดยพระบรมราชานุญาต เป็นโครงการสัมมนาวิชาการ
ประจ าปีของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถน าองค์ความรู้ไป
ต่อยอดในการพัฒนาผลงานทางวิชาการต่อไป โดยกิจกรรมอบรมหัวข้อ “Dark Tourism: เรื่องเล่าจากโรคระบาด” 
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เพ่ือเป็นการเรียนรู้ วัฒนธรรมที่พัฒนามาจากปรับตัวในช่วงการเกิดโรคระบาด ในแต่ละช่วงประวัติศาสตร์ที่ส่งผล 
และสะท้อนถงึวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของบุคคลที่แตกต่างกันในแต่ละทวีป และเรียนรู้ถึงการปรับวิถีชีวิต รวมถึงการ
ปรับตัวในวัฒนธรรมวิถีใหม่ที่เกิดจากโรคระบาดไวรัส COVID – 19 
           ระยะเวลา 
           วันที่ 30 กรกฎาคม 2563  
           งบประมาณ  
           ไม่ใช้งบประมาณ  
          5. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่านงานประดิษฐ์ถาดจากใบตอง ในรายวิชาการบริหารพหุ
วัฒนธรรม เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป นักศึกษาเกิดความสามัคคีร่วมกันของนักศึกษา
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โดยมีการเรียนรู้วิธีการท างานประดิษฐ์จากใบตอง และการประดิษฐ์กระทง นักศึกษา
ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้ไม่ให้สูญหายไป
ตามกาลเวลา  
          ระยะเวลา 
          เดือนเมษายน 2563           
          งบประมาณ  
          ไม่ใช้งบประมาณ  
          6. โครงการเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมเพี่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็น
โครงการที่ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ท าให้นักศึกษา
ได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย โบราณวัตถุที่ส าคัญ สถาปัตยกรรมของไทย ท าให้นักศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว หรือ ภูมิปัญญาส่งผลต่อความภาคภูมิใจในในท้องถิ่น 
และประเทศ ซึ่งคู่ควรต่อการอนุรักษ์ โดยก าหนดให้มีการทัศนศึกษาเข้าชมแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร เพ่ือสร้างรากฐานการเข้าใจถึงศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงประเพณีต่างๆ ของสังคมไทยและสังคมโลก ผ่าน
หลักฐานวัตถุสถานที่ส าคัญ และเข้าถึงได้ ก่อให้เกิดการบูรณาการภายใต้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้สัมผัสกับสถานที่จริง จะก่อเกิดความรัก ความผูกพัน และมีจิตส านึกรักษ์ชาติ และ
ภูมิใจในความเป็นไทยและเข้าใจสังคมโลกสากล  
          ระยะเวลา 
           วันที่ 25 ตุลาคม 2562 
           งบประมาณ  
           ไม่ใช้งบประมาณ  
          7. โครงการการกราบระลึกพระคุณที่สามและสืบสานพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2562 เป็นโครงการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมความเป็นไทย ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) และเป็นโอกาสอันดีที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อครูผู้
ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ด้วยความอุตสาหะอดทน ทางครูผู้ถ่ายทอดวิชาจะได้มีโอกาสแสดงเจตนารมณ์อันแรง
กล้าที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาให้นักศึกษาต่อไป พร้อมกันนั้น ทางหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมท าบุญร่วมกันหลังพิธี
ไหว้ครูเพ่ือความเป็นสิริมงคลและสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป ซึ่งโครงการที่จัดได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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          ระยะเวลา 
          วันที่ 26 กันยายน 2562 
           งบประมาณ  
           ไม่ใช้งบประมาณ  
           8. โครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน กิจกรรมที่ 1 เสริมประสบการณ์นอก
ห้องเรียน เป็นโครงการส าหรับนักศึกษาวิชาการออกแบบนิทรรศการและงานแสดง มีกิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ให้
นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ได้เรียนรู้และสัมผัสกับประสบการณ์จริง
สอดคล้องกับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน เรียนรู้ในส่วนของการออกแบบการจัดแสดง และระบบโครงสร้างทั้ง
ภายในและภายนอกผ่านทางศิลปวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรมไทยและต่างชาติ 
          ระยะเวลา 
           วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
           งบประมาณ  
           ไม่ใช้งบประมาณ  
           ทั้งนี้ รทบ. ยังมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ กับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
           1. กิจกรรมอบรม Cocktail Garnish ในรายวิชา Food and Beverage Management เป็นกิจกรรม
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ในรายวิชา Food and 
Beverage Management โดยมีอาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล เป็นผู้สอน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการการแกะสลักผักและผลไม้เพ่ือประยุกต์ใช้กับการตกแต่งเครื่องดื่มและจานอาหาร เพ่ือเป็นการเพ่ิม
มูลค่าของอาหารและเครื่องดื่ม อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมการแกะสลักผักผลไม้ของประเทศ
ไทย และท าให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของงานแกะสลักผักและผลไม้ และน าไปต่อยอดในการประกอบอาชีพตามสาย
งานของตนเองได ้
          ระยะเวลา 
          วันที่ 12 มีนาคม 2563 
           งบประมาณ  
           ไม่ใช้งบประมาณ  
           2. กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติในหัวข้อ “เปิดต านานวังหน้าจากอดีตถึงปัจจุบัน” เป็น
กิจกรรมของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยอาจารย์วสันต์ มหากาญจนะ และอาจารย์สาติ
ยา มิ่งวงศ์ น านักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และพระอุโบสถวัด
บวรสถานสุทธาวาส เพ่ือเป็นการเรียนรู้ประวัติความเป็นมา ความส าคัญของพระราชวังบวรสถานมงคล จาก
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอนาคตได้อีกด้วย 
           ระยะเวลา 
           วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
           งบประมาณ  
           ไม่ใช้งบประมาณ  
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           3. กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนข้ามหลักสูตรเรื่อง “มารยาทการบริการ” เป็นกิจกรรมของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล าปาง มีการบูรณาการการเรียนการ
สอนข้ามหลักสูตรเรื่อง “มารยาทการบริการ” ในรายวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเครื่องบิน 
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริกา ร เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์วัฒนธรม ประเพณีไทย และมารยาทในการให้บริการระดับสากล เช่น การ
ยิ้มแย้มแจ่มใส การทักทาย การไหว้แบบไทย การเดินผ่านผู้รับบริการ/ผู้ใหญ่ การให้การพูดคุยกับผู้รับบริการที่นั่งอยู่ 
และการใช้ภาษาที่เหมาะสมทั้งการให้บริการบนเครื่องบิน และในภัตตาคารร้านอาหาร โดยสามารถน าความรู้ไปใช้
ในการประกอบอาชีพตามสายงานของตนเองได้ในอนาคตต่อไป            
          ระยะเวลา 
          วันที่ 30 มกราคม 2563 
           งบประมาณ  
           ไม่ใช้งบประมาณ  
          4. กิจกรรมการสอน เรื่อง “การน าเสนอ และมารยาทการรับประทานเนยแข็งและไวน์ เป็นกิจกรรมของ
เป็นกิจกรรมของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล าปาง มีการบูรณาการ
การเรียนการสอน เรื่อง “การน าเสนอ และมารยาทการรับประทานเนยแข็งและไวน์ กับรายวิชาการจัดการอาหาร
และเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเครื่องบิน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและมารยาทในการ
รับประทานเนยแข็งและไวน์ โดยนักศึกษาเปรียบเทียบความคล้ายคลึง และความแตกต่างระหว่างมารยาทในการ
รับประทานอาหารตามวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งนักศึกษาจะเห็นว่าเมื่อเข้าใจมารยาทการ
รับประทานอาหารตามวัฒนธรรมไทย ก็สามารถประยุกต์ไปสู่มารยาทการรับประทานอาหารตามวัฒนธรรมตะวันตก
ได้ โดยสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพตามสายงานของตนเองได้ในอนาคตด้วย  
          ระยะเวลา 
          วันที่ 4 มีนาคม 2563 
           งบประมาณ  
           ไม่ใช้งบประมาณ  
           5. กิจกรรมการสร้างสรรค์เครื่องแบบ และการสาธิตการให้บริการบนเครื่องบิน เป็นกิจกรรมของเป็น
กิจกรรมของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งล าปาง มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับกิจกรรมการสร้างสรรค์เครื่องแบบ และการสาธิตการให้บริการบนเครื่องบิน ในรายวิชาการ
จัดการงานบริการในธุริจการบิน โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า เพ่ือสร้างสรรค์เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายที่
ประยุกต์จากวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยและเหมาะสมกับการให้บริการบนเครื่องบิน พร้อมแสดงการให้บริการ
บนเครื่องบินที่สะท้อนความเป็นไทยในการให้บริการในระดับสากล และการสาธิตความปลอดภัยบนเครื่องบิน 
เพ่ือให้นักศึกษามีมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นมาตรฐานในการให้บริการใน
ระดับสากล  
          ระยะเวลา 
          วันที่ 11 มีนาคม 2563 
           งบประมาณ  
           ไม่ใช้งบประมาณ  
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           6. กิจกรรมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 จังหวัดล าปาง เป็นกิจกรรมของของหลักสูตรศิลป  
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง โดยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการ
บินบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมที่ 3 4 และ 5 ที่กล่าวมาในข้างต้น เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการฝ่าย
ต้อนรับในกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับและเลี้ยงอาหารค่ าแก่แขกผู้มีเกียรติจากหอการค้าทั่วประเทศ ที่สะท้อนถึง
บุคลิกภาพ การพูด กริยา มารยาทอย่างไทยในการต้อนรับแบบมาตรฐานสากล ตลอดจนนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการ
ให้บริการอาหารและวัฒนธรรมการแต่งกายรวมถึงการแสดงจากวัฒนธรรมทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย 
          ระยะเวลา 
          วันที่ 29 พฤษจิกายน 2562 
           งบประมาณ  
           ไม่ใช้งบประมาณ  
           7. กิจกรรมงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า “หลวงพ่อเกษม เขมโก” ณ สุสานไตรลักษณ์ 
เป็นกิจกรรมของของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งล าปาง นักศึกษาได้
เรียนรู้ และเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ตรง ในเรื่องวิถีความเชื่อ และประเพณีท้องถิ่นต่างๆ เช่น การจัดขบวนแห่ 
การจัดหิ้งบูชา และการจัดเซ่นไหว้ตามวิถีของชาวล้านนา          
          ระยะเวลา 
           วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
           งบประมาณ  
           ไม่ใช้งบประมาณ  
           8. กิจกรรมการประยุกต์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว และการผสานวัฒนธรรมไทยในการ
ออกแบบตกแต่งพื้นที่บริการในธุรกิจโรงแรม เป็นกิจกรรมของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม 
โดยบูรณาการในรายวิชาสุนทรียภาพในพ้ืนที่บริการในธุรกิจโรงแรม ได้ให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม
ไทย 4 ภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้) และการประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือการท่องเที่ยว 
และการผสานวัฒนธรรมไทยในการออกแบบตกแต่งพ้ืนที่บริการในธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้ได้ส่งเสริมให้นักศึกษา
ประยุกต์ใช้วัฒนธรรมแต่ละภาค และท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการน าเสนอการออกแบบตกแต่งเพ่ือความเป็น
เอกลักษณ์ของโรงแรม ซึ่งท าให้นักศึกษาได้สืบค้น รู้จัก มองเห็นคุณค่าของการสืบสานวัฒนธรรมไทย และเรียนรู้การ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการสื่อสารอย่างลงตัวในการออกแบบแผนธุรกิจที่พักและการน าเสนอ 
          ระยะเวลา 
          วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
           งบประมาณ  
           ไม่ใช้งบประมาณ  

    ข้อ 3  ก ากับ ติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ผลการด าเนินงาน มีคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รทบ. มอบหมายให้

ทางผู้รับผิดชอบ/หลักสูตรที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ให้มีการก ากับ ติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
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ชื่อโครงการ 

 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

ผลการด าเนินโครงการ (✓) รูปแบบการเผยแพร่กิจกรรม / สร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ขออนุมัติ

โครงการ 
มีการ

ประเมินผล
โครงการ 

มีการ
สรุปเล่ม
โครงการ 

โครงการทัศนศึกษา
เส้นทางบังคับ
เส้นทางที่ 1 
พระบรมมหาราชวัง 
วัดส าคัญใน
กรุงเทพมหานคร 
โบราณสถานใน
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดลพบุร ี

อาจารย์วสันต์  
มหากาญจนะ 

✓ ✓ ✓ เป็นโครงการที่น านักศึกษาไปทัศนศึกษา ณ สถานที่ส าคัญใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี 
เพื่อเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน สถาปัตยกรรม 
จากแหล่งเรียนรู้จริง และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเป็นมัคคุเทศก์
ที่ดีต่อสายอาชีพของตนเองได้ในอนาคต 

 
โครงการ Village 
Tourism การ
ท่องเที่ยวชุมชนสู่
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

อาจารย์สาติ
ยา  มิ่งวงศ์ 

✓ ✓ ✓ เป็นโครงการที่ให้นักศึกษาลงพื้นที่ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน 
ณ บ้านฝ่ายทา่ อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา จากการศึกษารูปแบบ
ต่างๆ ของการท่องเท่ียวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
และปลูกจิตส านกึในการอนุรักษ์และเหน็คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชวีิต ประเพณีท้องถิ่น และระบบ
นิเวศป่าชายเลน

 
โครงการฝึก
ปฏิบัติการภาคสนาม
เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การยื่นขอรับการ
ทดสอบใบอนุญาต
มัคคุเทศก์ทั่วไป 
(ภาษาตา่งประเทศ) 
ในเส้นทาง 3 
เส้นทางราชมรรคา  
(อีสานใต้) 

 ✓ ✓ ✓ เป็นโครงการทัศนศึกษาส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเท่ียวใน
เส้นทางอีสานใต้ ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีย์รัมย์ จังหวัด
สุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อปลกูจิตส านึกในการอนุรกัษ์ เห็น
คุณค่าและสร้างความเข้าใจของการเชื่อมโยงระหวา่งสหวิทยาการ 
อาทิ ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน ใหก้ับนักศึกษา อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ 
น าความรู้เรื่อง ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม
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ของชาติไปเผยแพร่ให้บุคคลอื่นๆ ได้รับทราบต่อไป

 
โครงการวาปีบุษบา
กรวิชาการ คร้ังที่ 9 
โดยพระบรมรา
ชานุญาต 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.สาระ      
มีผลกิจ 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ธัญชนก    
บุญเจือ 

✓ ✓ ✓ เป็นโครงการสัมมนาวิชาการประจ าปีของหลักสูตร เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถน าองค์ความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการต่อไป กิจกรรมอบรมหัวข้อ “Dark Tourism: 
เร่ืองเล่าจากโรคระบาด” 

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยผ่าน
งานประดิษฐ์ถาด
จากใบตอง ใน
รายวิชาการบริหาร
พหุวัฒนธรรม 

อาจารย์เอก
ชัย  
จากศรีพรหม 

✓ ✓ ✓ 

 
โครงการเรียนรู้และ
เข้าใจความ
หลากหลายทางพหุ
วัฒนธรรมเพี่อการ
อยู่ร่วมกันอยา่งสันติ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.พิมพ์มาดา 
วิชาศิลป ์

✓ ✓ ✓ เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติและมีสว่นร่วมในการเรียนอยา่งแท้จริง 
โดยเฉพาะในส่วนของ Unit 12 และ Unit 13  เร่ืองสวนดุสิตกับ
ความหลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรม ต้องการให้นักศึกษามี
องค์ความรู้และเข้าใจผู้อื่น โดยเป็นผู้รอบรู้ที่สามารถอยู่รว่มกัน
ภายในสังคมแห่งความหลากหลายได้อยา่งสันติ เข้าใจซ่ึงกันและ
กัน สร้างรากฐานการเข้าใจสังคมไทยและสังคมโลก ผ่านหลักฐาน
วัตถุสถานที่ส าคัญ และเข้าถึงได้ ก่อให้เกิดการบูรณาการภายใต้
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  เพื่อให้นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ได้สัมผัสกับสถานที่จริง จะก่อเกิดความรัก ความ
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ผูกพัน และมจีิตส านึกรกัษ์ชาติไทยและเข้าใจสังคมโลกสากล

 
โครงการการกราบ
ระลึกพระคุณที่สาม
และสืบสาน
พระพุทธศาสนา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร.พิมพ์มาดา 
วิชาศิลป ์

✓ ✓ ✓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัด
โครงการ “กราบระลกึพระคุณที่สามและสืบสานพระพุทธศาสนา” 
ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมความเป็นไทย 
และเป็นโอกาสอันดีที่ศิษยจ์ะได้แสดงความเคารพ  ความกตัญญู
ต่อครูผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ใหแ้ก่ศิษย์ดว้ยความอุตสาหะอดทน  
ทางครูผู้ถ่ายทอดวิชาจะได้มีโอกาสแสดงเจตนารมณ์อันแรงกล้าที่
จะประสิทธิ์ประสาทวิชาให้นักศึกษาต่อไป พร้อมกันนั้นทาง
หลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมท าบญุร่วมกันหลังพิธีไหว้ครูเพื่อความ
เป็นสิริมงคลและสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป ซ่ึงโครงการที่จัดได้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 
โครงการ EVEX 
เสริมทีมเสริม
ประสบการณ์นอก
ห้องเรียน 
กิจกรรมที่ 1 
เสริมประสบการณ์
นอกห้องเรียน 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
มานะ     
เอี่ยมบัว 

✓ ✓ ✓ ศึกษาดูงานพิพธิภัณฑ์สถานแห่งชาติ และตลาดสุขสยามที่
แสดงออกถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทย น าเอาความรู้ที่ได้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมมาใช้ในการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
ต่อไป 
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กิจกรรมอบรม 
Cocktail Garnish 
ในรายวิชา Food 
and Beverage 
Management 

อาจารย์เธียร
รัตน์        
ฉัตรภัทรพล  

   

 
กิจกรรมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติในหัวข้อ “เปิด
ต านานวังหน้าจาก
อดีตถึงปัจจุบัน” 

อาจารย์วสันต์ 
มหากาญจนะ 
อาจารย์สาติ
ยามิ่งวงศ์ 
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กิจกรรมบูรณาการ
การเรียนการสอน
ข้ามหลักสูตรเร่ือง 
“มารยาทการ
บริการ” 

อาจารย์ทรัพ
สิริ เสนีวงศ์ 
ณ อยุธยา  
อาจารย์วสันต์ 
นิลมัย 
อาจารย์สรัฐ 
ฤทธิ์ณรณ
ศักดิ์ 

   

 
กิจกรรมการสอน 
เร่ือง “การน าเสนอ 
และมารยาทการ
รับประทานเนยแข็ง
และไวน ์

อาจารย์ทรัพ
สิริ เสนีวงศ์ 
ณ อยุธยา  
อาจารย์วสันต์ 
นิลมัย 
อาจารย์สรัฐ 
ฤทธิ์ณรณ
ศักดิ์ 

   

 
กิจกรรมการ
สร้างสรรค์
เครื่องแบบ และการ
สาธิตการใหบ้ริการ
บนเครื่องบิน 

อาจารย์ทรัพ
สิริ เสนีวงศ์ 
ณ อยุธยา  
อาจารย์วสันต์ 
นิลมัย 
อาจารย์สรัฐ 
ฤทธิ์ณรณ
ศักดิ์ 

   

 
กิจกรรมสัมมนา
หอการค้าทัว่
ประเทศ ครั้งที่ 37 
จังหวัดล าปาง 

อาจารย์
วรัญญาภรณ์ 
ศรีสวรรค์นล 
อาจารย์ทรัพ
สิริ เสนีวงศ์ 
ณ อยุธยา 
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กิจกรรมงานบุญตาม
รอยศรัทธาไหว้สา
อริยสงฆ์เจ้า “หลวง
พ่อเกษม เขมโก” ณ 
สุสานไตรลักษณ ์

อาจารย์วสันต์ 
นิลมัย 
อาจารย์เสาว
ธาร สมานิตย์ 

   

 
กิจกรรมการ
ประยุกต์
ศิลปะวัฒนธรรมไทย
เพื่อการท่องเท่ียว 
และการผสาน
วัฒนธรรมไทยในการ
ออกแบบตกแต่ง
พื้นที่บริการในธุรกจิ
โรงแรม 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
พิมพ์รวี 
ทหารแกลว้ 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ชุติมา จักร
จรัส 
อาจารย์ 
วริษฐา แก่น
สานสันติ 

   

 
 
       ข้อ 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงาน มีคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รทบ. มีการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ 

           1) บุคลากร และนักศึกษามีส่วนในการส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรม หรือประเพณีไทย  ทุกโครงการ 
)บรรลุ(  

           2) น าความรู้ความเชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้ในด้านการสืบสานวัฒนธรรม หรือประเพณีไทย ทุกโครงการ 
)บรรลุ(  

           3) มีรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับการสืบสานวัฒนธรรม หรือประเพณีไทย ทุก
โครงการ )บรรลุ(  ดังต่อไปนี้ 
             1. โครงการ Village Tourism การท่องเที่ยวชุมชนสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

             บรรลุทั้ง 3 วัตถุประสงค์ของแผน กล่าวคือ 
              1.1  บุคลากรและนักศึกษามีส่วนในการส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมหรือประเพณีไทย โดย การลง

พ้ืนที่เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนบ้านฝ่ายท่า ผ่านกิจกรรมการท าอาหารพ้ืนถิ่น การการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเป็นฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปลูกต้นจาก (เหยียบจาก)  

               1.2 สามารถน าความรู้ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้ชุมชนเข้าใจ
ถึงการท่องเที่ยวที่เจ้าของชุมชนได้ประโยชน์และสามารถรักษาสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ยาวนาน
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ต่อไป รวมถึงการท าให้ชุมชนมองเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรที่ตนเองเป็นเจ้าของต่างๆ สร้างความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตนเอง รู้สึกหวงแหน และต้องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสร้างและมอบให้
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

             1.3 บูรณาการรายวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                       
 2. โครงการทัศนศึกษาเส้นทางบังคับเส้นทางที่ 1 พระบรมมหาราชวังและวัดส าคัญในกรุงเทพฯ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี   
     บรรลุทั้ง 3 วัตถประสงค์ของแผน กล่าวคือ 
     2.1 บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมหรือประเพณีไทย โดย

นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่จริงในการออกไปทัศนศึกษาในพ้ืนสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ประเทศไทย เช่น ศึกษา 
พระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ วัดอรุณราชวรารามฯ วัดเบญจมบพิตรฯ เป็นต้น และลงพ้ืน ณ 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี ซึ่งท าให้นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีมาตั้งแต่อดีต ท าให้
นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของศิลปกรรม ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่า  

     2.2 มีการบรรยายถึงสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม โบราณราชประเพณีที่ส าคัญ และความ
เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันที่สามารถมองเห็นร่องรอยและแสดงถึง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน หรือได้สูญหายไปตามกาลเวลา  
                 2.3 บูรณารายวิชาหลักการมัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยว            
            3. โครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยื่นขอรับการทดสอบใบอนุญาตมัคคุเทศก์
ทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) ในเส้นทาง 3 เส้นทางราชมรรคา (อีสานใต้) 

              บรรลุทั้ง 3 วัตถประสงค์ของแผน กล่าวคือ 
              3.1 บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมหรือประเพณีไทย         โดย

นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่จริงในการออกไปทัศนศึกษาในพ้ืนสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ประเทศไทย เช่น ปราสาท
หินพิมาย ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ า ปราสาทศรีขรภูมิ ปราสาทวัดสระก าแพงใหญ่ อุทยานแห่งชาติผา
แต้ม สามพันโบก เป็นต้น ซึ่งท าให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีมาตั้ งแต่อดีต ท าให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของศิลปกรรม 
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่า  

             3.2 มีการบรรยายถึงสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม โบราณราชประเพณีที่ส าคัญ และความ
เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันที่สามารถมองเห็นร่องรอยและแสดงถึง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน หรือได้สูญหายไปตามกาลเวลา  
                3.3 บูรณารายวิชาประวัติศาสตร์ไทยเพ่ือการน าเที่ยว            

4. โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 9 โดยพระบรมราชานุญาต 
             บรรลุทั้ง 3 วัตถประสงค์ของแผน กล่าวคือ 
             4.1  บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวได้ร่วมกันส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม โดยการ

เป็นบุคลากรผู้ประสานงาน เตรียมข้อมูล สถานที่ เชิญวิทยากร และจัดท าสื่อ นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ 
เช่น การเตรียมสถานที่ในการจัดโครงการ การรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน การดูแลวิทยากร แขกผู้มีเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน อ านวยความสะดวกด้าน อาหาร และอ่ืนๆ ตลอดระยะเวลาการจัดโครงการ 
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             4.2  น าความรู้ความเชี่ยวชาญจากอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยวมาบรรยายเกี่ยวกับ “Dark 
Tourism: เรื่องเล่าจากโรคระบาด”            
                 4.3  บูรณาการกับรายวิชาการจัดการธุรกิจน าเที่ยว          
         5. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่านงานประดิษฐ์ถาดจากใบตอง ในรายวิชาการบริหารพหุวัฒนธรรม  
             บรรลุทั้ง 3 วัตถประสงค์ของแผน กล่าวคือ 
             5.1 บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมมีส่วนในการส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมหรือ
ประเพณีไทย โดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ประดิษฐ์กระทงใบตองและกระทงดอกไม้สด เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีมาตั้งแต่อดีต ท าให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่า 
             5.2 อาจารย์ประจ าสาขาธุรกิจการโรงแรมสามารถน าความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานศิลปะประดิษฐ์มา
ถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้ และช่วยปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงามได้ 
              5.3 บูรณาการรายวิชาการบริหารพหุวัฒนธรรม         
          6. โครงการเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมเพี่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ   
              บรรลุทั้ง 3 วัตถประสงค์ของแผน กล่าวคือ 
              6.1 บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมหรือประเพณีไทย โดยการร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเข้าชมแหล่งเรียนรู้  ณ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพ่ือสร้างรากฐานการเข้าใจสังคมไทยและสังคมโลก ผ่านหลักฐานวัตถุสถานที่
ส าคัญ และเข้าถึงได้ ก่อให้เกิดการบูรณาการภายใต้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ได้สัมผัสกับสถานที่จริง จะก่อเกิดความรัก ความผูกพัน และมีจิตส านึกรักษ์ชาติไทยและเข้าใจสังคม
โลกสากล         
              6.2 น าความรู้ความเชี่ยวชาญจากอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยวมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ไทยและโบราณคดี โบราณวัตถุ เป็นต้น 
              6.3 บูรณาการกับรายวิชาความเป็นสวนดุสิต 
           7. โครงการการกราบระลึกพระคุณที่สามและสืบสานพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 
              บรรลุทั้ง 3 วัตถประสงค์ของแผน กล่าวคือ 
              7.1 บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม หรือประเพณีไทย โดยการร่วมกิจกรรมไหว้ครู และผ่านการจัดกิจกรรมท าบุญร่วมกัน
หลังพิธีไหว้ครูเพ่ือความเป็นสิริมงคลและสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป          
               7.2 น าความรู้ความเชี่ยวชาญจากอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัฒนธรรมการไหว้ครู และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์
ต่อพิธีกรรมไหว้ครู 

           7.3 บูรณาการกับรายวิชาความเป็นสวนดุสิต            
       8. โครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน กิจกรรมที่ 1 เสริมประสบการณ์นอก

ห้องเรียน 
           บรรลุทั้ง 3 วัตถประสงค์ของแผน กล่าวคือ 
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            8.1 บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และสืบสานวัฒนธรรม หรือประเพณีไทย โดยการทัศนศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และตลาดสุขสยามที่
แสดงออกถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทย น าเอาความรู้ที่ได้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้ในการออกแบบนิทรรศการ
และการจัดแสดงต่อไป   

             8.2 น าความรู้ความเชี่ยวชาญจากอาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงมาให้
ความรู้ในด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้ในการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงต่อไป   

            8.3 บูรณาการกับรายวิชาการออกแบบนิทรรศการเบื้องต้น 
             รทบ. มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จของกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้             
            1. กิจกรรมอบรม Cocktail Garnish ในรายวิชา Food and Beverage Management  
               บรรลุทั้ง 3 วัตถประสงค์ของแผน กล่าวคือ    
               1.1 บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) มีส่วนในการส่งเสริม 

และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านการเรียนรู้การแกะสลักผักและผลไม้ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการตกแต่ง
เครื่องดื่ม และจานอาหาร และน าไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้  

               1.2 บุคลากร รทบ. โดยนายธนวัฒน์ รัตนเดโช ได้น าความรู้ความเชี่ยวชาญในการแกะสลักผักและ
ผลไม้ มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

                1.3 บูรณาการกับรายวิชา Food and Beverage Management           
             2. กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติในหัวข้อ “เปิดต านานวังหน้าจากอดีตถึงปัจจุบัน” 
                บรรลุทั้ง 3 วัตถประสงค์ของแผน  กล่าวคือ    
                 2.1 บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว มีส่วนในการเรียนรู้ และถ่ายทอดประวัติศาสตร์ 

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ผ่านการทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพ่ือน าความไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพในอนาคตได้  

                 2.2 อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวได้น าความรู้เกี่ยวกับประวัติของวังหน้ามาถ่ายทอด ให้กับ
นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว 

                  2.3 บูรณาการกับรายวิชาหลักการมัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยว 
               3. กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนข้ามหลักสูตรเรื่อง “มารยาทการบริการ” 

                 บรรลุทั้ง 3 วัตถประสงค์ของแผน  กล่าวคือ    
                 3.1 บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล าปาง มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้เกี่ยวกับ มารยาทการบริการ วัฒนธรรม มารยาทการบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน และใน
ภัตตาคารร้านอาหาร สามารถน าไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้  

                 3.2 บุคลากรสาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล าปาง  ได้น าความรู้ความเชี่ยวชาญ
มารยาทการบริการ วัฒนธรรม มารยาทการบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา
สาขาวิชาดังกล่าว 

                  3.3 บูรณาการกับรายวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่มท่ีให้บริการบนเครื่องบิน 
               4. กิจกรรมการสอน เรื่อง “การน าเสนอ และมารยาทการรับประทานเนยแข็งและไวน์” 

                 บรรลุทั้ง 3 วัตถประสงค์ของแผน  กล่าวคือ    
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                 4.1 บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  ล าปาง มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและมารยาทการรับประทานเนยแข็งและไวน์ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ตกแต่งเครื่องดื่ม และจานอาหาร และน าไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้  

                  4.2 บุคลากรสาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล าปาง ได้น าความรู้ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและมารยาทการรับประทานเนยแข็งและไวน์ มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 

                  4.3 บูรณาการกับรายวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่มท่ีให้บริการบนเครื่องบิน 
                5. กิจกรรมการสร้างสรรค์เครื่องแบบ และการสาธิตการให้บริการบนเครื่องบิน 

                  บรรลุทั้ง 3 วัตถประสงค์ของแผน  กล่าวคือ    
                  5.1 บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล าปาง มีส่วนร่วมในการ

สร้างสรรค์ผลงานเครื่องแบบ และการสาธิตการให้บริการบนเครื่องบิน สามารถน าไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ
ในอนาคตได้  

                  5.2 บุคลากรสาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง ได้น าความรู้ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องแบบเครื่องแต่งกาย และการสาธิตการให้บริการบนเครื่องบิน มาถ่ายทอดให้กับ
นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 

                  5.3 บูรณาการกับรายวิชา การจัดการงานบริการในธุริจการบิน 
            6. กิจกรรมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 จังหวัดล าปาง  
               บรรลุทั้ง 3 วัตถประสงค์ของแผน  กล่าวคือ    
                6.1 บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล าปาง มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ เรื่อง บุคลิกภาพ การพูด กริยา มารยาท และการแสดงออกในการต้อนรับแบบมาตรฐานสากล เพ่ือความ
พร้อมในการปฏิบัติงานจริงในงานดังกล่าว ตลอดจนนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการให้บริการอาหารและวัฒนธรรมการแต่ง
การ รวมถึงการแสดงจากวัฒนธรรมทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย 

                6.2 บุคลากรสาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งล าปาง ไดน้ าความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่อง 
บุคลิกภาพ การพูด กริยา มารยาท และการแสดงออกในการต้อนรับแบบมาตรฐานสากล มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา
สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งล าปาง 

                6.3 บูรณาการกับรายวิชาการจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น 
             7. กิจกรรมงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า “หลวงพ่อเกษม เขมโก” ณ สุสานไตร

ลักษณ ์ 
                บรรลุทั้ง 3 วัตถประสงค์ของแผน  กล่าวคือ    
                 7.1 บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล าปาง มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ นักศึกษาได้เรียนรู้ และเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ตรง ในเรื่องวิถีความเชื่อ และประเพณีท้องถิ่นต่างๆ เช่น 
การจัดขบวนแห่ การจัดหิ้งบูชา และการจัดเซ่นไหว้ตามวิถีของชาวล้านนา 

                 7.2 บุคลากรสาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล าปาง ได้น าความรู้ เรื่องวิถีความเชื่อ 
และประเพณีท้องถิ่นต่างๆ มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 

                 7.3 บูรณาการกับรายวิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการต้อนรับในธุรกิจการบิน 
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             8. กิจกรรมการประยุกต์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว และการผสานวัฒนธรรมไทยใน
การออกแบบตกแต่งพื้นที่บริการในธุรกิจโรงแรม  

 บรรลุทั้ง 3 วัตถุประสงค์ของแผน กล่าวคือ    
                 8.1 บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้สืบค้น รู้จัก มองเห็นคุณค่าของการสืบสาน

วัฒนธรรมไทย และเรียนรู้การประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยผ่านการสื่อสารอย่างลงตัวในการออกแบบแผน
ธุรกิจที่พักและการน าเสนอ 

                 8.2 บุคลากรสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้น าความรู้เรื่องเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย 4 ภาค 
(ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้) และการประยุกต์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการท่องเที่ยว และการ
ผสานวัฒนธรรมไทยในการออกแบบตกแต่งพ้ืนที่บริการในธุรกิจโรงแรม  
                    8.3 บูรณาการกับรายวิชาสุนทรียภาพในพื้นที่บริการในธุรกิจโรงแรม 
      ข้อ 5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงาน มีคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รทบ. มีการประชุม
สรุปผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2562 พบว่า การจัดโครงการและกิจกรรมตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมสามารถด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผน และบรรลุค่าเป้าหมายในตัวชี้วัด อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการได้มีความเห็นและข้อแนะน าต่างๆ จากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 ในประเด็นส าคัญต่างๆ 
ได้แก่   

              - การจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2562 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โรคระบาด COVID - 19 จ าเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมในกรณีที่มีการออกภาคสนามในช่วงการระบาดของโรค 
หรือปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานมาเป็นการจัดกิจกรรมออนไลน์ ดังนั้นการวางแผนจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 
2563 ต้องค านึงถึงการจัดกิจกรรมแบบ New Normal ในแง่ของสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สถานที่ในการจัด
กิจกรรม ความแออัดหรือจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือ แนวทางในการจัดกิจกรรมแบบอ่ืนๆ เช่น การจัดกิจกรรม
ออนไลน์   

  - การจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสอดคล้องกับการพัฒนาคุณ
ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่ด้านบุคลิกภาพ มารยาท และระเบียบวินัย ดังนั้นในทุกๆ รายวิชาสามารถจัดกิจกรรม
ที่บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ทั้งการเรียนในห้องเรียน และการเรียน
ออนไลน์) โดยเฉพาะรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาต่างชาติ เช่น การส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงออกถึง
มารยาทอันดีงามของการอยู่ร่วมกันในสังคม การท าความเคารพด้วยการไหว้ การพูดคุยกับอาจารย์ก าลังนั่งอยู่ ใน
การแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในชั้นเรียน การรู้จักกาลเทศะไม่พูดสอดแทรกระหว่างผู้อ่ืนก าลังพูด ใช้การยกมือเพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าต้องการแสดงความคิดเห็น การใช้ค าพูดที่สุภาพและให้เกียรติระหว่างอาจารย์ และเพ่ือนนักศึกษาคน
อ่ืน รวมถึงการแต่งกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะแม้จะเป็นการแต่งตัวเพื่อเรียนออนไลน์  

              - นักศึกษาหลายคนไม่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ท าให้ไม่รู้สึกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
และไม่รู้สึกหวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งภูมิปัญญาไทยนั้นมีความส าคัญ เป็นสิ่งที่ได้รับการสนับสนุนและ
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งภายใน และต่างประเทศได้ทราบเพ่ือให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย หาก
นักศึกษาไม่มีความรู้ในด้านนี้ จะมีผลต่อคุณสมบัติ หรือความสามารถที่ผู้ประกอบการจะพิจารณาในตลาดแรงงาน 

              - บุคลากร และนักศึกษาควรได้รับการสนับสนุนให้ได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมไทย ที่
มีคุณค่าที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือท าให้
บุคลากร และนักศึกษาเห็นความเป็นไทยสามารถอยู่ในการให้บริการในระดับสากล หรือระดับนานาชาติได้    
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               ซึ่งจากข้อคิดเห็นและผลประเมินการปฏิบัติงานตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2562 ดังกล่าว คณะกรรมการฝ่าย ได้มีมิติในการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและการด าเนินงาน
ของฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้  
               1. การจัดกิจกรรมต้องค านึงถึงสถานการณ์โรคระบาด COVID - 19 โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมสามารถ
ยืดหยุ่นมาเป็นการจัดแบบออนไลน์ตลอดเวลาโดยผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษายังคงเดิม หากจัดกิจกรรมแบบ Face to 
Face ต้องค านึงถึงหลักสุขอนามัย จ านวนผู้เข้าอบรม ระยะห่าง สถานที่ในการจัดเหมาะสม หรือ ศึกษารูปแบบการ
จัดกิจกรรมออนไลน์ที่นักศึกษาได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด เช่น การชมพิพิธภัณฑ์ทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศผ่านระบบออนไลน์ (Virtual Museum Tour) 

               2. ควรสอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้อยู่ในรายวิชา โดยเฉพาะ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาต่างชาติ เช่น การสนับสนุนให้นักศึกษาแสดงออกซึ่งมารยาทอันดีงาม
ระหว่าง อาจารย์ และนักศึกษา เช่น การไหว้เพ่ือท าความเคารพ การเดินก้มหัว การไม่ยืนค้ าศีรษะผู้ใหญ่ การพูดจา
ให้เกียรติ การแสดงออกซ่ึงกาลเทศะตามความเหมาะสม  

               3. ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่กับ
สังคมไทยสืบไป โดยมุ่งเน้นถึงความเชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาที่ส าคัญที่ เป็นมรดกของชาติ เช่น ในรายวิชาที่เกี่ยวกับ
อาหารและเครื่องดื่ม สามารถสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถนอมอาหาร การผสมเครื่องดื่มจาก
สมุนไพรที่มีสรรพคุณเป็นยา และมีรสชาติอร่อย การใช้ใบตองเพ่ือน ามาเป็นภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่คนโบราณเห็น
ถึงประโยชน์ และก าลังได้รับความนิยมในระดับสากลว่ามีคุณสมบัติในการถนอมอาหารให้ได้ยาวนานขึ้น และรักษา
สิ่งแวดล้อม  
            4. ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และประเพณีไทยในหัวข้อ

ต่างๆ (และ/หรือศิลปะและวัฒนธรรม และประเพณีของประเทศต่างๆ) จากบุคลากรต่างหลักสูตรที่มีองค์ความรู้
หลากหลายแตกต่างกัน เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถเชื่อมโยงศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาที่มีคุณค่าทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศได้ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการอย่างเป็นรูปธรรม 

      ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ผลการด าเนินงาน รทบ. มุ่งเน้นการเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณชนในหลายช่องทาง โดยเฉพาะเว็บไซต์ 

www.thmdusit.dusit.ac.th, www.dusit.ac.th และประชาสัมพันธ์ผ่าน infographic เพ่ือเผยแพร่ไปยังกลุ่มต่างๆ 
ของ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยโรงเรียน หลักสูตร นักศึกษา และเครื่อข่ายต่างๆ ใน Application Line แต่ละโครงการ
เผยแพร่ดังนี้             

             1. โครงการ Village Tourism การท่องเที่ยวชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เผยแพร่ผ่านฝ่ายท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม จัดท า infographic พร้อมภาพประกอบเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

             2. โครงการทัศนศึกษาเส้นทางบังคับเส้นทางที่ 1 พระบรมมหาราชวังและวัดส าคัญในกรุงเทพฯ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี เผยแพร่ผ่านฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดท า infographic พร้อม
ภาพประกอบเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

            3. โครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการยื่นขอรับการทดสอบใบอนุญาตมัคคุเทศก์
ทั่วไป  )ภาษาต่างประเทศ (ในเส้นทาง 3 เส้นทางราชมรรคา )อีสานใต้( เผยแพร่ผ่านฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
จัดท า infographic พร้อมภาพประกอบเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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            4. โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 9 โดยพระบรมราชานุญาต เผยแพร่ผ่านฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม จัดท า infographic พร้อมภาพประกอบเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

            5. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่านงานประดิษฐ์ถาดจากใบตอง ในรายวิชาการบริหารพหุวัฒนธรรม 
เผยแพร่ผ่านฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดท า infographic พร้อมภาพประกอบเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

            6. โครงการเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมเพ่ีอการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเผยแพร่
ผ่านฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดท า infographic พร้อมภาพประกอบเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

            7. โครงการการกราบระลึกพระคุณที่สามและสืบสานพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 เผยแพร่ผ่านฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดท า infographic พร้อมภาพประกอบเผยแพร่กิจกรรมผ่าน
สื่อทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

            8.  โครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน กิจกรรมที่ 1 เสริมประสบการณ์นอก
ห้องเรียน เผยแพร่ผ่านฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดท า infographic พร้อมภาพประกอบเผยแพร่กิจกรรม
ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

            การเผยแพร่กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน   
            1 .  กิ จกรรมอบรม Cocktail Garnish ในรายวิ ชา  Food and Beverage Management จั ดท า  

infographic พร้อมภาพประกอบเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
            2. กิจกรรมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในหัวข้อ “เปิดต านานวังหน้าจากอดีตถึงปัจจุบัน” 

จัดท า infographic พร้อมภาพประกอบเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
            3. กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนข้ามหลักสูตรเรื่อง “มารยาทการบริการ” จัดท า infographic 

พร้อมภาพประกอบเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
            4. กิจกรรมการสอน เรื่อง “การน าเสนอ และมารยาทการรับประทานเนยแข็งและไวน์  จัดท า 

infographic พร้อมภาพประกอบเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
            5. กิจกรรมการสร้างสรรค์เครื่องแบบ และการสาธิตการให้บริการบนเครื่องบิน  จัดท า infographic 

พร้อมภาพประกอบเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
            6. กิจกรรมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่  37 จังหวัดล าปาง จัดท า infographic พร้อม

ภาพประกอบเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
            7. กิจกรรมงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า “หลวงพ่อเกษม เขมโก” ณ สุสานไตรลักษณ์ 

จัดท า infographic พร้อมภาพประกอบเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
            8. กิจกรรมการประยุกต์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการท่องเที่ยว และการผสานวัฒนธรรมไทยในการ

ออกแบบตกแต่งพ้ืนที่บริการในธุรกิจโรงแรม จัดท า infographic พร้อมภาพประกอบเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผ่านระบบ WBSC-LSM  

 ข้อ 7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
ผลการด าเนินงาน ไม่รับการประเมิน 
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รายการหลักฐาน  
           D 4.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของ รทบ. ที่ 3370/2562 (คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม) ลงนามวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
           D 4.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ 1/2562 
           D 4.1.3 รายงานสรุปโครงการ Village Tourism การท่องเที่ยวชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
         D 4.1.4 รายงานสรุปโครงการทัศนศึกษาเส้นทางบังคับเส้นทางที่ 1 พระบรมมหาราชวังและวัดส าคัญใน

กรุงเทพฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี 
          D 4.1.5 รายงานสรุปโครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการยื่นขอรับการทดสอบ

ใบอนุญาตมัคคุเทศก์ท่ัวไป )ภาษาต่างประเทศ (ในเส้นทาง 3 เส้นทางราชมรรคา )อีสานใต้(  
           D 4.1.6  รายงานสรุปโครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 9 โดยพระบรมราชานุญาต 
           D 4.1.7  รายงานสรุปโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่านงานประดิษฐ์ถาดจากใบตอง ในรายวิชาการ   
                      บริหารพหุวัฒนธรรม             
           D 4.1.8  รายงานสรุปโครงการเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมเพี่อการอยู่ร่วมกัน  
                      อย่างสันติ 
           D 4.1.9  รายงานสรุปโครงการการกราบระลึกพระคุณที่สามและสืบสานพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่   
                      1 ปีการศึกษา 2562  
           D 4.1.10 รายงานสรุปโครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน กิจกรรมที่ 1 เสริม  
                       ประสบการณ์นอกห้องเรียน  
           D 4.1.11 ตัวอย่าง infographic พร้อมภาพประกอบเผยแพร่กิจกรรม 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 5/7 ข้อ ระดับ 5/6 ข้อ 6 ข้อ 

(ระบุข้อ 1 2 3 4 5 6) 
5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  
       อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
      นายธนวัฒน์ รัตนเดโช 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
      ผูช้่วยศาสตราจารย์มานะ เอ่ียมบัว 
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SDU 5 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
 

     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง

การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตาม ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  
 2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ

หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ  การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน  

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม  

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ  
 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
 7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

ภายใน ตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ  

 
หลักการให้คะแนน 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ระดับ 1 มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1 คะแนน  
ระดับ 2 มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2 คะแนน  
ระดับ 3 มีการด าเนินการ 3 - 4 ข้อ 3 คะแนน  
ระดับ 4 มีการด าเนินการ 5 – 6 ข้อ 4 คะแนน  
ระดับ 5 มีการด าเนินการ 7 ข้อ 5 คะแนน  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.1   สกอ. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : การบริหารของคณะ/มหาวิทยาลัยเพื่อการก ากับติดตาม  
                 ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์    
                 ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
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ผลการด าเนินงาน  
ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่แผนกล

ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏบิัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตาม ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
ผลการด าเนินงาน รทบ. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

        - ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยภายใน และ 
SWOT/TOWS 

 - ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดทิศทางการพัฒนา รทบ. โดยมีการมองภาพอนาคต ก าหนดปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  

  - ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
        - ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดเป้าประสงค์ 
        - ขั้นตอนที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์ 
        - ขั้นตอนที่ 6 ก าหนดตัวชี้วัด 
        - ขั้นตอนที่ 7 การจัดท าแผนปฏิบัติงานจากงบประมาณซึ่งทาง รทบ. จะได้รับจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัย และ รทบ. น ามาแบ่งส่วนให้หลักสูตร และส านักงานในการด าเนินงาน มุ่งเน้นกิจกรรมตามพันธกิจ 
เช่นการผลิต/พัฒนาบัณฑิต การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และน าส่งให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ผู้ก ากับดูแล รทบ. พิจารณา และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
อนุมัติต่อไป (รทบ. ลงระบบ และส านักบริหารกลยุทธ์ น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) 
มหาวิทยาลัยจะมีแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือชี้แจงการจัดท าแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง  รทบ. มี
การประชุมคณะกรรมการประจ า รทบ. เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ รทบ. พ.ศ. 2561 - 2564 และแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

     - ขั้นตอนที่ 8 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน โดยสื่อสารและท าความเข้าใจกับคณาจารย์ของ 
รทบ. เพื่อทราบแนวทางการจัดกิจกรรม/ด าเนินการต่างๆ ระหว่างปีการศึกษา 

      - ขั้นตอนที่ 9 การติดตามประเมินผล โดยทาง รทบ. รายงานการด าเนินงาน/การจัดกิจกรรม การใช้
งบประมาณ ต่อคณะกรรมการประจ า รทบ. เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ และเพ่ือท าให้มั่นใจว่า รทบ. 
จะด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 

      - ขั้นตอนที่ 10 การทบทวนแผนกลยุทธ์ เมื่อมีการด าเนินงานมาได้ระยะหนึ่ง คณะกรรมการติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ จะมีการทบทวนผลการด าเนินงาน โดยสามารถปรับ และเปลี่ยนตัวชี้วัดเพ่ือให้
เหมาะกับการด าเนินงานของ รทบ. ต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีการปรับแผน และตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์โดย
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยปี 2561 – 2564  กลไกในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของ รทบ. คือ การ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ รทบ. เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ไปสู่หลักสูตร แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น โดยทุกแผนงานดังกล่าว รทบ. ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารที่แตกต่างจาก
คณะและโรงเรียนอ่ืน จึงน าส่งแผนฯ เพ่ือพิจารณาแก้ไขและอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและ
ลูกค้าสัมพันธ์ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามล าดับ 
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ข้อ 2 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ  การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน โดยใช้ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ โดยการวิเคราะห์จะมุ่งเน้นในส่วนค่าใช้จ่าย
ส าหรับพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งความคุ้มค่าจากการวิเคราะห์แสดง
ให้เห็นถึงความคุ้มค่าท้ังที่เป็นตัวเงิน โดยใช้ข้อมูลดังนี้  

        รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายตามพันธกิจ เงินเดือนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากการปันส่วน
ต่อคน ค านวณโดยมหาวิทยาลัย ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ ค่าตอบแทนการสอนเป็นภาษาอังกฤษของศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)  และโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ให้กับนักศึกษาต่างชาติ การพัฒนาบุคลากร และค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่างๆ  (ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
จัดประชุม ต่างๆ และมีการปันส่วนค่าใช้จ่ายส านักงาน ปันส่วนให้หลักสูตร โดยน าผลที่ได้รับมาวิ เคราะห์และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ า รทบ. เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ทั้งนี้จากการวิเคราะห์สามารถแยก
ประเด็นได้ คือ 

      1. ก าไร/ขาดทุนเป็นตัวเงิน หลักสูตรที่ได้ก าไร ได้แก่ หลักสูตรฯ สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรที่
ขาดทุน คือ หลักสูตรฯ สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว และหลักสูตรฯ สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

     2. ประสิทธิผลจากภาวะการมีงานท าของบัณฑิตของทุกหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 80 และความพึง
พอใจของสถานประกอบการพึงพอใจบัณฑิตของทุกหลักสูตรรวมจากการตรวจประกันของทุกหลักสูตร 

     3. โอกาสในการแข่งขัน  
         บุคคลภายนอกรับรู้ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยจากการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) เห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยได้เปิดโครงการเปิดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้กับนักศึกษาต่างชาติ และจากโครงการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการพัฒนา
องค์กรในหลายมิติ ได้แก่  

       การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากล ไม่ว่าจะเป็นสื่อการสอน เทคนิคการสอน 
หรือบรรยากาศการเรียนการสอน และสิ่งแวดล้อมต่างๆ  

        การพัฒนาตัวบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการสอนนักศึกษาต่างชาติ 
        การพัฒนาการท างานอย่างบูรณาการข้ามหน่วยงานโดยให้อาจารย์ที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ

จากหน่วยงานอื่นมาร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่างชาติ  
        การพัฒนาระบบงานต่างๆ ในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยทั้งฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

ทุกหน่วยงานเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาต่างชาติ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับหลักสูตรที่ขาดทุนได้แก่ 
           1. เน้นการประชาสัมพันธ์และการสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนมัธยมกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้นักศึกษาได้
รู้จักและเลือกหลักสูตรดังกล่าว หากการประชาสัมพันธ์มีข้อจ ากัดด้านค่าใช้จ่าย เลือกสื่อประชาสัมพันธ์ที่ไม่จ าเป็นมี
ค่าใช้จ่ายมากแต่มีผลกระทบ (impact) สูงต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น การประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ในแบบ Viral และ 
Digital Marketing 

     2. เน้นการท าความร่วมมือกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับนักศึกษาในรอบโควต้า (รอบที่ 2) 
     3. เน้นการดูแลนักศึกษาทั้งไทย และต่างชาติให้เกิดความประทับใจและบอกต่อ เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษา 

และ/หรือ เพ่ือให้สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้นไป 
     4. เน้นการสร้างชื่อเสียงโดยการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันในเวทีต่างๆ หรือให้อาจารย์ของหลักสูตรได้ออกไป

บริการวิชาการเพ่ือให้หลักสูตรเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
     5 .  เ พ่ิมหลั กสู ตรระยะสั้ น เ พ่ื อหาร าย ได้ มาทดแทนการขาดทุน ในภาพรวม ตามนโยบาย 

reskill/upskill/newskill ของรัฐบาล  
ข้อ 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสวนดุ สิต 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้ก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนบริการความ จัดอยู่ในการบริหารความเสี่ยงตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีแนวทาง 

1. ด้านการพัฒนาผลการทดสอบส าหรับวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือฝึกอบรม 
และเตรียมพร้อม ให้นักศึกษาสามารถท าคะแนนผลการทดสอบ TOEIC ได้ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือ
ใช้ยื่นส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัย โดยการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
น ากระบวนการ เทคโนโลยี และเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับอย่างสากลในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ส าหรับการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ TOEIC มาประยุกต์ใช้กับ การจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรม
ของโครงการ โดยมีวิธีปรับปรุงเพ่ือลดระดับความเสี่ยง คือ นอกจากโปรแกรมการพัฒนาทักษะด้านภาษา  English 
Discovery และรายวิชา หรือกิจกรรมตาม มคอ.2  ที่ทางมหาวิทยาลัย และหลักสูตร ได้ก าหนดให้กับนักศึกษาแล้ว 
ทาง รทบ. ได้มีการจัดเตรียมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ คือ ท าความร่วมมือกับสถาบันสอนภาษา Wall Street 
เพ่ือจัดชั้นเรียนภาษาอังกฤษเสริมให้นักศึกษา นอกจากนี้ หลักสูตรต่างๆ มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมเติม เช่น  

                - จัดเวลาและสถานที่ให้นักศึกษามาร่วมกันใช้งานแอพพลิเคชั่น TOEIC นอกเวลาเรียน เพ่ือเพ่ิม
ทักษะการท าข้อสอบ TOEIC จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง  
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                - จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาตั้งแต่ ปี 1 โดยเรียนเสริมในวันศุกร์ แบ่งอาจารย์เป็น
คู่ๆ เพ่ือช่วยกันสอนแบ่งเป็นการสอนฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและการสอนเทคนิคการท าข้อสอบ TOEIC 
ให้กับนักศึกษารุ่นพ่ี 

        2. ด้านการรับนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) เพ่ือผลิตบัณฑิต ให้ได้ตามจ านวนเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานในการน า
แผนการประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรมาปฏิบัติเพ่ือให้ได้นักศึกษาสนใจมาสมัครและสามารถเข้ามาศึกษาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)  มากขึ้น โดยมีวิธีปรับปรุงเพ่ือลดระดับ
ความเสี่ยง คือ  

              - ด าเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้กับอาจารย์อย่างทั่วถึง 
              - สร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นในศักยภาพของหลักสูตรให้แก่นักศึกษาใหม่ปี 2562 เพ่ือให้เกิด

ความรู้สึกภาคภูมิใจในสถาบัน และช่วยประชาสัมพันธ์สถาบันด้วยความเต็มใจ 
               - อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาของปีการศึกษา 2562 ท าความเข้าใจกับนักศึกษาเรื่องการขอ

ความร่วมมือช่วยกันประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
                - วิเคราะห์ข้อมูลที่มาของนักศึกษาใหม่แต่ละคนแต่ละรอบ เพ่ือต่อยอดวิธีการที่ได้ผลนอกจากนี้

ยังมีมาตรการควบคมุความเสี่ยงกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ดังนี้ 
ด้านการผลิตบัณฑิต 

         โดยมีแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับสมรรถนะและประสบการณ์สากล ( International Competence 
and Experience) ของนักศึกษา สร้างระบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักศึกษา มีการติดตาม
และประเมินผลนักศึกษาเป็นรายบุคคลจนกระทั่งจบการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา อันเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติ เป็นการจัดการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์โรคระบาด COVID - 19 
มีประเด็นในการควบคุม 

- เพ่ือลดปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือลดอุปสรรคท่ีจะท าให้การจัดการเรียน  
การสอนออนไลน์ขาดประสิทธิภาพ อันอาจส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2. เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการขาดโอกาสในการเริ่มต้นมาตราการการพัฒนาภาษาอังกฤษให้นักศึกษา         
ซึ่งจ าเป็นต้องเริ่มทันทีส าหรับนักศึกษารหัส 60 มีประเด็นในการควบคุม 

- แนวทางเพ่ือจัดด าเนินการในการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา และการ
เตรียมความพร้อม ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษหรือการจัดฝึกอบรมออนไลน์ โดยเฉพาะส าหรับนักศึกษา
รหัส 60 ที่ต้องผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ประกอบการยื่นเรื่องส าเร็จการศึกษา ภายในปี
การศึกษา 2563 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์ไม่ปกติ 

ด้านการบริหารจัดการ 
         โดยมีแนวทางเพ่ือพัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท างาน และก าหนด
มาตรการเพ่ือเตรียมรับมือต่อภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งจากภัยธรรมชาติ โรคระบาด การ
ชุมนุม เป็นต้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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         1. เพ่ือให้ รทบ. สามารถบริหารจัดการทั้งงานฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนวิชาการของ รทบ.
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในช่วงการปฏิบัติงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิด
มหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 ประเด็นในการควบคุม คือ 

- การปฏิบัติงานทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของ รทบ. ไม่สามารถด าเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ในช่วงการปฏิบัติงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัย
เป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 

ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ผลการด าเนินงาน รทบ. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ

ด าเนินงานอย่างชัดเจน  โดยผู้บริหาร รทบ. ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของคณะ
ให้ไปสู่ทิศทางท่ีก าหนดร่วมกัน ดังนี้  

1. หลักประสิทธิผล  
       ผู้บริหารก าหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือสร้างเป้าหมาย แนวทางในการด าเนินงานในระยะยาวผ่าน

คณะกรรมการประจ า รทบ. เพ่ือให้ได้มาซึ่งแผนงานที่ตรงกับบริบทของ  รทบ. และตอบยุทธศาสตร์ระดับ
มหาวิทยาลัย และมีแผนปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างกรอบการด าเนินงานในแต่ละปี โดยตั้งคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ 
รับผิดชอบตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเพ่ือให้แผนบรรลุผล  

2. หลักประสิทธิภาพ  
     ผู้บริหารมีการประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ท าให้มั่นใจว่าการ

ด าเนินงานต่างๆ จะเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  
3. หลักการมีส่วนร่วม 

     ผู้บริหาร รทบ. จัดตั้งฝ่ายการด าเนินการเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รทบ. 8 ฝ่าย 
ให้ครอบคลุมทุกมิติที่สามารถตอบมาตรฐานคุณภาพได้ โดยแต่ละฝ่าย จะประกอบด้วยอาจารย์จากทุกหลักสูตร
มาร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายฯ ซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกันทุกฝ่ายการด าเนินงาน 

     ผู้บริหาร รทบ. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกและอาจารย์ใน รทบ. มีส่วนร่วมในการ
บริหาร รทบ. 

4. หลักการกระจายอ านาจ 
     - นอกจากการบริหารจัดการ รทบ. ที่มาจากอาจารย์จากแต่ละหลักสูตรแล้วนั้น อาจารย์แต่ละฝ่ายจะ

ได้รับโอกาสในการเป็นประธานฝ่ายฯ เพ่ือให้เกิดการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ 
      - รทบ. ได้ก าหนดต าแหน่งเพ่ือส่งเสริมการบริหารงานด้านวิชาการ โดยก าหนดต าแหน่งหัวหน้าทูต

วิจัย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ และทูตวิจัย เพ่ือประกอบคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คือ อาจารย์ 
ดร.เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ และอาจารย์พราวธีมา ศรีระทุ 

      - อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ได้รับโอกาสคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
      - การคัดเลือกตัวแทนคณะเพ่ือท าหน้าที่ในสภาคณาจารย์และพนักงานมาจากการเลือกตั้ง  

5. หลักการตอบสนอง 
     - ด้านการจัดการเรียนการสอน  รทบ. ตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการแจ้ง

ข่าวสาร ติดตามผลการด าเนินงาน การจัดท าโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงาน และเพ่ือท าให้มั่นใจว่า  รทบ. ได้
ด าเนินการอย่างสมบูรณ์ทุกด้านในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมให้นักศึกษาตามท่ีคาดหวัง  
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     - ด้านการเงิน รทบ. มีการจัดประชุม เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และจัดท าสรุป
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ เพ่ือท าให้มั่นใจว่า รทบ. ได้ใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพตามท่ีได้วางแผนไว้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ตามท่ี รทบ. วางแผนไว้  

6. หลักภาระรับผิดชอบ  
     การผลิตบัณฑิตถือเป็นหน้าที่หลักของ รทบ. ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ  
    - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

     - ตรวจประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร  
     - การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม  

7. หลักความโปร่งใส 
     - มีการพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพ่ือมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

รทบ. เพื่อรับทราบ ให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการด าเนินงานของ รทบ. 
     - มีการตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือรับผิดชอบการจัดโครงการ และมีการรายงานการจัดสรร

งบประมาณ และการใช้งบประมาณให้คณะกรรมการบริหาร รทบ. ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกรับทราบด้วย  
     - มีการจัดท ารายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตภายใน รทบ.  

8. หลักนิติธรรม 
      ผู้บริหาร รทบ. ในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับเดียวกัน คือ 

     - ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
      - ระเบียบข้องบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  
      นอกจากนี้ รทบ. มีการท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันและรองรับความเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจ

เกิดข้ึนในอนาคต  
9. หลักความเสมอภาค 

      ผู้บริหาร รทบ. ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน บุคลากรทุกคน  
     - ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ทุกท่านได้รับการพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือมา

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับนักศึกษา  
      - รทบ. ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ในการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารทั้งบริหารจัดการการพัฒนา

เว็บไซต์ของ รทบ. รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ ที่ทันสมัย เพ่ือให้เข้าถึงบุคคลทุกกลุ่มวัย เช่น Twitter Instagram และ 
เฟสบุ๊ค ด าเนินการจัดรูปแบบการประชาสัมพันธ์แบบใช้ Information Graphic ที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งสิ้น เพ่ือให้
ง่ายต่อการสังเกต และสามารถจัดเก็บ และอัพโหลด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเรียกคืนข้อมูลได้อย่างเป็น
ระบบ โดยด าเนินการโดยฝ่ายการตลาดและการสื่อสารองค์กร  เว็ปไซต์โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  
http://thmdusit.dusit.ac.th 
facebook page ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
https://www.facebook.com/pg/dusit.ac.th/photos/?tab=album&album_id=171392029 
1973093 

      รทบ. เปิดรับสมัครเด็กพิเศษ ให้สามารถเข้าศึกษาภายในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) เนื่องจากนักศึกษาสามารถฝึกทักษะทางด้านร่างกายแบบพอสมควร รวมถึง
ทักษะทางด้านอารมณ์ และทัศนคติที่พึงมีจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยางานบริการและภาษาอังกฤษ โดย
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หลักสูตรนี้จะไม่ต้องลงลึกในเรื่องปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยทางด้านร่างกายหรือจิตใจจากความกดดัน
ในการท างาน เท่ากับหลักสูตรอื่นๆ ที่เน้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นหลักตลอดการศึกษา 4 ปีการศึกษา 

       รทบ. จัดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่โรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างออกไป หรือโรงเรียนที่มีความสามารถ
แต่เข้าถึงข้อมูลได้ไม่ทั่วถึง เดินทางไปแนะน าหลักสูตร รวมถึงข้อมูลที่ควรทราบ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ศึกษาข้อมูลใน
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียง หากไม่ตรงตามความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษา ด าเนินการโดยฝ่ายการตลาดและการ
สื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนานักศึกษาติดประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งทางช่องทางการสื่อสารของ รทบ. การติด
ประกาศ และผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทั้ง
ภายในและภายนอก รวมถึงประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเป็นตัวแทนระดับประเทศกับองค์กรระดับชาติและนานาชาติ 
รวมถึงทุนการศึกษาตลอดปีการศึกษาที่มีให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
        ผู้บริหาร รทบ. มุ่งเน้นฉันทามติ  
       - มีการพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพ่ือมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

รทบ. เพื่อรับทราบ ให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการด าเนินงานของ รทบ.  
        - มีการตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือรับผิดชอบการจัดโครงการ และมีการรายงานการจัดสรร

งบประมาณ และการใช้งบประมาณให้คณะกรรมการบริหาร รทบ. ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกรับทราบด้วย  
ข้อ 5  การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดการความรู้ตาม

ระบบ 
ผลการด าเนินงาน รทบ. มีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการ

ด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอน (Active 
Learning) และการวิจัย ที่ได้จากการค้นหาองค์ความรู้จากตัวบุคคล ซึ่งมีการด าเนินงานโดย  รทบ. ได้จัดส่งบุคลากร
ของหน่วยงานได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจ านงค์ และคุณอมร สายสังข์ เข้าเป็นตัวแทนการจาก 
รทบ. เพ่ือเป็นสื่อกลางในการน านโยบายและทิศทางการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยมาปรับใช้ในระดับ
หน่วยงานต่อไป โดยในระดับมหาวิทยาลัยก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการจัดการความรู้ที่ครอบคลุม
ภาระกิจสามด้านประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน  โดยองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจะต้องถูกจัดการให้ออกมาในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม นวัตกรรม หรือคู่มือที่สามารถ
น าไปเผยแพร่ถ่ายทอดต่อไปได ้

  ระบบและกลไกลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีในตัว
บุคคลในระดับหน่วยงานจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานและด าเนินการต่างๆ ดังนี้ 

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการด าเนินงานพัฒนาสายสนับสนุน 
       รทบ. ด าเนินการจัดการความรู้เรื่อง “เทคนิคการวางโครงร่างการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC” เทคนิค
การเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ  (SCOPUS) และการเลือกหัวข้อจัดท าคู่มือปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับช านาญการ) 
 มีกระบวนการด าเนินงานดังนี้  

1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้  ประจ า รทบ. ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง     
ในเรื่อง 

       - การจัดการเรียนการสอน 
       - การวิจัย 
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       - และบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส านักงาน รทบ. ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายฝึกประสบการณ ์และ
ส านักงาน รทบ. ก าหนดหัวข้อส าหรับการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยพบว่า “เทคนิคการวางโครง
ร่างการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC” จะช่วยสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถีใหม่ได้ดีขึ้น 
หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (SCOPUS) จะช่วยให้อาจารย์มีเทคนิคการ
เขียนบทความเพ่ือขอตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  และ หัวข้อ “การเลือกหัวข้อจัดท าคู่มือปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับช านาญการ)” จะช่วยให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีแนวทางในการ
พัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้น 

2) ค้นหาและเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เคยด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ  MOOC มาร่วม
แลกเปลี่ยนแนวคิดเพ่ือให้ข้อคิดเห็นในแนวทางที่อาจารย์ได้น าเสนอโดยได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา     
จักรจรัส มาเป็นผู้น าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง เป็นผู้น าในการถ่ายทอดความรู้ 
เทคนิค ประสบการณ์ เทคนิคและการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ และ หัวข้อ การเลือกหัวข้อจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับช านาญการ)” มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร 
อินทรวรพัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู ้ 

3) ก าหนดตัวผู้ด าเนินรายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่ อาจารย์ ดร.รุ่งนภา  เลิศพัชรพงศ์ จัดท าก าหนดการ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการวางโครงร่างการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC โดยก าหนดให้มีขึ้นในวันที่ 
26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams หัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (SCOPUS) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams 
หัวข้อ การเลือกหัวข้อจัดท าคู่มือปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  (ระดับช านาญการ)” ในวันที่ 
15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
4) ผลการจัดกิจกรรมพบว่า เทคนิคการวางโครงร่างการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC มีจ านวน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 40 คน เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (SCOPUS) มีผู้เข้าร่วม
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กิจกรรม 38 คน และหัวข้อ การเลือกหัวข้อจัดท าคู่มือปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับ
ช านาญการ) มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมทั้งสิ้น 15 คน  

5) การติดตามผลการน าไปใช้ รทบ. ได้ก าหนดให้อาจารย์ในทุกหลักสูตรได้น าความรู้และเทคนิค ไปปรับใช้
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 และการเขียนผลงานทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ต่อไป รวมถึง
บุคลากรสายสนับสนุนได้น าแนวทางการเลือกหัวข้อจัดท าคู่มือปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
(ระดับช านาญการ) ไปพัฒนาตนเองต่อไป 

ข้อ 6  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีการการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยมีการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ โดยมอบหมายภารกิจผ่านคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
องค์กรและบุคคล ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน โดยในปี 2562 มีรูปแบบด าเนินงาน ดังนี้  
(1) แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
1. ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  
สายวิชาการ  
     - รทบ. มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ โดยการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการวิจัย 
และส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์งานวิจัยและผลงานทางวิชาการมากขึ้น ได้จัดท า “โครงการการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยตามเครือข่ายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (Researcher Club) สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ” โดย
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยของ รทบ. เป็นตัวแทนของแต่ละหลักสูตรฯ ท างานในการประสานงานระหว่างอาจารย์ และ 
รทบ. 
ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2562 มีผลงานทางวิชาการจ านวนทั้งสิ้น จ านวน 33 เรื่อง ประกอบด้วย 
- ผลงานทางวิชาการ จ านวน 28 เรื่อง 
- ผลงานสร้างสรรค์ จ านวน 3 เรื่อง 

1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  จ านวน  10 เรื่อง 

2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน 
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. จ านวน 6 เรื่อง 

3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งบทความใน
หนังสือและต ารา รวมจ านวน 11 เรื่อง  

4. ต ารา จ านวน 2 เรื่อง  
5. ผลงานสร้างสรรค์ จ านวน 3 เรื่อง 

ในปีการศึกษาต่อไปมีผลลัพธ์ที่จะเกิดจากผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น งานวิจัยและต าราที่รอได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเป็นไปตามการพัฒนาและปรับปรุงระบบการสนับสนุนของ Researcher Club ของ รทบ. 

   - รทบ. ได้ส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการในการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ โดยการจัดโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม โดยน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอน และการวิจัย น าไปถ่ายทอดจัดกิจกรรม
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หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  สังคม ถือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่
การพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนา ต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้
ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
สายสนับสนุนวิชาการ 
      - รทบ. ได้สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/การเป็นที่ปรึกษา/วิทยากร 
เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ โดยตั้งเป้าหมายการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 
13 คน ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วม ประชุม/อบรม/สัมมนา/การเป็นที่ปรึกษา/วิทยากร ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง     
ผลการด าเนินงาน  

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 13 คน ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมอบรมการจัดการความรู้ 
การเลือกหัวข้อจัดท าคู่มือปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับช านาญการ) 
       - รทบ. ได้จัดให้มีการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ขององค์กร การเลือกหัวข้อจัดท า
คู่มือปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับช านาญการ)  เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรมีแนวทางใน
การพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
2. ด้านการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา  
สายวิชาการ 
ในปีการศึกษา 2562 มีผู้ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว จ านวน 2 ราย  
สายสนับสนุนวิชาการ 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 2 คน 
มีผู้ก าลังศึกษาต่อระดับระดับปริญญาโท จ านวน 2 คน 
(2) แผนพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร 
สายวิชาการ  
        รทบ. ได้ส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการให้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ 
สกอ. ก าหนด โดยสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดย ในปีการศึกษา 
2562 มีอาจารย์ประจ าได้รับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวนเพิ่มขึ้น 5 คน รวมเป็น 18 คน จากอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 86 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
สายสนับสนุนวิชาการ 
       - รทบ. ส่งเสริมและผลักดันพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ให้ได้รับต าแหน่ง ระดับช านาญการ 
ได้วางแนวทางพัฒนาให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ด าเนินการจัดท าผลงาน เพ่ือด ารงต าแหน่งระดับช านาญ
การ โดยมีการจัดท ารายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในเรื่องของการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ด ารงต าแหน่ง ระดับ
ช านาญการ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับความรู้ความเข้าใจในรูปแบบและเกณฑ์ระดับ
คุณภาพของผลงานที่แสดงถึงความเป็นช านาญการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง ระดับช านาญการต่อไป  
        ส าหรับการติดตาม และประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  รทบ. มอบหมายให้
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคคล ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร และเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าพิจารณา ซึ่งเมื่อประเมินผลความส าเร็จของแผนแล้วนั้น บรรลุทั้งหมด 
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ข้อ 7 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายใน ตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบและกลไกที่สถาบัน
ก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ  

รทบ. ใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานในแผนกลยุทธ์
ของ รทบ. ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้จะช่วยให้การด าเนินงานต่างๆ อย่างมีระบบ (PDCA) 
ซึ่งปรากฏให้เห็นในแผนด าเนินการต่างๆ ที่ เป็นระบบ และมีกลไก คือ มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้มีการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร รทบ. ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดย รทบ. ได้มีการ
ด าเนินการตามระบบกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ รทบ. มีการประชุมเพ่ือก าหนดคณะกรรมการขับเคลื่อน 
(ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน) เพ่ือท าให้ระบบต่างๆ ด าเนินและบรรลุเป้าหมาย และด าเนินการจัดกิจกรรม 
หรือโครงการด าเนินงานของ รทบ. ตามที่ได้วางแผนร่วมกัน ทาง รทบ. ได้มีการถ่ายทอดแนวทางการเขียน SAR 
รูปแบบ SDUQA ในที่ประชุมคณะกรรมการรทบ.  เพ่ือให้ทุกหลักสูตรได้เข้าใจถึงกระบวนการเขียนและเป็นแนวทาง
รวมกันทุกหลักสูตร รวมถึงจะมีการประเมินผลการด าเนินงาน ทั้งแบบสอบถามความพึงพอใจและสัมภาษณ์ เพ่ือน า
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงการด าเนินงานประกันคุณภาพ โดยในปีการศึกษา 2562 รทบ. มี
การปรับในเรื่องการบูรณาการกิจกรรมและโครงการที่คล้ายคลึงกันของแต่ละหลักสูตรมาเป็นโครงการบูรณาการของ 
รทบ. เป็นต้น เช่น โครงการไหว้ครู ประจ าปี 2562 โครงการปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ เกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ได้มีการเน้นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น PDCA เป็นสิ่งที่ 
รทบ. ให้ความส าคัญและเน้นย้ าในการด าเนินงานต่างๆ มากขึ้น  

 รทบ. จึงได้ปรับปรุงการด าเนินงาน โดยการปรับระบบการด าเนินการเป็นฝ่าย โดยมีทั้งสิ้น 8 ฝ่ายการ
ด าเนินการ ดังนี้ 1. ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคคล (OD and HR) 2. ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร (Marketing 
and Reputation) 3. ฝ่ายวิชาการ (Academic Department) 4. ฝ่ายบริการวิชาการ (THM Integrated Projects 
for Communities)  5.  ฝ่ ายฝึ กประสบการณ์  (THM Cooperative Field)  6.  ฝ่ ายวิ จั ย   (Research and 
Development) 7. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา (Student Activities and Development) 8. ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (Arts and Cultural Preservation) ซึ่งทั้ง 8 ฝ่ายฯ ครอบคลุมองค์ประกอบเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ซึ่งในทุกปีการศึกษาจะมีการประชุมทบทวน ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในแต่ละหลักสูตรฯ ตามความ
เหมาะสม ท าให้การด าเนินการของแต่ละฝ่ายเป็นไปในทางเดียวกับการประเมินคุณภาพได้ชัดเจนขึ้น การท าความ
เข้าใจการประกันคุณภาพ นอกจากนี้แล้ว รทบ. ได้เชิญคณะกรรมการจากส านักบริหารกลยุ ทธ์ มาให้ค าแนะน า
ข้อเสนอแนะ การจัดท ารายงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับอาจารย์ทุกหลักสูตรให้มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น 
และพบว่าทุกหลักสูตรได้น าข้อเสนอแนะจากส านักบริหารกลยุทธ์ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แล้ว
น ามาปรับปรุงกระบวนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ในการด าเนินการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร คณบดีได้เข้าร่วมในการประกันคุณภาพทุกหลักสูตร และประชุมกับประธานหลักสูตรเพ่ือแจ้งข้อมูลและ
ประเด็นส าคัญที่ควรปรับปรุงส าหรับการด าเนินการตรวจประกันคุณภาพในหลักสูตรอื่นๆ ภายใน รทบ.  และสื่อสาร
ผ่านเทคโนโลยี (Line Group ของ รทบ.) เพ่ือให้ประเด็นการสื่อสารในการเตรียมตัวเพ่ือตรวจประกันของแต่ละ
หลักสูตรรวดเร็วขึ้น เนื่องจากแต่ละหลักสูตรจัดช่วงของการตรวจประกันคุณภาพไว้ใกล้กัน รอบ 9 เดือน จัดช่วง
เดือนพฤษภาคม และรอบ 12 เดือน จัดช่วงเดือน สิงหาคม โดยมีคณบดี รองคณบดี เข้าร่วมและสนับสนุนให้การ
ประกันของหลักสูตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการด าเนินการที่เอ้ือต่อกัน และรอบ 12 จากนั้นจึงน าข้อมูล
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ทั้งหมดมารายงานต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ที่ได้ก ากับดูแล รทบ. และน าเข้า
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ า รทบ. โดยน าการปรับปรุงกระบวนการมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน
ในปีการศึกษาต่อไป เช่น หลักสูตรฯ สาขาวิชาธุรกิจการบิน ซึ่งมี 3 แห่ง (ในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 
หัวหิน และล าปาง) ควรมีการด าเนินการเตรียมความพร้อมเรื่องการประกันคุณภาพจะด าเนินการแต่ละขั้นตอนใน
ช่วงเวลาที่เร็วขึ้นกว่าในปีการศึกษานี้ เป็นต้น  นอกจากนี้ รทบ. เล็งเห็นความส าคัญของการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ
มากขึ้น เพ่ือน ามาเปรียบเทียบผลการด าเนินการย้อนหลัง เพ่ือให้เห็นพัฒนาการ และแนวโน้มของผลลัพธ์ที่ชัดขึ้น 
โดยใช้แผนของฝ่ายต่างๆ ของทั้ง 8 ฝ่ายฯ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ แผนกลยุทธ์ รทบ. และแผนบูรณา
การการท่องเที่ยวฯ เป็นทั้งแนวทาง และกลไกในการไปถึงผลลัพธ์ที่วางไว้ 

      รทบ. ได้น าข้อเสนอของคณะกรรมการ ในการตรวจประเมินคุณภาพของปีที่ผ่านมา เพ่ือมาพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการท างาน ดังนี้ 
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

       การตรวจติดตามความก้าวหน้า การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ พบว่า ทุกหลักสูตรใน 
รทบ. มีความพร้อมในการรับการตรวจประกันคุณภาพมากขึ้น และในปี 2562 มีผลประเมินในระดับที่สูงขึ้นใน
ภาพรวมทุกหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

       คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้า เล็งเห็นศักยภาพของ รทบ. จึงแนะน าให้ตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้น
มากกว่านี้ 

         รทบ. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในปี 2562 มีอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก เพ่ิมข้ึน 2 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25  ซึ่ง รทบ. ก็จะส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
พัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นต่อไป โดยมีอาจารย์ที่ก าลังจะลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 2 คน  
อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

       คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าตั้งข้อสังเกตในส่วนของการตั้งเป้าหมายที่ค่อนข้างต่ า แนะน าให้มี
การพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น ในส่วนของการเขียนรายงาน
หัวข้อ จุดเด่น ควรมีการเขียนเปรียบเทียบรอบการประเมินครั้งที่แล้ว รทบ. มีอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ
จ านวนเท่าไร และรอบปัจจุบันมีจ านวนเท่าไร เพ่ิมข้ึนกี่คน 

        ในส่วนของการเขียนรายงานหัวข้อ จุดที่ควรพัฒนา ควรเขียนรายงานกระบวนการการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ และวิธีการส่งเสริมอาจารย์เพ่ือขอต าแหน่งงานวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 
          รทบ. มีอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.93 ในปี เพ่ิมจากปี 2561 จ านวน 5 คน ซึ่งในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.71 ซึ่ง
เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ที่มี 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89  และ ปี 2558 ที่ไม่มีอาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเลย คิด
เป็นร้อยละ 0 เท่ากับ 0 คะแนน  อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ รทบ. ได้ตั้งค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 
10 จากผลการด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งมีแนวโน้มที่พัฒนาขึ้นตามล าดับ  ทั้ง  รทบ. ก็จะพัฒนา
อาจารย์ประจ าให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึนต่อไป  
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การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ข้อ 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
       ระบบและกลไกของแต่ละหลักสูตรฯ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วิธีการให้ค าแนะน า
แก่นักศึกษา และเชื่อมโยงการท างานร่วมกับระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 
ข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 
         คณะกรรมการประจ า รทบ. ได้มีการส่งข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ให้กับประธานหลักสูตร และต่อไปยังอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยทางเอกสารบันทึกหนังสือเวียน ทาง Line รวมถึงประเมินผลการท ากิจกรรม จากการสังเกตุ สัมภาษณ์ 
เป็นต้น  
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ข้อ 3 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
        คณะกรรมการประจ า รทบ. ได้มีระบบกลไกการติดตามความก้าวหน้า โดยหลักสูตรจะมีการเขียนโครงการ
เตรียมความพร้อม และจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาได้งานท าและมีความพร้อมใน
การท างานพัฒนาบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ข้อ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน   
เต็ม 5  
        คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าแนะน าให้เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
ให้ชัดเจน สูงกว่าหรือต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
ข้อ 5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
       คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าแนะน าให้เขียนรายงานโดยการน าผลการประเมินจากข้อที่ 4  มา
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
ข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
        คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าแนะน าให้จัดเตรียมข้อมูล หลักฐานให้เป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่าของ
รทบ. ให้เป็นระบบให้สมบูรณ์ พร้อมทั้ง update ข้อมูลของศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบัน 
         ในส่วนของการเขียนรายงานจุดที่ควรพัฒนา ควรน าผลการด าเนินงานมาพัฒนา และปรับให้เกิดกิจกรรมหรือ
โครงการที่จะท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
          รทบ. มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีผลประเมินคุณภาพการ
จัดบริการนักศึกษาในทุกด้านเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยมีการเพ่ิมกระบวนการดูแลนักศึกษากลุ่มที่มีรายวิชาตกค้าง
อย่างใกล้ชิด โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีการวางระบบการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร การ
วางแผนการเรียนรายบุคคล พร้อมทั้งเข้าที่ประชุมกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรของทุกหลักสูตร โดยมีการวาง
แผนการเรียนให้กับนักศึกษาที่มีรายวิชาตกค้างเป็นรายบุคคล ท าให้นักศึกษาสามารถคาดการณ์ก าหนดการขอ
ส าเร็จการศึกษาของตนเองได้ อาจารย์ที่ปรึกษายังเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาเป็นการลดช่องว่างใน
การสื่อสารและให้ค าปรึกษาอีกด้วย 
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
       คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าแนะน าให้ระบุตัวชี้วัดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ความส าเร็จของตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ เมื่อมีการประเมินผลของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแล้ว ได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนในรอบหน้าอย่างไร 
      รทบ. ได้ระบุตัวชี้วัดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ความส าเร็จของตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
ไว้ในผลการด าเนินงานในรอบ 12 เดือน 

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ข้อ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย 

        คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าแนะน าให้ระบุระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานวิจัยของตนเอง 
ไม่สามารถอ้างอิงกับระบบ R System ของมหาวิทยาลัยได้ โรงเรียนฯ มีทูตวิจัยและฝ่ายวิจัย ในการส่งข้อมูลต่างๆ 
เกี่ยวกับงานวิจัยผ่านช่องทางการสื่อสารทั้ง online และ offline ให้อาจารย์ใน รทบ. ทราบ และรวดเร็วขึ้น 
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ข้อ 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
       คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าแนะน าให้ระบุสิ่งสนับสนุนอ่ืนที่ก่อให้เกิดงานวิจัยเช่น 

ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของ รทบ. (ห้อง Mock-up หรือ Studio ของ EVEX) และกิจกรรมวิชาการที่ได้จัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ ควรระบุรายชื่อของผู้ที่เชิญมา ชื่อกิจกรรม และกิจกรรมที่ท าให้
ชัดเจน 

รทบ. สนับสนุนการจัดกิจกรรม Researcher club อัตลักษณ์อุตสาหกรรมบริการ เพ่ือช่วยให้อาจารย์
สามารถพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้  

ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
        รทบ. ได้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการวิจัยของ รทบ. อย่างเป็นรูปธรรม ด าเนินการโดยฑูตวิจัยของ 

รทบ. 
ข้อ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
      รทบ. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ อีกทั้งยังจัดท าข้อมูล

บุคลากรผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดเก็บข้อมูล ชื่ออาจารย์ ชื่องานวิจัย/
บทความ เงินสนับสนุนที่ได้รับการจัดสรร วารสารที่ตีพิมพ์ ฯลฯ รวมถึงสนับสนุนให้อาจารย์ท่านใดไปเผยแพร่
โครงการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

         มีการระบุชื่ออาจารย์ผู้ที่ได้รับรางวัล และชี้แจงในที่ประชุม และประชาสัมพันธ์ พร้อมแนบรูปถ่ายใน
เล่มรายงาน 

ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

         มีข้ันตอนด าเนินงานและเจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุนการขอจดสิทธิบัตร และระบุระบบและกลไกของ รทบ. 
ที่สนับสนุนให้อาจารย์ด าเนินการขอจดสิทธิบัตร  

         รทบ. ได้เพ่ิมเติมข้อมูลในผลการด าเนินงาน ส าหรับการตรวจประเมิน รอบ 12 เดือน เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ควรมีการตั้งเป้าหมายให้สูงกว่าปัจจุบัน 

         รทบ. ได้ตั้งเป้าหมายเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 60,000 บาท 
         ส่งเสริมและผลักดันต่อยอดผลงานให้จดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ทางปัญญา และในรอบปี 2562 มี

อาจารย์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์งานจ านวน 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ 
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การบริการวิชาการแก่สังคม 
        1. คณะกรรมการบริหาร รทบ. มีการประชุมน าผลการบริการวิชาการแก่สังคมของปีที่ผ่านมา มาร่วมกันวาง
แผนการบริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
        2. มีการพิจารณาแผนบริการวิชาการให้มีโครงการที่ใช้ความเชี่ยวชาญของ รทบ. และส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
รทบ. และมีการประเมินผลโครงการให้ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ถูกต้อง และน าไปสู่การ
ประเมินผลและความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
        3. นักศึกษาได้ทราบถึงกระบวนการ ทักษะ การสื่อสารและการให้บริการวิชาการโดยผ่านโครงการเพ่ือบริการ
วิชาการ  
        รทบ. ได้ระบุวางแผนการบริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และมีการประเมินผลโครงการ
ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามตัวชี้วัด และสิ่งที่นักศึกษาได้จากโครงการบริการวิชาการ ไว้ในผลการ
ด าเนินงาน ในรอบ 12 เดือน 
ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
      1. รทบ. มีการประชุมวางแผนการจัดท าโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และควรประเมินผลตามตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
      2. แต่ละโครงการควรระบุจ านวนการจัดสรรงบประมาณ 
      3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       รทบ. ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน การจัดสรรงบประมาณ สื่อ ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไว้ในผลการด าเนินงาน ในรอบ 12 เดือน 
การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
       ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT 

       คณะกรรมการมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ รทบ. และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
       ข้อ 2 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ควรทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของ รทบ. โดยคณะกรรมการประจ า รทบ.  ระบุประเด็นความเสี่ยง
ลดลงอย่างไร มีรายงานสรุปกิจกรรมที่ลดความเสี่ยง และเมื่อความเสี่ยงลดลง รทบ. มีทิศทางในการด าเนินงานต่อ
อย่างไร  
        ข้อ 3 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

        ควรทบทวนและระบุหลักธรรมาภิบาลให้ครบทั้ง 10 ด้าน 
        รทบ. ได้ทวบทวน และระบุวันที่แผนกลยุทธ์ ระบุประเด็นความเสี่ยง ระบุหลักธรรมาภิบาลให้ครบทั้ง 

10 ไว้ในผลการด าเนินงาน ในรอบ 12 เดือน 
ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

      1. มีการรายงานผลการประเมินตนเองของ รทบ. ในที่ประชุมประจ าคณะ ทุกหลักสูตร และ 3 ช่วงระยะเวลา 
ได้แก่ 3 เดือน 6 เดือนและ 12 เดือน เพ่ือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

      2. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องยัง
มีบางส่วนยังไม่สมบูรณ์ หากน ามาปรับปรุงได้จริงเป็นรูปธรรมจะส่งผลให้การก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรมี
คุณภาพมากขึ้น 
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      รทบ. ได้รายงานผลการประเมินตนเองของ รทบ. ในที่ประชุมประจ า รทบ. และน าข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ า รทบ. มาปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น โดยได้ระบุไว้ในผลการด าเนินงาน รอบ 6 รอบ 9 และรอบ 12 เดือน 
รายการหลักฐาน  
       D 5.1.1.1 แผนกลยุทธ์ 4 ปี (2561 - 2564) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
       D  5.1.1.2 แผนกลยุทธ์ รทบ. (พ.ศ. 2561 – 2564) 
       D 5.1.1.3 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2563 (ปีการศึกษา 2562) 
       D 5.1.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า รทบ. พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 

2563  
       D 5.1.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า รทบ. วาระติดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 

2563 
       D 5.1.2.1 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รทบ. ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 
       D 5.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ รทบ. วาระรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
       D 5.1.2.3 ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รทบ. จากการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจ าปี  
                    การศึกษา 2562 
       D 5.1.4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ รทบ. 
       D 5.1.4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า รทบ.   
       D 5.1.4.3 สรุปผลการตรวจประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
       D 5.1.4.4 ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร  
       D 5.1.4.5 มคอ.2 ฉบับปรับปรุงของทุกหลักสูตร 
       D 5.1.4.6 ข้อบังคับและระเบียบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
       D 5.1.4.7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
       D 5.1.4.8 แผนบริหารความเสี่ยง รทบ. 
       D 5.1.4.9 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รทบ. 
       D 5.1.7.1 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ รทบ. 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 5 /7 ข้อ ระดับ 5/7 ข้อ 

 
7 ข้อ 

(ระบุข้อ 1 2 3 4 5 6 7) 
5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
       อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
       นางสาวอมร สายสังข์ 
       นางสาวรักษิยา คณารักษ์ 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี ทหารแกล้ว 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    231 
 
 

ร้างหกดยฟห 

     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ  ให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ  
2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้

กรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ  
4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับมหาวิทยาลัย เสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตร และการด าเนินงานของคณะให้มี

คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  

 
 หลักการให้คะแนน 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ระดับ 1 มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1 คะแนน  
ระดับ 2 มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2 คะแนน  
ระดับ 3 มีการด าเนินการ 3 - 4 ข้อ 3 คะแนน  
ระดับ 4 มีการด าเนินการ 5 ข้อ 4 คะแนน  
ระดับ 5 มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  

     
ผลการด าเนินงาน  

ข้อ 1 มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ   ให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ  
              ผลการด าเนินงาน รทบ. มีแนวทางการจัดท าระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้
ด าเนินการตามระบบของมหาวิทยาลัย และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ  รทบ. (D 5.2.1.1) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางให้แก่หลักสูตรต่างๆ ของ รทบ. ด าเนินการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบและให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยทางหลักสูตรต่างๆ ของ รทบ. มีองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ 6 ข้อ คือ องค์ประกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.2 สกอ. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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               โดย รทบ. มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพของหลักสูตร ชี้แจงและสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจ า รทบ. ถึงรอบการตรวจประเมิน มีรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 
เดือน (D 5.2.1.2) และรายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรับทราบ (D 
5.2.1.3) โดย รทบ. ได้ด าเนินงานการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและการปรับปรุงงานประกันคุณภาพของหลักสูตร
อย่างเป็นระบบ โดยมีแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน และแผนการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
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ข้อ 2 มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีคณะกรรมการประจ า รทบ. (D 5.2.2.1) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของแต่ละตัวบ่งชี้ (D 5.2.2.2) และคณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตามระบบ SDU-QA 
ระดับ รทบ. (D 5.2.2.3) เพ่ือก ากับดูแลงานด้านต่างๆ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ โดยประธานแต่ละ
หลักสูตร รายงานผลการประเมินผ่านคณะกรรมการประจ า รทบ. (D 5.2.2.3)  

ข้อ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ  
                ผลการด าเนินงาน รทบ. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ โดย
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรทรัพยากรที่เอ้ือต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะมายัง รทบ. ทั้งนี้
เพ่ือให้การด าเนินการเกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (D 5.2.3.1 และ D 5.2.3.2)  

ข้อ 4 น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับมหาวิทยาลัย เสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

            ผลการด าเนินงาน รทบ. มีการควบคุม ติดตาม และน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่าน
การพิจารณาของกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การประเมินรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
พร้อมรายงานผลการประเมินแต่ละหลักสูตรให้คณะกรรมการประจ า รทบ. รับทราบ (D 5.2.4.1) โดยมผีลคะแนนรายงาน
การตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบ 9 
เดือน ดังนี้ 
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            ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน ซึ่งด าเนินการในระหว่างเดือน

กรกฎาคม 2563 - สิงหาคม 2563 ทั้งนี้แต่ละหลักสูตรมีผลการประเมินระดับหลักสูตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยรายหลักสูตร 
ดังนี้ 

1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว คะแนนเฉลี่ย 3.60 คะแนน 
2. สาขาวิชาการโรงแรม คะแนนเฉลี่ย 3.64 คะแนน 
3. สาขาวิชาธุรกิจการบิน คะแนนเฉลี่ย 3.68 คะแนน 
4. สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) คะแนนเฉลี่ย 3.68 คะแนน 
5. สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง คะแนนเฉลี่ย 3.56 คะแนน     

ข้อ 5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตร และการด าเนินงานของ
คณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

     ผลการด าเนินงาน รทบ. ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุง
หลักสูตร และการด าเนินงานของรทบ.ให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยมี 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. การส่งเสริมให้มีจ านวนอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชามีผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์  
โดย รทบ. ได้มีการส่งเสริมและขับเคลื่อนผ่านฑูตวิจัยและคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ท าให้มีผลงาน

ทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ครบทุกสาขาวิชา 
2. การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท่ีมีอยู่ให้เป็นรูปธรรม  

โดย รทบ. ได้มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร
ยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ  

ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
           ผลการด าเนินงาน ทุกหลักสูตรของ รทบ. ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยในแต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการผู้ผ่านการอบรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และจากการตรวจประเมินฯ ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพในองค์ประกอบที่ 1  การก ากับ
มาตรฐานผ่านทุกหลักสูตร (D 5.2.6.1)  
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รายการหลักฐาน  
          D 5.2.1.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รทบ. ปี 2562 

     D 5.2.1.2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     D 5.2.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า รทบ. 
     D 5.2.2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า รทบ. 
     D 5.2.2.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 

      D 5.2.2.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตามระบบ SDU-QA    
ระดับ รทบ. 

      D 5.2.3.1 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รทบ. 
      D 5.2.3.2 บันทึกขออนุมัติงบประมาณและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 

2562 
      D 5.2.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า รทบ.  
      D 5.2.5.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รทบ. ประจ าปีการศึกษา 2561 
      D 5.2.6.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน ประจ าปีการศึกษา 2562  

การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 5 /6 ข้อ ระดับ 5/6 ข้อ 

 
ระดับ 5/6 ข้อ 

(ระบุข้อ 1 2 3 4 5 6) 
5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
       อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
       นางสาวอมร สายสังข์ 
       นางสาวรักษิยา คณารักษ์ 
       นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ์ 
       นางสาวฝนทิพณ์ ตูพานิช 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรพร แสงพิรุณ 
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หกดยฟห 

     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 

 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 สร้างศูนย์ฝึกมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพด้านอัตลักษณ์ที่รับ

การรับรองจากหน่วยงานวิชาชีพระดับประเทศ 
3  คะแนน 3 คะแนน 

ข้อ 2 สร้างมาตรฐาน/มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานในวิชาชีพ 
และ/หรือการออกแบบการวัด/ก ากับมาตรฐานผู้ปฏิบัติใน
วิชาชีพนั้นๆ  (หากมีมากกว่า 1 + 1 คะแนน) 

1  คะแนน 2 คะแนน 

ข้อ 3 สร้างนวัตกรรมของสาขาอัตลักษณ์ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
กับการจัดเรียนการสอน หรือธุรกิจวิชาการ 

1  คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 4 บุคลากรสาขาอัตลักษณ์ที่ได้รับรางวัล/ได้รับมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับนานาชาติ 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 5 นักศึกษาสาขาอัตลักษณ์/สาขาอ่ืนที่มีผลงานด้าน  อัตลักษณ์
ได้รับรางวัลระดับประเทศ/นานาชาติ 

1 คะแนน 1 คะแนน 

สรุปผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 8 คะแนน 
     

ผลการด าเนินงาน  
ข้อ 1  สร้างศูนย์ฝึกมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพด้านอัตลักษณ์ที่รับการรับรองจากหน่วยงานวิชาชีพ

ระดับประเทศ 
ผลการด าเนินงาน รทบ. มี ศูนย์ฝึกปฏิบัติงานโรงแรมสวนดุสิตเพลส  โครงการอาคารอเนกประสงค์

ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มีระบบการจัดการและการให้บริการ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และยังได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เป็นเครื่องหมาย
การันตี ถึงคุณภาพการให้บริการที่ดขีองโรงแรมสวนดุสิต เพลส เป็นอย่างดี ซึ่งโรงแรม 

- ซึ่งโรงแรมสวนดุสิต เพลส เป็นการปฏิบัติการให้บริการธุรกิจโรงแรมอย่างเต็มรูปแบบ นักศึกษาทุก
หลักสูตรฯ ของรทบ. ที่มีวิชาเรียนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม จะได้มีโอกาสใช้โรงแรมสวนดุสิต เพลส เป็นศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการ ซึ่งจะแบ่งเป็นการฝึกปฏิบัติตามแผนก เช่น แผนกการบริการส่วนหน้า (Front Office) แผนกแม่บ้าน 
(Housekeeping) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) และรวมไปถึงแผนกจัดเลี้ยง (Banquet) ซึ่ง
นักศึกษาจะได้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการเพ่ืมเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน และท างานจริงหลังจบการศึกษา 

D 5.3 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : ความโดดเด่นของอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(สอดคล้องกับ อว. กลุ่ม 4) 

รายงานการประเมินตนเอง 
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- ศูนย์ฝึกปฏิบัติงาน Dusit Premium floor ศูนฝึกปฏิบัติงานชั้นพิเศษโรงแรมสวนดุสิต เพลส ตั้งอยู่ชั้น 
4 ของตึกโรงแรมสวนดุสิตเพลส ซึ่ง Dusit Premium floor นี้นั้นเป็นวิสัยทัศน์ของท่าน อธิการบดี รองศาสตราจารย์ 
ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ที่ต้องการยกระดับการบริการของโรงแรมสวนดุสิต เพลส ให้มีความพรีเมียมมากขึ้นจึงท าการ
ปรับปรุงชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส ให้เป็นชั้นพิเศษที่สามาถเป็นต้นแบบของการให้บริการกับโรงแรมสวนดุสิต
เพลส ให้นักศึกษาสามารถเข้าฝึกปฏิบัติการให้บริการ ฝึกฝนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการให้บริการแบบ
พิเศษ ท าให้นักศึกษามีประสบการณ์และความมั่นใจในการให้บริการ ต่อไป 

- ห้องฝึกปฏิบัติการจ าลองบนเครื่องบิน (Mock up room) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการบริการบนเครื่องบิน 
(Inflight service) อยู่ที่ตึก 32 ชั้น 5 ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นห้องฝึกปฏิบัติการของหลักสูตรฯ สาขาวิชาธุรกิจ
การบิน รทบ. นอกจากความรู้ทฤษฎีจากในห้องเรียนที่นักศึกษาจะได้รับจากอาจารย์ที่มีความรู้ และมากไปด้วย
ประสบการณ์ในการท างานในธุรกิจการบิน นักศึกษาจะได้ฝึกฝนประสบการณ์จากรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบิน 
รายละเอียดอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติการบริการบนเครื่องบิน และฝึกรูปแบบแนวทางการบริการบนเครื่องบิน  

- ห้องฝึกปฏิบัติการร้านกาแฟ (Dusit Bistro and Co-Working Space) เป็นห้องฝึกปฏิบัติการการ
ให้บริการร้านกาแฟ ตั้งอยู่ที่ อาคาร 2 ชั้น 3 ซึ่งห้องปฏิบัติการร้านกาแฟ (Dusit Bistro and Co-Working Space) 
เป็นการจัดท าธุรกิจกาแฟขายให้กับอาจารย์นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานของ Home Bakery ร่วมมือกับ รทบ. สร้างให้ห้อง Dusit Bistro and Co-Working Space เป็นห้องที่
สามารถให้นักศึกษาได้มาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เรียนรู้เครื่องดื่มประเภทต่างๆ กระบวนการการท าเครื่องดื่มทั้ง 
Alcohol และ Non Alcohol เพ่ือให้นักศึกษาได้มีทักษะ สรรสร้างเครื่องดื่มต่างๆ ที่สามารถเป็นเครื่องดื่มใหม่ๆ 
ประจ าห้องฝึกปฏิบัติการ Dusit Bistro and Co-Working Space ต่อไป ทั้งนี้  Dusit Bistro and Co-Working 
Space ยังจัดสรรพื้นที่ในห้อง ปฏิบัติการ Dusit Bistro and Co-Working Space ให้เป็น Co Working space หรือ
พ้ืนที่ไว้ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกคนสามารถมาใช้บริการเป็นพ้ืนที่ นั่งท างาน ประชุม หรือ พ้ืนที่พูดคุยตาม
ประสงค์ โดยที่มีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการท ากิจกรรมต่างๆ  

ข้อ 2  สร้างมาตรฐาน/มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานในวิชาชีพ และ/หรือการออกแบบการวัด/
ก ากับมาตรฐานผู้ปฏิบัติในวิชาชีพนั้นๆ   

ผลการด าเนินงาน บุคลากรและคณาจารย์ รทบ. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ที่หน่วยงานได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การโรงแรม ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการถอดบทเรียน และปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน G - Green ปี 2563 จาก
หน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทร ัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทางกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดด าเนินงานโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2563 เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพของสถานประกอบการให้เกิดการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือยกมาตรฐานและการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป 

-  อาจารย์ ดร. กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ อาจารย์ ศริญา 
ประเสริฐสุด อาจารย์ ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และทีมงานของอาจารย์
ของ รทบ. ได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพด าเนินโครงการจัดท าเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพ่ิมเติม 
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร อาชีพแม่บ้านในโรงแรม อาชีพพนักงานบริการ
ส่วนหน้าของโรงแรมและอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ 1. เพ่ือ
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จัดท าเครื่องมือการประเมินเพ่ิมเติมที่จะเป็นคลังข้อสอบส าหรับผู้เข้ารับการประเมินจ านวน 4 ชุด เพ่ือรองรับเกณฑ์
ปฏิบัติงาน 2. เพ่ือสร้างกระบวนการประเมินที่มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส ส่งผลให้เกิดการประกันคุณภาพท่ีดี  

- อาจารย์ ดร. กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ อาจารย์ศริญา 
ประเสริฐสุด อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และทีมงานของอาจารย์
ของ รทบ. ได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ด าเนินโครงการการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา
วิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย และ สาขาวิชาชีพการกีฬา 
ทั้งแง่เนื้อหาและเครื่องมือวิธีการที่ใช้ในการประเมินให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง
การทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ เพ่ือให้สามารถรองรับและเทียบเคียงได้กับกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียน (AQRF) ต่อไป   

    - อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้เข้าร่วมอบรม 
Evening & Saturday class : 45 hrs. Wine Studies Course ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเหมาะส าหรับผู้ที่ชื่นชอบการ
ดื่มไวน์และผู้ที่ด าเนินธุรกิจด้าน อาหารที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิธีการดื่มไวน์และ สุนทรียศาสตร์ใน
การดื่มไวน์คู่กับอาหาร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไวน์และแหล่งผลิตทั้งในเขตโลกเก่าและโลกใหม่ ด้วยการชิมไวน์
กว่า 60 ชนิด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการวิเคราะห์กลิ่นและรสของไวน์ได้อย่าง ถูกต้องและแม่นย ามาก
ขึ้น และเพ่ือมีความเชี่ยวชาญในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับไวน์และต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ และยังสามารถน ามาต่อ
ยอดด้านการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของในแต่ละหลักสูตรฯ ของ รทบ. ได้อีกด้วย 

ข้อ 3 สร้างนวัตกรรมของสาขาอัตลักษณ์ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดเรียนการสอน หรือธุ รกิจ
วิชาการ 

ผลการด าเนินงาน ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกได้น าเทคโนโลยีสาระสนเทศเข้ามาประยุกต์ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกกให้กับผู้เรียนเป็นจ านวนมาก และผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ฝึกฝนด้วยตัวเองได้ตลอด ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องเวลา และสถานที่ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
ระบบแบบเปิด (Massive Open Online Course: MOOC) และเนื่องจากประเทศไทยต้องการที่จะพัฒนาเรื่องการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และเข้าสู่การเรียนรู้ได้ไร้ขีดจ ากัดท าให้สามารถพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาท าให้เกิด
ความเท่าเทียมในการเข้าถึงการเรียนรู้ของการศึกษาไทย 

รายวิชา การบริการอาหารและเครื่องดื่ม Food and Beverage Service 
อาจารย์ผู้สอน   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม  
รทบ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพรรธน์ ริมผดี 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม  
รทบ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
3. อาจารย์พุฒิโชติ ทองมอญ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม  
รทบ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ข้อ 4 บุคลากรสาขาอัตลักษณ์ที่ได้รับรางวัล/ได้รับมาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ 
ผลการด าเนินงาน บุคลากรในหน่วยงานโดยเฉพาะอาจารย์มีการเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

ซึ่งทาง รทบ. มีการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมและฝึกฝนความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งหน่วยงานระดับชาติ
และนานาชาติ โดยมี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรานุช โสภา อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ การท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมการ
อบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญของวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์กรมหาชน) 

2. อาจารย์พรพิมล อดทน อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ธุรกิจการบิน ได้รับโล่รางวัลมังกรทองผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อสังคม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. อาจารย์พรพิมล อดทน อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้รับ
โล่ประกาศเกียรติคุณ หนึ่งปณิธานความดีสร้างสรรค์งานเพ่ือแผ่นดิน บุคคลแห่งสยาม-ธุรกิจไทยสู่สากล ปี 2562 
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา (กระทรวงศึกษาธิการ) กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    244 
 
 

4. อาจารย์ปิยะดา ศรีบุศย์ดี อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
ได้ผ่านการอบรม ในหลักสูตร “Passenger Ground Handling” จัดขึ้นโดย Aviation Biz Company Limited เมื่อ
วันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องฟังก์ชั่น โรงแรมไทปัน ถนนสุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)  ได้รับการจดลิขสิทธิ์ผู้สร้างสรรค์ Mobile Application 
“Adrenaline Junk” ในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS ที่ต่อยอดมาจากผลงานวิจัย การส่งเสริมประเทศไทย
ให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาผจญภัยส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง เพ่ือ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
6. คณาจารย์ รทบ. ได้พัฒนาทักษะและความสามารถทางวิชาการในการเขียนงานสร้างสรรค์ 

บทความวิจัยและบทความวิชาการในประเด็นที่น่าสนใจของการท่องเที่ยวและการบริการ เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ และน าผลการเขียนบทความวิจัย
และบทความวิชาการมาปรับใช้กับการเรียนการสอนของนักศึกษาท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ และความเข้าใจที่เป็น
ปัจจุบันและมีคุณภาพของเนื้อหา 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    245 
 
 

ตารางงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเร่ืองท่ีตีพิมพ์ ชื่อแหล่งตีพิมพ์ 
ว/ด/ป  

ที่เผยแพร่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน 
เวชธัญญะกลุ อาจารยส์าตยิา  
มิ่งวงศ ์ดร.ณิศริา กายราศ และ
อาจารย์พิมพ์เนตร มากทรัพย ์

รูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยว 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชนมี 
ส่วนร่วม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ 
ที่ 7 จัดโดยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิม- 
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

30 พฤศจิกายน 
2562 

อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี
อาจารย์วนิดา อ่อนละมัย 

แนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
ชุมชนท่องเที่ยวเกาะสุกร อ าเภอ
ปะเหลยีน จังหวัดตรัง 
(Guidelines for Creative 
Tourism Development of 
Sukorn Island Community 
Based Tourism of Palian 
District Trang Province) 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 3 ความ
ยั่งยืนของการท่องเที่ยว การ
บริการ และผู้ประกอบการในยุค
พลิกผัน, คณะการจัดการการ
ท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิต พัฒนบริ
หารศาสตร ์

23 สิงหาคม 
2562 

อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี
อาจารย์นันทรตัน์ ชวนานันท์                     
อาจารย์อรยา เอียดปาน 

แนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา
ถ้ าเขาช้างหาย ต าบลนาหมื่นศรี 
อ าเภอ นาโยง จังหวัดตรัง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 
2563 ตามแนวคิดหลักท่ีว่า “มุ่ง
หน้าก้าวไกล พัฒนาวิจัยและ
นวัตกรรม Moving forward for 
Research and Innovation 
Development”. 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง หน้า 85 - 96 

20 มีนาคม 2563 

อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี
อาจารย์นันทรตัน์ ชวนานันท์ 
อาจารย์ปิยธดิา เส็งหลวง 

การพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงอนุรักษ์กรณีศึกษา
ชุมชนหนานมดคัน บ้านสะพาน
ยาง ต าบลเขาปูน อ าเภอห้วย
ยอด จังหวัดตรัง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 
2563 ตามแนวคิดหลักท่ีว่า “มุ่ง
หน้าก้าวไกล พัฒนาวิจัยและ
นวัตกรรม Moving forward for 
Research and Innovation 
Development”. 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง หน้า 125 - 136 

20 มีนาคม 2563 

อาจารยส์รัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์     
และคณะ 

การศึกษาความพึงพอใจและ
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาการงานบริการบน
เครื่องบิน 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
สรรพศาสตร์ สรรพศลิป์ ประจ าป ี
2563  

23 - 24 
กรกฎาคม 2563 
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ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเร่ืองท่ีตีพิมพ์ ชื่อแหล่งตีพิมพ์ 
ว/ด/ป  

ที่เผยแพร่ 
อาจารย์วสันต์ นิลมยั และคณะ แนวทางการส่งเสริมการเรยีนรู้

และการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาวัฒนธรรมการ
บริการในธูรกิจการบิน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
สรรพศาสตร์ สรรพศลิป์ ประจ าป ี
2563  
 

23 - 24 
กรกฎาคม 2563 
 

อาจารย์ทรัพยส์ิริ เสนีวงศ์      
ณ อยุธยา และคณะ 

แนวทางการปรับปรุงการ
ฝึกอบรมการให้บริการของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ของบริษัทการบินไทย จ ากัด  
(มหาชน) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
สรรพศาสตร์ สรรพศลิป์ ประจ าป ี
2563  
 

23 - 24 
กรกฎาคม 2563 

อาจารย์วรญัญาภรณ์          
ศรีสวรรค์นล และคณะ 

การจัดการเรยีนการสอนและ 
 การเรียนรู้แบบออนไลน์ท่ี
เหมาะสม  ในรายวิชาประชาคม
อาเซียนกับธุรกิจการบิน  

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
สรรพศาสตร์ สรรพศลิป์ ประจ าป ี
2563  
 

23 - 24 
กรกฎาคม 2563 
 

อาจารย์วรญัญาภรณ์           
ศรีสวรรค์นล และคณะ 
 

การบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
INTEGRATING ONLINE 
TEACHING AND LEARNING 
TO ENHANCE LEARNING 
EFFICIENCY 

การประชุมวิชาการ SPU 
Educational transformation 
to the new normal 

31 กรกฎาคม 
2563 

อาจารย์วรญัญาภรณ์           
ศรีสวรรค์นล และคณะ 
 

แบบวิถีชีวิตใหมกั่บการเรยีนรู้
แบบผสมผสาน โฟรไ์ลน์ เลิร์
นนิ่ง ของผู้เรียนเจเนอเรชัน Z 
NEW NORMAL WITH 4 LINE 
BLENDED LEARNING FOR 
GENERATION Z LEARNERS 

การประชุมวิชาการ SPU 
Educational transformation 
to the new normal 

31 กรกฎาคม 
2563 

อาจารย์ ดร.ธนะวิทย์ เพียรด ี
 

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว                                 
เชิงวัฒนธรรมเปอรานากันใน
เขตพื้นเมืองเก่าตะกั่วป่า จังหวัด
พังงา 

วารสารเพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  

ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 
(เดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม 2562) 
 

อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชร
พงศ์ และ อาจารย์วริษฐา แก่น
สานสันต ิ

การพัฒนาวิชาชีพส าหรับศูนย์
การเรยีนรู้ ด้านการท่องเที่ยว
เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

วารสารเพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  

ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 
(เดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม 2562) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์                 
ดร.ศรัฐ สิมศริ ิ

การเปรยีบเทียบการรับรู้
เอกลักษณ์และคณุค่าผลติภณัฑ ์

วารสารเพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  

ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 
(เดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม 2562) 
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ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเร่ืองท่ีตีพิมพ์ ชื่อแหล่งตีพิมพ์ 
ว/ด/ป  

ที่เผยแพร่ 
 พื้นถิ่นไทยระหว่างผู้บริโภคชาว

ไทยและชาวมาเลเซีย 
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์                 
ดร.พนารตัน์ ศรีแสง 

การวิเคราะห์รายได้เชิงพาณิชย์
ของสนามบินไทย 
 

วารสารเพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 

ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 
(เดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม 2562) 

นายธนวัฒน์ รัตนเดโช การศึกษาเปรยีบเทียบ
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวท่ี
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเดินทาง
ไปท่องเที่ยวเชิงกีฬาว่ิงของ
นักท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

วารสารเพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 
(เดือนมกราคม – 
มิถุนายน2563) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์                
ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

วารสารเพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 
(เดือนมกราคม – 
มิถุนายน2563) 

อาจารย์ ดร.ณิศริา กายราศ การศึกษาคุณลักษณะและปัจจัย
ความส าเร็จของการท่องเที่ยว
ด้านมืดของมนุษย์ในเกาหลีใต้: 
กรณีศึกษา พื้นที่เขคปลอด
ทหารเมืองพาจ ู

วารสารสวนสุนันทาวิชาการและ
วิจัย 

ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม-
มิถุนายน) 2563 

อาจารย์ ดร.ชนินทร์            
กุลเศรษฐญัชลี  และคณะ 

Thermal and barrier 
properties of poly(butylene 
adipate-coterephthalate) 
incorporated with zeolite 
doped potassium ion for 
packaging film 

IOP Conference Series: 
Materials Science and 
Engineering 

March 2020  

อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติ
ศักดิ์ชัย, อาจารย์ศริญา 
ประเสริฐสุด อาจารย์เธียรรตัน์ 
ฉัตรภัทรพล 

การสังเคราะห์การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน : โอกาสหรืออุปสรรคต่อ
การพัฒนาแบบยั่งยืน 

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม -
ธันวาคม 2562 
 

อาจารย์ ดร.กมลกนก       
เกียรติศักดิ์ชัย และคณะ 

แนวทางการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
โดยการประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตรส์ าหรับ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
(Guideline of Sustainable 
Ecotourism Management 
by Applying Geographic 
Information System for 
Strategic Planning) 

วารสารวิทยาลยัดุสติธาน ี ปีท่ี 14 ฉบบท่ี 2 
พฤษภาคม -
สิงหาคม 2563 
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ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเร่ืองท่ีตีพิมพ์ ชื่อแหล่งตีพิมพ์ 
ว/ด/ป  

ที่เผยแพร่ 
อาจารยส์ุติมา อ่อนแก้ว กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว 

เพื่อขยายตลาดการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างมี
ประสิทธิผล:กรณศีึกษาเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนา 

วารสารวิทยาลยัดุสติธาน ี ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 
พฤษภาคม - 
สิงหาคม 2563 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์               
ดร.พนารตัน์ ศรีแสง 

Baxter,G., Srisaeng,P., & 
Wild, G. (2020) The Use of 
Aviation Biofuels as an 
Airport Environmental 
Sustainability Measure: The 
Case of Oslo Gardermoen 
Airport 

MAD - Magazine of Aviation 
Development 8(1):6-17 
March 2020 
 

March 2020 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์            
ดร.พนารตัน์ ศรีแสง 

Baxter,G., Srisaeng,P., & 
Wild, G. (2020) Airport 
Related Emissions and their 
Impact on Air Quality at a 
Major Japanese Airport: 
The Case of Kansai 
International Airport 

Transport and 
Telecommunication 21(2):95-
109 · April 2020 

April 2020 

อาจารย์ ดร.ฐิตินันท์ วารีวนิช Thitinant Wareewanich, 
Thitinan Chankoson, (2020), 
Efficient Use of Energy 
Resources on Malaysian 
Farms 

International Journal of 
Energy Economics and Policy 

Vol 10, No. 2, 
March 2020. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์            
ดร.พนารตัน์ ศรีแสง 

Baxter,G., Srisaeng,P., & 
Wild, G. (2019). An 
Assessment of Airport 
Sustainability, Part 3 - 
Water Management at 
Copenhagen Airport. 
Resources, 8(3), 1-24.  
(SCOPUS) 

Resources  
 
 
 

2019, Volume 8 
Issue 3 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์             
ดร.จริานุช โสภา 
 

Cooperation in health and 
wellness tourism 
connectivity between 
Thailand and Malaysia 

International Journal of 
Tourism Sciences. Pages 248-
257 

Jan 2020 

อาจารย์ ดร.อังค์ริสา          
แสงจ านงค์ 

Development of a 
sustainable tourist  

42-649 Kasetsart Journal of 
Social Sciences. V.40(2019) 6. 

2019 

https://www.researchgate.net/journal/1805-7578_MAD-Magazine_of_Aviation_Development
https://www.researchgate.net/journal/1805-7578_MAD-Magazine_of_Aviation_Development
https://www.researchgate.net/journal/1407-6160_Transport_and_Telecommunication
https://www.researchgate.net/journal/1407-6160_Transport_and_Telecommunication
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ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเร่ืองท่ีตีพิมพ์ ชื่อแหล่งตีพิมพ์ 
ว/ด/ป  

ที่เผยแพร่ 
 destination based on the 

creative economy: A case 
study of Klong Kone 
Mangrove Community, 
Thailand. 

  

อาจารย์ ดร.ชนินทร์            
กุลเศรษฐญัชลี และคณะ 

Preparation and Properties 
of Polylactide Reinforced 
with Eggshell Modified with 
Different Fatty Acids 

Key Engineering Materials 
(Volume 824) pp. 16-22 

October 2019 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์             
ดร.เพญ็พักร์ศณิา วิเชียรวรรณ 

ต าราเรื่องการบรหิารและพัฒนา
ทุนมนุษย์ในธุรกิจการโรงแรม 
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ข้อ 5 นักศึกษาสาขาอัตลักษณ์/สาขาอื่นที่มีผลงานด้าน  อัตลักษณ์ได้รับรางวัลระดับประเทศ/นานาชาติ 

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีการด าเนินงานภายใต้แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงภายใต้พลวัตโลกและการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในหลักการด้านการบริหารการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการที่ไม่หยุดนิ่ง ท าให้
การเรียนในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้นิสิตและนักศึกษาก้าวทันต่อเหตุการณ์ และเป็นการส่งเสริมให้
เยาวชนรักการเรียนรู้และสนใจในการสั่งสมประสบการณ์และความรู้รอบตัว แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่
น่าสนใจตลอดจนแนวคิดทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศในมิติต่างๆ ซึ่งส่งผลให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษา
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพของตนเองด้านความรู้ความสามารถอย่างรอบด้าน เพ่ือมุ่งเน้น
การพัฒนาความรู้ความสามารถ และยกระดับศักยภาพเยาวชนให้มีความพร้อมสู่ระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นการ
สร้างจิตส านึกท่ีดีแก่เยาวชนไทย  

รทบ. เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาความรู้และศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถเข้าร่วมแข่งขัน
ความรู้และทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ ความรู้  
ประสบการณ์ และศักยภาพของตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ทาง  รทบ. ได้สนับสนุนให้
นักศึกษาทุกคนที่มีทักษะ ความสามารถ เข้าร่วมอบรม และการแข่งกันตามความสนใจดังต่อไปนี้ 

1. การแข่งขันตอบค าถามระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ หัวข้อ “การบริการกับความ
ยั่งยืน ความท้าทายในศตวรรษ” จัดโดย คณะการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วันที่ 28 
พฤศจิกายน 2562 โดยมีนักศึกษา รทบ. เข้าร่วม ดังนี้ 

1.1 นักศึกษาหลักสูตรฯ การท่องเที่ยว จ านวน 6 คน ได้แก่ 
1.1.1 นางสาวสุวกุล ปิ่นเงิน 
1.1.2 นางสาวณภัทร ทุนเพ่ิม 
1.1.3 นางสาวปรียา งามวงศ ์
1.1.4 นางสาวมนธิชา ศรีจันทร์ผ่อง 
1.1.5 นางสาวพรทิพย์ สกุลมงคลชัย 
1.1.6 นางวาสวราภรณ์ วงศ์อามาตย์ 

1.2 นักศึกษาหลักสูตรฯ ธุรกิจการบิน จ านวน 3 คน ได้แก่ 
1.2.1 นายวรวุฒิ ลีอุต 
1.2.2 นายณัฐพล ชาญสัจจา 
1.2.3 นางสาวหัมยา ก าแพงแก้ว 

1.3 นักศึกษาหลักสูตรฯ ธุรกิจการโรงแรม จ านวน 6 คน 
1.3.1 นางสาววรณัน แก้วสุข 
1.3.2 นางสาวณัฏฐกานต์ สังขมาน 
1.3.3 นางสาวกัญญณัท สว่างโลก 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    251 
 
 

1.3.4 นายสิโรจน์  โพธิเจริญ 
1.3.5 นางสาวชนิกานต์  คงบุญมี 
1.3.6 นายกิรติ  แดงสด 

1.4 นักศึกษาหลักสูตรฯ การจัดการงานบริการ จ านวน 3 คน 
1.4.1 นางสาวอารยา เลิศอัครพล 
1.4.2 นางสาวณัฎฐ์ชัญญา อิ่มพันธ์ 
1.4.3 นางสาวศิริมา พฤกษากร 

โดยโครงการ การแข่งขันตอบค าถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ รางวัลคณะการจัดการ
การท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “ภาคการบริการ ความยั่งยืน 
โดยคณะการจัดการการท่องเที่ยว ร่วมกับศูนย์วิจัยภาคบริการและการท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ได้จัดกิจกรรมตอบค าถามระดับชาติโดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และยกระดับศักยภาพเยาวชนให้มีความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นเวทีให้เยาวชน
ได้ทดสอบความรู้การท่องเที่ยวและบริการ ตลอดจนเป็นการสร้างจิตส านึกที่ดีแก่เยาวชนไทย โดยเปิดโอกาสให้
ตัวแทนนิสิตและนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบค าถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยว และบริการจากสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ และมีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในสายวิชาชีพการ
จัดการการท่องเที่ยวและบริการ 

2. นักศึกษาหลักสูตรฯ ธุรกิจการโรงแรม เข้าร่วมการแข่งขัน “Thailand Herbs Classic Bartender” 
นายวิษณุ ยิ้มแสงหยัด นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย จัดโดยภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรม
ภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อ
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ซึ่งโครงการ Open House การแข่งขันการผสมเครื่องดื่ม วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง SIL-LH 104 อาคารอุสาหกรรมบริการและนวัตกรรม ในการแข่งขันมีทีมเข้าร่วม
แข่งขันท้ังหมด 9 ทีม โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
รองชนะเลิศ 1 ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
รองชนะเลิศ 2 ได้แก่หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิยาลัยสวนดุสิต 

รางวัลชมเชย ได้แก่ รทบ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวิทยาลัยพณิชยการบางนา 
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3. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม เข้าร่วมการแข่งขัน “PIM Food & 
Barista Challenge 2019 ทักษะศิลปะการชงกาแฟ (Barista Creative Challenge)” ณ สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ นายชลเทพ จิรพิสิฐกุลนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยผ่านการแข่งขันรอบแรก คือ ผู้เข้า
แข่งขันท าคลิปวิดีโอท าเครื่องดื่มการชงกาแฟ ส่งให้คณะกรรมการตัดสิน เพ่ือคัดเลือกคนเข้ารอบชิงชนะเลิศ เมื่อ
วันที่ 16 มกราคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมแข่งกันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 47 The sun games 2020 นางสาวมันตรินี รอดเจริญ นักศึกษาชั้นปีท่ี 3  ได้รับรางวัล “รอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวูซู (สาธิต) ประเภทยุทธลีลาเชียงซู่ ประเภทยุทธลีลาฉางฉวน และประเภทยุทธลีลาเจี้ยนซู่ 
ระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขัน
กีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมและ
สมัครใจจะหมุนเวียนกันเป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการจัดการแข่งขัน และในปี 2563 มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับ
เกียรติจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 47 ภายใต้ชื่อ “The Sun Game” โดยมีก าหนดการจัดงาน ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย
รังสิต มีการจัดแข่งขัน 42 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, ว่ายน้ า, ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เซปัก
ตะกร้อ, เทควันโด, ฟุตซอล, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, วอลเลย์บอลชายหาด, เปตอง, เรือพาย, ปันจักสีลัต, รักบี้ฟุต
ซอล, ยูยิตสู, คาราเต้-โด, กอล์ฟ, ขี่ม้า, เชียร์ลีดดิ้ง, ซอฟท์บอล, บาสเกตบอล 3x3, อีสปอร์ต, ลีลาศ, เพาะกาย, 
ฮอกก้ี, แฮนด์บอล, ปีนหน้าผา, ลอนโบวล์ส, ยิงปืน, ครอสเวิร์ด, บริดจ์, หมากกระดาน, เอแมท, ดาบไทย และมีกีฬา
สาธิต 6 ชนิด คือ บอคเซีย, ฟิสบอล, จานร่อน, ฮักคิโด, วูซู และ ค าคม เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาท่ีเป็นคน
พิการได้ร่วมแข่งขันด้วย 
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5. นางสาวปิยธิดา เส็งหลวง นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรัง สามารถคว้าต าแหน่ง Miss Tourism World ตรัง และทูต
การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ประจ าปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

6. นางสาวลักษิกา รีตานนท์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ รทบ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมโครงการ ASEAN 
Tourism Youth Summit 2019 ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาเซียนบวกสาม พ.ศ. 2562 และนวัตกรรม การพัฒนา
เครือข่ายการท่องเที่ยว โดยชุมชน และการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2562 ณ 
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จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเชิญเยวชนด้านการท่ทองเที่ยวจากประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เข้าร่วม
โครงการฯ นี้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. นายธนพนธ์ นิยมสกุล นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 

ได้รับรางวัลหนุ่มขจร ปี 2019 (เดือนมหาวิทยาลัยปี 2562) และนายอัมรินทร์ เอสาตี นักศึกษาหลักสูตรศิลป
ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวด MC search 
2019 (การประกวดผู้ด าเนินรายการปี 2562)  ในงานกิจกรรมวันช่อใหม่ 2562 “SDU Freshman Day 2019” 
สานสัมพันธ์น้องพ่ี จุดประกายเครือข่ายศิษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยความร่วมมือระหว่างองค์การนักศึกษา สภา
นักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะ โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว               
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการประกวด หนุ่มขจร 
(เดือน) สาวเฟ่ืองฟ้า (ดาว), MC Search, Miss Lady Lady, การแสดง และการแข่งขันกีฬาเพ่ือส่งเสริมส่งเสริมสุข
ภาวะที่ดีให้กับนักศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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8. นักศึกษา รทบ. ร่วมปฏิบัติงาน Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2020 ณ บ้านปาร์คนาย
เลิศ ที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 

1. นางสาวชนันดา โสภา  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
2. นางสาวภัทรวดี รัตนเด  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
3. นางสาวนภัสสร เชาว์เพ็ชร  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
4. นางสาวรุ่งนภา  ยอดสุวรรณ์  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
5. นางสาววรพรรณ เกตุขุนทด  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
6. นางสาวอริสรา จริยภักดีปฏิมา  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
7. นางสาวมุฑิตา ค าตีบ  สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

รายการหลักฐาน  
         D 5.3.1.1 ภาพถ่ายอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการ โรงแรมสวนดุสิต เพลส 
         D 5.3.1.2 ภาพถ่ายห้อง Mock up ของสาขาวิชาธุรกิจการบิน 
         D 5.3.1.3 ภาพถ่ายห้องฝึกปฏิบัติการ Dusit Bistro and Co-Working Space 
         D 5.3.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส  ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม 
         D 5.3.2.2 เอกสารโครงการจัดท าเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพ่ิมเติม 
         D 5.3.2.3 เอกสารโครงการการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
         D 5.3.3.1 หลักฐานหนังสือรับรองการท า MOOC และภาพถ่ายหน้าเว็บที่ Mention ถึงหน้า MOOC ของ 

         อาจารย์ทั้ง 3 ท่าน 
         D 5.3.4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ท่องเที่ยวผ่านการอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ในสาขางาน
ท่องเที่ยว จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชชน) 

         D 5.3.4.2 อาจารย์พรพิมล อดทน อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้รับ
โล่รางวัลมังกรทองผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม 

         D 5.3.4.3 อาจารย์พรพิมล อดทน อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้รับ
โล่ประกาศเกียรติคุณ หนึ่งปณิธานความดีสร้างสรรค์งานเพ่ือแผ่นดิน 

D 5.3.4.4 อาจารย์ปิยะดา ศรีบุศย์ดี อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
ได้ผ่านการอบรม ในหลักสูตร “Passenger Ground Handling” 

D 5.3.4.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ ได้รับการจดสิทธิบัตรผู้สร้างสรรค์ Mobile 
Application “Adrenaline Junk” ในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS 

D 5.3.4.6 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ 
         D 5.3.5.2 ภาพถ่ายกิจกรรมนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม เข้าร่วมการ

แข่งขัน “Thailand Herbs Classic Bartender” นายวิษณุ ยิ้มแสงหยัด นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 
ได้รับรางวัลชมเชย 

         D 5.3.5.4 เอกสาร หรือเกียรติบัตร นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วม
แข่งกันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 The sun games 2020 นางสาวมันตรินี 
รอดเจริญ 
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D 5.3.5.5 ภาพถ่ายกิจกรรม นางสาวปิยธิดา เส็งหลวง นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ศึกษานอกท่ีตั้งจังหวัดตรัง สามารถคว้าต าแหน่ง Miss 
Tourism World ตรัง และทูตการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ประจ าปี 2563 

D 5.3.5.6 ภาพถ่ายกิจกรรม นางสาวลักษิกา รีตานนท์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ รทบ. มหาวิทยาลัย   
สวนดุสิต เข้าร่วมโครงการ ASEAN Tourism Youth Summit 2019 

D 5.3.5.7 ภาพถ่ายกิจกรรม นายธนพนธ์ นิยมสกุล นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลหนุ่มขจร ปี 2019 (เดือนมหาวิทยาลัยปี 2562 ) และนายอัมรินทร์ 
เอสาตี นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวด MC search 2019 (การประกวดผู้ด าเนินรายการปี 2562)  
ในงานกิจกรรมวันช่อใหม่ 2562 “SDU Freshman Day 2019 

การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 

 
5 ข้อ 

(ระบุข้อ 1 2 3 4 5) 
8 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
         อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
         นางสาวฝนทิพณ์  ตูพานิช 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
         อาจารย์ไกรศักดิ์ พิกุล 
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งหกด 

     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน  )เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด(  
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 

 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 งาน/โครงการ/ขยายผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใหม่ที่

แสดงได้ว่ามีความเป็นนวัตกรรมธุรกิจ 
1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 2 ระบบการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital marketing) 1 คะแนน 1   คะแนน 
ข้อ 3 ธุรกิจ /ธุรกิจวิชาการมีการต่อยอดจากองค์ความรู้/ความ

เชี่ยวชาญ/นวัตกรรม  
1 คะแนน 1   คะแนน 

ข้อ 4 หน่วยธุรกิจใหม่ของมหาวิทยาลัย เช่น บริษัท 3 คะแนน - 
ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายลดลง และ/หรือก าไรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า     

ร้อยละ 20 
2 คะแนน - 

สรุปผลการด าเนินงาน 3 ข้อ 3 คะแนน 
     

ผลการด าเนินงาน  
     ข้อ 1 งาน /โครงการ/ขยายผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใหม่ที่แสดงได้ว่ามีความเป็นนวัตกรรมธุรกิจ  

ผลการด าเนินงาน รทบ. เป็นแหล่งอ้างอิงด้านการท่องเที่ยวและบริการให้กับสังคม และทราบความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม บุคคลากร ผู้ประกอบการ นโยบายภาครัฐ  และความพร้อมทั้งด้านทรัพยากรของ 
รทบ. เช่น ความเชี่ยวชาญด้านบุคลากร ความพร้อมสถานที่ Excellence Center ห้อง Dusit Bistro and Co - 
Working Space โรงแรมสวนดุสิตเพลส และความร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆ รทบ. การได้น าองค์ความรู้
อันเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของ
บุคลากรมาสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมธุรกิจวิชาการ ทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่  

  1.1 หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ รทบ. ท าความร่วมมือกับกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการสนับสนุนการด าเนินการหลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมือ
อาชีพแบบประกาศนียบัตร (Non-Degree) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (reskill/upskill/ 
newskill) เพ่ือรองรับการมีงานท า และเตรียมพร้อมส าหรับการท างานในอนาคตหลังเกิดภาวะโรคระบาดไวรัส    
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีทุนมนุษย์ด้านวิชาชีพแม่บ้านที่มีความเป็นมืออาชีพ และเพ่ือ
เสริมความเข้มแข็งของบุคลากรให้เกิดนวัตกรรมธุรกิจวิชาการ โดยการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเป็นการพัฒนา
หลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตาสหกรรม ได้แก่ สมาคมแม่บ้านแห่งประเทศไทย และนายเลิศ กรุ๊ป โดยเปิดรับ
สมัครบุคคลเข้าร่วมการอบรมท้ังหมด 60 คน 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.4 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : การน าองค์ความรู้/นวัตกรรมต่อยอดเป็นธุรกิจวิชาการ 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    258 
 
 

  1.2 หลักสูตร Basic Barista การจัดท าเครื่องดื่มประเภทกาแฟเบื้องต้น ฝึกอบรมพ้ืนฐานการการ
ท าเครื่องดื่มเบื้องต้นส าหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ เพ่ือประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีการให้ความรู้ในการเปิด
ร้านกาแฟจากประสบการณ์ตรงของเจ้าของร้านกาแฟชื่อดัง เรียนรู้ขั้นตอนของการดูเมล็ดกาแฟ ชนิดของเมล็ด
กาแฟ วิธีการสกัดเมล็ดกาแฟ วิธีการใช้เครื่อง วิธีการสังเกตที่จะได้กาแฟคุณภาพดี  ฝึกปฏิบัติเทคนิคการท า
เครื่องดื่มกาแฟทั้งเมนูเย็นและเมนูร้อน โดยในปีการศึกษา 2562 เปิดอบรมรุ่นที่ 1 มีบุคคลเข้าร่วมการอบรม
ทั้งหมด 15 คน  

   1.3 หลักสตูรการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) 
ฝึกอบรมต่อยอดศิลปะการออกแบบลวดลายกาแฟสมัยใหม่ (Modern Latte Arts)  เพ่ือ

ประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วยหลักการและวิธีการท า Latte Art เทคนิคการสกัด shot กาแฟที่
เหมาะสมกับการเทลาย เทคนิคในการเทลายพ้ืนฐาน เช่น ลายทิวลิป ลายหัวใจ หรือ ลายใบไม้ เป็นต้น โดยในปี
การศึกษา 2562 เปิดอบรมรุ่นที่ 2 มีบุคคลเข้าร่วมการอบรมท้ังหมด 15 คน  
     ข้อ 2 ระบบการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital Marketing) 
             ผลการด าเนินงาน รทบ. มีนวัตกรรมธุรกิจวิชาการ ทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการยกระดับ
สมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ หลักสูตร Basic Barista การจัดท าเครื่องดื่มประเภทกาแฟเบื้องต้น และหลักสูตรการ
ท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) ประยุกต์ใช้ระบบการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital Marketing) ในการด าเนินการ 
ดังนี้ 
          2.1 หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ เป็นการ
ด าเนินการผ่านกระบวนการอบรมด าเนินการบนฐานการศึกษาผ่าน
รูปแบบ Online ทั้งหมด ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับสมัคร 
ลงทะเบียน ผ่านระบบ Online ทั้งหมด  
https://futureskill-newcareer.in.th/course/4976/  
การอบรมผ่านระบบ On Air ผ่าน ระบบ SDU-MOOC ที่ได้ด าเนินการจัด
อบรมบุคคลภายนอก (Public Training)  
         2.2 หลักสูตร Basic Barista การจัดท าเครื่องดื่มประเภทกาแฟ
เบื้องต้น ระบบการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital Marketing) มาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผู้เข้าอบรม 
https://www.facebook.com/dusit.ac.th/posts/2677335515631561/ 

 

about:blank
https://www.facebook.com/dusit.ac.th/posts/2677335515631561/
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        2.3 หลักสูตรการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) สูตรอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ลาเต้ อาร์ท สมัยใหม่ (Modern Latte Arts) เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคล และผู้ประกอบการภายนอกที่สนใจร่วมเข้า
อบรม 
https://www.facebook.com/937809732915966/posts/2846221135
408140/ 

 
    ข้อ 3  ธุรกิจ /ธุรกิจวิชาการมีการต่อยอดจากองค์ความรู้/ความเชี่ยวชาญ/นวัตกรรม  

    ผลการด าเนินงาน รทบ. มีนวัตกรรมธุรกิจวิชาการ ได้พัฒนาจากองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของ
บุคลากร รทบ. ได้แก่  

3.1 หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ น าองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการส าหรับแผนกแม่บ้านในโรงแรม การบริการชั้นสูง การบริหารต่างๆ  ทั้งด้านทฤษฎี 
ปฏิบัติ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เพ่ือถ่ายทอดเพ่ือยกระดับสมรรถนะแม่บ้าน ได้แก่  ความรู้พ้ืนฐานงาน
แม่บ้าน การท าความสะอาดห้องพัก การดูแลและการท าความสะอาดผ้า การใช้สารเคมีในแผนกแม่บ้าน ความรู้
เกี่ยวกับการใช้และการรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การจัดดอกไม้โรงแรม ศิลปะในการพับผ้า และการตกแต่งใน
ห้องพัก หลักการให้บริการส าหรับแขกพิเศษ (Butler Service) ทัศนคติ จริยธรรมและจรรยาบรรณ บุคลิกภาพ
ภายในโรงแรม ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การบริหารจัดการในแผนกบุคคล การวางแผนงบประมาณ และการ
วางแผนบุคคลากรในแผนกแม่บ้าน การรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมในธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน และการบริหาร
จัดการและการให้บริการโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยในช่วงหลังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ความปกติใหม่ (New Normal) 

3.2 หลักสูตร Basic Barista การจัดท าเครื่องดื่มประเภทกาแฟเบื้องต้น  
3.3 หลักสูตรการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Art) หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ เป็นการ

พัฒนาหลักสูตรจากการน าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการการให้บริการอาหารและเครื่ องดื่ม  การจัดการเครื่องดื่ม หรือ Bar and Beverage 
Management มาถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทียวและการบริการ โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการเพ่ิมมูลค่าให้กับ
เครื่องดื่ม และน าไปต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า มีประโยชน์ ต้องการ
ให้มีการจัดเรียนการสอนต่อไป สามารถน าไปสร้างอาชีพ ประกอบธุรกิจ และต่อยอดประกอบอาชีพได้อย่างเป็น
รูปธรรม และจะประชาสัมพันธ์ให้คนที่รู้จักทราบเมื่อมีการเปิดอบรมครั้งต่อไป 
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3.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์  (Product Design) ภายใต้

โครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Thai-IDC) เป็นกิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะน ากิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์(Product Design) ภายใต้โครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Thai-IDC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 
(สุพรรณบุรี)  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการให้ค าแนะน าพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลไม้แปรรูปภาคตะวันออกภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยเป็นที่
ปรึกษากิจกรรมการให้ค าแนะน าพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปภาคตะวันออก  ภายใต้โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 
9 (ชลบุรี)  จ านวน 18 ผลิตภัณฑ์ 
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3.5 การน าความเชี่ยวชาญไปใช้ในการต่อยอดด้านการออกแบบโดยการเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ

ยอดองค์ความรู้ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโครงการหอมขจร ฟาร์ม ซึ่งเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการต่อ 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี  

 
3.6 สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ด าเนินการจัด “การประชุมวิชาการระดับปริญญา

ตรีดาน คอมพิวเตอรภูมิภาค เอเชีย ครั้งที่ 8 (The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing: 
AUCC) และการประชุมวิชาการ The 1st Asia Joint Conference on Computing: AJCC ครั้งที่ 1  ในระหวาง 
วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ 2563 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรฯ รับผิดชอบฝ่ายสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์และนิทรรศการ 
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ข้อ 4 หน่วยธุรกิจใหม่ของมหาวิทยาลัย เช่น บริษัท 
ผลการด าเนินงาน ไม่รับการประเมิน 

ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายลดลง และ/หรือก าไรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ผลการด าเนินงาน ไม่รับการประเมิน 

รายการหลักฐาน  
D 5.4.1.1   โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (reskill/upskill/newskill) หลกัสูตรการยกระดับ

สมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ 
D 5.4.1.2   โครงการ Basic Barista การจัดท าเครื่องดื่มประเภทกาแฟเบื้องต้น 
D 5.4.1.3   โครงการบริการวิชาการการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) 
D 5.4.1.4   ตัวอย่างการใช้ระบบ ระบบการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital Marketing) ในการด าเนินงานของ

หลักสูตร 
D 5.4.1.5   ตัวอย่างการน าองค์ความรู้จากบุคลากร รทบ. มาต่อยอดในการพัฒนาหลักสูตร  

การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุ
เป้าหมาย 

5  ข้อ 3 ข้อ 
 

3 ข้อ 
ระบุข้อ (1 2 3) 

3 คะแนน บรรลุ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
       อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสุด 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
       นายสุพรรณ  แก้วม่วง 
ผู้เขียนรายงาน SAR 

  อาจารย์เธียรรัตน์  ฉัตรภัทรพล 
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ปร้างหกดยฟห 

     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน /การให้คะแนน  
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 ลูกค้า ผู้รับบริการ/ผู้ว่าจ้างต้องการให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้

ด าเนินงาน 
1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 2 ผลการด าเนินงานระดับประเทศ และมีผลงานที่โดดเด่น 
ประทับใจและได้รับความชื่นชม 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 3 ผลการด าเนินงานระดับนานาชาติ และมีผลงานที่โดดเด่น 
ประทับใจและได้รับความชื่นชม 

2 คะแนน 2 คะแนน 

ข้อ 4 ผลงาน/โครงการที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมและมี 
Impact ชัดเจน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 5 กระบวนการท างานที่เป็นนวัตกรรมที่สอดรับกับวิถีใหม่ 1 คะแนน 1 คะแนน 
ข้อ 6 มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ คู่มือการท างานรูปแบบใหม่ที่ยกระดับการ

ปฏิบัติงาน 
1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 7 พฤติกรรมใหม่ของบุคลากรส่วนมากที่สอดรับวิถีใหม่อย่างชัดเจน 1 คะแนน 1 คะแนน 
สรุปผลการด าเนินงาน 7 ข้อ 8 คะแนน  

ผลการด าเนินงาน  
          ข้อ 1  ลูกค้า ผู้รับบริการ/ผู้ว่าจ้างต้องการให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ด าเนินงาน ดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน  
1.1 สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม ได้รับคัดเลือกให้จัดท าหลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ

เพ่ือรองรับแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) ภายใต้โครงการพัฒนา
ทักษะก าลังคนของประเทศ (reskill/upskill/newskill) เพ่ือการมีงานท าและเตรียมความพร้อมรองรับการท างานใน
อนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19) (หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) 

           1.2 สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ได้รับมอบหมายจากร้านกาแฟ Cafe Amazon 
พัฒนาขนมพร้อมบรรจุภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายที่ร้านกาแฟ Cafe Amazon ทุกสาขา จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มานะ เอ่ียมบัว เป็นผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

           1.3 สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบหมายให้เป็นที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

D 5.5 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : งานสร้างสรรค์บนความเชี่ยวชาญ หรือนวัตกรรมของ 
                  สวนดุสิต 

รายงานการประเมินตนเอง 
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(Product Design) ภายใต้โครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Thai-IDC) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ในโครงการ EVEX ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ 
         ข้อ 2  ผลการด าเนินงานระดับประเทศ และมีผลงานที่โดดเด่น ประทับใจและได้รับความช่ืนชม 

ผลการด าเนินงาน รทบ. ได้รับเชิญให้ยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
จัดการภัยภิบัตรส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะครึ่งแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2563 จากคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส าหรับการจ้างที่ปรึกษาติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนการจัดการภัยพิบัติส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะครึ่งแผน) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เนื่องจากประทับใจผลงานการจัดท ารายงานการขั้นต้นจ้างจัดเก็บข้อมูลคนพิการในสถานการณ์ภัย
พิบัติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา 
        ข้อ  3  ผลการด าเนินงานระดับนานาชาติ และมีผลงานที่โดดเด่น ประทับใจและได้รับความช่ืนชม 

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีผลการด าเนินงานระดับนานาชาติ และมีผลงานที่โดดเด่น ประทับใจและ
ไดร้ับความชื่นชม    โดยมี สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ด าเนินการจัด “การประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีด าน คอมพิวเตอร ภูมิภาค เอเชีย  ครั้ งที่  8 (The 8th Asia Undergraduate Conference on 
Computing: AUCC)” และการประชุมวิชาการ The 1st Asia Joint Conference on Computing: AJCC ครั้งที่ 
1  ในระหวาง วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ 2563 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรฯ รับผิดชอบ
ฝ่ายสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และนิทรรศการ 

ข้อ 4   ผลงาน/โครงการที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมและมี Impact ชัดเจน 
ผลการด าเนินงาน รทบ. มีผลงาน/โครงการที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมและมี 

Impact ชัดเจน ดังนี้   
4.1 สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมพนักงานที่พักเพ่ือสุขภาพในเขต

พ้ืนที่พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (แอปพลิเคชั่น และสื่อดิจิทัล Hotel Healthy) จากโครงการวิจัยการ
สร้างสื่อดิจิทัลผ่านระบบแอปพลิเคชั่นเพ่ือส่งเสริมพนักงานที่พักเพ่ือสุขภาพในเขตพ้ืนที่พัฒนาการท่องเที่ยวอารย
ธรรมล้านนา โดยมีโรงแรมดิ อิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท เชียงราย โรงแรมภูใจใส เมาน์เทน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ และสมาคมโรงแรมภาคเหนือตอนบน ได้น าแอปพลิเคชั่น และ
สื่อดิจิทัล Hotel Healthy ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านสาธารณะ สามารถดูแลสุขภาพและการบริการ
ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ 2) ด้านนโยบาย สามารถน าค าแนะน าไปปรับปรุงเรื่องมาตรฐานการบริการและความปลอดภัย
ของลูกค้าและพนักงาน 3) ด้านพาณิชย์ สามารถน าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเข้าร่วมในแอปพลิเคชั่นได้ ทั้งการออกก าลัง
กายและอาหารเพ่ือสุขภาพ และ 4) ด้านประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ สามารถน าค าแนะน าผ่านระบบ
แอปพลิเคชั่นไปปรับใช้ทั้งการท างานและเวลาส่วนตัวได้ 

4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ สาขาวิชาการจัดการงานบริการ ได้จดลิขสิทธิ์ 
Application ชื่ อ  Adrenaline Junkie Application ใ ช้ ใ น ร ะบบ  Andriod และ  iOS Mobile Application 
“Adrenaline Junkie” ในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS  และเป็น Application ที่แสดงผลเป็นภาษาอังกฤษ
ในการให้ข้อมูลทั้งหมด ซึ่งปัจจุบัน Application ดังกล่าว ได้รับการยอมรับว่าสิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้รับความ
นิยมจากนักท่องเที่ยวศัพยภาพสูงที่มาท่องเที่ยวในบริเวณ ชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย โดย Application 
ดังกล่าวเป็นผลงานสร้างสรรค์จากการต่อยอดมาจากผลงานวิจัย “การส่งเสริมประเทศไทยให้กลายเป็นจุดหมาย
ปลายทางคุณภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ผจญภัยส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง เพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน” และได้รับการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และการท่องเที่ยวที่ใช้เทคโนโลยี
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อ านวยความสะดวกในการหาข้อมูล และวางแผนการเดินทางที่เหมาะสมกับความชอบ จ านวนนักท่องเที่ยว 
ระยะเวลา และงบประมาณของตนเองเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การท่องเที่ยวให้ประทับใจและน่าจดจ ามากที่สุด  
Mobile Application “Adrenaline Junkie” สามารถอ านวยความสะดวกในการวางแผน และการเตรียมข้อมูลการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา และผจญภัยให้กับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงบริเวณจังหวัดชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ได้แก่ 
ชลบุรี  (พัทยา) ระยอง จันทบุรี  และ ตราด เช่นเดียวกับการมี Tourist Information Center อยู่ ในมือถือ 
Application ดังกล่าว ได้ออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลที่ส าคัญ ทันสมัย และเป็นประโยชน์ในครอบคลุมจังหวัดชายฝั่ง
ตะวันออกของประเทศไทย ได้แก่ ชลบุรี (พัทยา) ระยอง จันทบุรี และ ตราด ครบถ้วนส าหรับนักท่องเที่ยว แบ่งเป็น
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว (Places) ตามลักษณะความชอบ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ความบันเทิง 
ธรรมชาติ ชายหาด และ การช้อปปิ้ง เป็นต้น หรือ ข้อมูลที่แบ่งตามกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบได้ เช่น กิจกรรม
ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ หรือ การท ากิจกรรมแบบผสมผสาน โดยข้อมูลที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ ได้แก่ ข้อมูล/
ประวัติเกี่ยวกับสถานที่ รูปภาพ ที่อยู่ แผนที่การเดินทาง เวลาเปิด ปิด และค่าธรรมเนียมต่างๆ 

 
4.3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล ได้จัดท าคู่มือการ

ท่องเที่ยวเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพแบบล้านนา ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและการ
จัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยวส าเร็จรูปในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา การดูแล
สุขภาพแบบล้านนาในพื้นท่ีจังหวัดล าปาง ปี พ.ศ. 2563 

          ข้อ 5 กระบวนการท างานที่เป็นนวัตกรรมที่สอดรับกับวิถีใหม่ 
ผลการด าเนินงาน รทบ. โดยทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ online ผ่านระบบ WBSC-

LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ MS Teams, ZOOM, LINE, Facebook เริ่มตั้งแต่
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา 

            ข้อ 6 มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ คู่มือการท างานรูปแบบใหม่ที่ยกระดับการปฏิบัติงาน 
ผลการด าเนินงาน สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้จัดท าคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการท่องเที่ยว รทบ. 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือเป็นแนวทางในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับอาจารย์ในหลักสูตร
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีการก ากับติดตามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน
คู่มือด้วย 

            ข้อ 7  พฤติกรรมใหม่ของบุคลากรส่วนมากที่สอดรับวิถีใหม่อย่างชัดเจน 
ผลการด าเนินงาน รทบ. มีพฤติกรรมใหม่ของบุคลากรส่วนมากที่สอดรับวิถีใหม่อย่างชัดเจน ดังนี้ 
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7.1 รทบ. จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ รูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft 
teams Zoom เป็นต้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการ
ท างานตามนโยบาย Work From Home ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่
ผ่านมา โดย รทบ. มีการจัดประชุมออนไลน์ ดังนี้         

                - ประชุมคณะกรรมการประจ า รทบ. แบบออนไลน์ด้วยระบบ MS Teams ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 1 พ.ค. 2563 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 1 มิ.ย. 2563 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 ก.ค. 2563 

                - การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการแบบออนไลน์ด้วยระบบ MS Teams ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 17 เม.ย. 2563 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 11 พ.ค. 2563   

                - การจัดอบรม KM ของบุคลากรสายวิชาการ ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้
ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ SCOPUS” วันที่ 28 พ.ค. 2563 แบบออนไลน์ด้วยระบบ MS Teams และในหัวข้อ 
“เทคนิคการวางโครงร่างในการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC” วันที่ 25 พ.ค. 2563 แบบออนไลน์ด้วยระบบ 
MS Teams 

               - การจัดอบรม KM ของบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวข้อ “การเลือกหัวข้อจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับช านาญการ)” วันที่ 15 มิถุนายน 2563 แบบออนไลน์
ด้วยระบบ MS Teams 

          ซึ่งเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดท าการปกติ รทบ. ยังคงสนับสนุนการรับวิถีใหม่ในการจัดการประชุม
แบบออนไลน์ ในกรณีที่คณะกรรรมการส่วนใหญ่สามารถเข้ามาประชุมในสถานที่ รทบ.  ยังคงจัดระบบการประชุม
ออนไลน์เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับคณะกรรมการท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในสถานที่ได้ ซึ่งเป็นการ
ยืดหยุ่นที่คณะกรรมการท่านนั้นไม่จ าเป็นต้องส่งตัวแทน และถือว่าเป็นการประชุมที่ครบองค์ประชุม  

รทบ. มีการจัดประชุมปกติ และอ านวยความสะดวกในประชุมออนไลน์พร้อมกัน ดังนี้ 
              - การประชุมคณะกรรมการ รทบ. วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังค์ริสา 

แสงจ านงค์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ประชุม
ออนไลน์พร้อมกับคณะกรรมการท่านอื่นที่ประชุมกันในสถานที่ปกติ 

              - ประชุมตัวแทนคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศึกษา วันที่ 31 กรกฎาคม 63 อาจารย์วรรณิกา เกิด
บาง ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ประชุมออนไลน์เพ่ือ
คัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID - 19 เพ่ือขอรับทุนการศึกษา พร้อมกับคณะกรรมการท่านอ่ืนที่
ประชุมกันในสถานที่ปกติ 

         7.2 การจัดโครงการต่างๆ ของ รทบ. จะต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) และมีการดูแลสุขอนามัยตลอดระยะเวลาในการจัดโครงการ เช่น โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้ งที่ 
9 โดยพระบรมราชานุญาต โครงการมัคคุเทศก์สร้างสรรค์เลือดใหม่สวนดุสิตและเตรียมความพร้อมเพ่ือขอสอบบัตร
มัคคุเทศก์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โครงการปฏิบัติการภาคสนามการวางแผนและการจัดน าเที่ยว 
และโครงการปฏิบัติการภาคสนามนักนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ รหัส 63 (THM Orientation Live: Changing Your New Life to Your New Normal) 
ผ่านทาง Facebook Page: โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จ านวนนักศึกษาลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมดัล
งกล่าว ดังนี้ สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 61 คน สาขาวิชาการท่องเที่ยว 45 คน สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 6 สาขาวิชาธุรกิจการบิน 49 คน สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง จังหวัดล าปาง 
6 คน รวม 167 คน 
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         7.3 บุคลากร รทบ. มีพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Online 60 Onsite 40 โดยใช้ระบบการ
สอน WBSC-LMS ซึ่งจะมีการอัพโหลดข้อมูลของรายวิชาต่างๆ ได้แก่ แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน สื่อ
การเรียนการสอน การมอบหมายงาน ครบทุกรายวิชา  
รายการหลักฐาน 
          D 5.5.1 บันทึกข้อตกลงการด าเนินงาน (TOR) และข่าวออนไลน์ 
          D 5.5.2 บันทึกข้อตกลงการด าเนินงาน (TOR) และผลงานการออกแบบ 
          D 5.5.3 รายงานสรุปโครงการ EVEX ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ 
          D 5.5.4 หนังสือขอเชิญส่งข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการภัยภิบัต

ส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 (ระยะครึ่งแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่ พม 
0703/90 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 

          D 5.5.5 สัญญาจ้างที่ปรึกษาติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการภัยภิบัตส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 
1 พ.ศ. 2560-2564 (ระยะครึ่งแผน) สัญญาเลขท่ี 5/2563 

          D 5.5.6 ค าสั่งที่ 4594 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน  
คอมพิวเตอร ภูมิภาคอาเซียน (AUCC) 

        D 5.5.7 หนังสือรับรองการน าไปใช้ประโยชน์          
        D 5.5.8 Application ใช้ในระบบ Andriod และ IOS 

          D 5.5.9 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและการจัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยว
ส าเร็จรูปในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา การดูแลสุขภาพแบบ
ล้านนาในพื้นท่ีจังหวัดล าปาง ปี พ.ศ. 2563 

           D 5.5.10 เล่มคู่มือการท่องเที่ยวเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบล้านนา 
           D 5.5.11 แผนการเรียน รทบ. ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 (ระบบ AEC) 
           D 5.5.12 เล่มคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว รทบ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  D.5.5.13 ภาพตัวอย่าง infographic พร้อมภาพประกอบการจัดประชุมออนไลน์ 
           D 5.5.13 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 9 โดยพระบรมราชานุญาต         

ที ่รทบ. 544/2563 
           D 5.5.14 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการมัคคุเทศก์สร้างสรรค์เลือดใหม่สวนดุสิตและเตรียมความพร้อม

เพ่ือขอสอบบัตรมัคคุเทศก์ ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ที่รทบ. 549/2563 
           D 5.5.15 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการปฏิบัติการภาคสนามการวางแผนและการจัดน าเที่ยว ที่  รทบ. 

533/2563 
           D 5.5.16 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการปฏิบัติการภาคสนามนักนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว ที่ รทบ. 

499/2563 
           D 5.5.17 แบบส ารวจการจัดการเรียนการสอน 1/2563 
           D 5.5.18 หนังสือรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์     
           D 5.5.19 https://www.facebook.com/prthmsdu/ 
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การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
7   ข้อ 5 ข้อ 

 
7 ข้อ 

(ระบุข้อ 1 2 3 4 5 6 7) 
8  คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  
        อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด         
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
        นายธนวัฒน์ รัตนเดโช 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เอ่ียมบัว 
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     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 

 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 หลักสูตร (ท้ังระยะสั้นและระยะยาว) ที่บรรจุลักษณะ 

I@H ไว้ในหลักสูตร 
1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 2 มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนานาชาติ เช่น วิธีการ
สอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 25 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 3 นักศึกษาต่างชาติมาศึกษา (ทั้งระยะสั้น/ระยะยาว) ใน
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 กลุ่ม/ 1 - 15 คน (หากมาก
ว่า 15 เพิ่ม 1 คะแนน) 

1 คะแนน 2 คะแนน 

ข้อ 4 การจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงานโดยเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
รวมถึงการ Virtual Exchange กับคู่ความร่วมมือ หรือ
แม้แต่ศิษย์เก่าผ่านสื่อเทคโนโลยี มีกิจกรรมการเรียนการ
สอน/กิจกรรมสนับสนุนที่มองเห็นหรือมีผลเด่นชัด  
    ถ้ามี แต่ยังไม่เห็นเด่นชัด = 0.5 คะแนน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 5 สภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอนที่แสดงถึงความ
เป็นสากล ประกอบอยู่ในสภาพแวดล้อม 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 6 สภาพแวดล้อมโดยรวมของหน่วยงาน และความเป็นอยู่
ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นสากล 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 7 บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวน
ดุสิต 
    ถ้า 1 ใน 3 ของบุคลากรยังต้องปรับปรุง = 0.5 
คะแนน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 8 นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวน
ดุสิต 
     ถ้า 1 ใน 3 ของนักศึกษายังต้องปรับปรุง = 0.5 
คะแนน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

สรุปผลการด าเนินงาน 8 ข้อ 9 คะแนน 
     

D 5.6 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : การสร้างความเป็นสากลจากภายในมหาวิทยาลัย         
                 สวนดุสิต  (Internationalization at home: I@H) 

รายงานการประเมินตนเอง 
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ผลการด าเนินงาน  
        ข้อ 1 หลักสูตร (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) ที่บรรจุลักษณะ I@H ไว้ในหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีหลักสูตรเปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติขึ้นจ านวน 2 
หลักสูตรได้แก่ โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่
ได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการมิติระหว่างประเทศและระหว่างวัฒนธรรมไว้ในหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน 
        ข้อ 2 มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนานาชาติ เช่น วิธีการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 25 

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติของ รทบ.  ประกอบด้วย  
 1) Guanxi University of Finance and Ecinomic, People’s Republiv of China  
 2) Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์  
 3) Guilin Institute of Tourism, People’s Republiv of China  และ  
 4) Zhejiang Yuexiu University of Foreign Language, People’s Republiv of China 

   - การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้แก่ 1) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกวางสี ได้มีการด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะภาษาและการ
เรียนรู้วัฒนธรรมจีนรุ่นที่ 1 ในวันที่ 15 - 29 ธันวาคม 2562 ส าหรับนักศึกษาในรายวิชาเลือกเสรี ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรไทยที่สนใจ  

 จากความร่วมมือระดับนานาชาติมีจ านวน 4 แห่ง และได้มีการจัดท าโครงการร่วมกันจ านวน 1 แห่ง คิด
เป็นอัตราส่วนร้อยละ 25 จากความร่วมมือทั้งหมดท่ีมี 
          ข้อ 3 นักศึกษาต่างชาติมาศึกษา (ทั้งระยะสั้น/ระยะยาว) ในมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 กลุ่ม/1 - 15 คน 

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีนักศึกษาต่างชาติดังนี้ 
- นักศึกษาโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ  

การบิน ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ 1 จ านวน 22 คน 
- นักศึกษาโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ

การบิน ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ 2 จ านวน 28 คน  
                  จากจ านวนนักศึกษาชาวจีนที่มาศึกษาจ านวน 2 ชั้นปี รวมมีจ านวน 50 คน  

ข้อ 4 การจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงานโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมรวมถึงการ Virtual Exchange กับคู่ความร่วมมือ หรือแม้แต่ศิษย์เก่าผ่านสื่อเทคโนโลยี มีกิจกรรม
การเรียนการสอน/กิจกรรมสนับสนุนที่มองเห็นหรือมีผลเด่นชัด  

ผลการด าเนินงาน รทบ. ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ พบว่า นักเรียนชาวจีนมีความแตกต่างจากนักเรียนชาวไทยอย่างสิ้นเชิง
โดยเฉพาะด้านภาษา วัฒนธรรม และข้อจ ากัดการเรียนรู้ต่างๆ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจึงต้องถูกออกแบบ
ให้มีความเหมาะสมกับนักศึกษาโดยเฉพาะ โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่จะมีความเฉพาะกลุ่มได้จะต้อง
อาศัยความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนร่วมด้วย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นรายละเอียดที่  รทบ. ได้น ามาพิจารณาเพ่ือท าการ
ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนสอนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสูงสุด ภายใต้กระบวนการและวิธีการดังนี้  
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- การจัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนภายใต้โครงการวัฒนธรรมจีนและการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาชาวจีน เพ่ือให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะเฉพาะและข้อจ ากัดของนักศึกษาชาวจีนเพ่ือ
การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม 

- การใช้ระบบบทเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม WBSC เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
- มีการจัดให้มีล่ามประจ าชั้นเรียนเพ่ือป้องกันปัญหาและอุปสรรคด้านการสื่อสารโดยเฉพาะส าหรับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
- สื่อการสอนที่อาจารย์ผู้สอนน ามาใช้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติมากกว่ารูปแบบการบรรยาย 
- มีการใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Discovery เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
- มีการน าเอาระบบการสื่อสารในสังคมออนไลน์ DinTalk มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์

รวมถึงส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หารือ หรือการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษากรณีที่มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยได้
ตลอดเวลา  

- กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาซึ่งมีการเชิญศิษย์เก่าตัวแทนจากทุกหลักสูตรมารับทราบข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยรวมทั้งความรู้ และแรงบันดาลใจที่เป็นประโยชน์เพื่อต่อยอดในการท างานในสายงานบริการ และ
ยังมีการถ่ายทอดสด (Facebook Live) ความรู้จากกิจกรรม เหตุเกิดจากเรียนจบ Ep.59 “เร่ิมท างานต้องยังไง จริตแบบไหน
ที่ถูกที่ควร : First impressions are the most lasting.” โดยคุณยศสินี ณ นคร (คุณจ๋า) และคุณนภัสสร บูรณศิริ (คุณ
โมเม) จากรายการสตรีมีคลาส ให้ศิษย์เก่าด้วย เพื่อศิษย์เก่าสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง หรือเป็นประโยชน์
ทางด้านอ่ืนๆ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 

- โครงการวาปีบุษบากรวิชาการโดยพระบรมราชานุญาต ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการใน
หัวข้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เกียรติยศและศักดิ์ศรี อัญมณีแห่งชีวิต มีศิษย์เก่าเข้าร่วมงานและน าความรู้ไปต่อ
ยอดกับสายงานการท่องเที่ยว 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพการโรงแรม : The Best Hotelier ซึ่งเป็น
โครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพของนักศึกษา ต่อยอดทักษะจากประสบการณ์ในสายงานอาชีพที่
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในการสร้างสรรค์ผลงาน แข่งขันทักษะวิชาการ สร้างเวทีแห่ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงการวิชาชีพ โดยในโครงการดังกล่าวได้เชิญศิษย์เก่าของ รทบ. ที่มีความรู้ความสามารถ 
และมีประสบการณ์เป็นอย่างดี มาเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือต่อยอดความรู้
ของตัวศิษย์เก่า และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสายงานในวิชาชีพของตน 

- รทบ. ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนออนไลน์ ระบบแบบเปิด (Massive Open Online Course: MOOC) ซึ่งมีศิษย์เก่าของ รทบ. ที่เข้ามาเรียน
ในรายวิชาที่ทาง รทบ. ได้จัดท ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ MOOC  

           รายวิชา การบริการอาหารและเครื่องดื่ม Food and Beverage Service 
           อาจารย์ผู้สอน   

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม  
   รทบ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพรรธน์ ริมผดี 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม  
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   รทบ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
3. อาจารย์พุฒิโชติ ทองมอญ 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม  
   รทบ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

         ข้อ 5  สภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอนที่แสดงถึงความเป็นสากล ประกอบอยู่ในสภาพแวดล้อม 
ผลการด าเนินงาน รทบ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดท าห้อง Smart Classroom ณ ห้องหมายเลข 2310 

ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาธุรกิจการบิน รทบ. ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ  
                  - มุมหนังสือภาษาจีนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาได้ค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ในห้องสมุด 
                  - ห้องปฏิบัติการการบิน ห้องจ าลองเครื่องบินที่ได้มาตรฐานส าหรับการฝึกทักษะการบริการบน
เครื่องบิน และการพัฒนาทักษะวิชาชีพและศักยภาพของนักศึกษาในสายอาชีพ ทั้งยังมีห้องฝึกปฏิบัติการบาร์และ
เครื่องดื่ม ห้องปฏิบัติการ check -in และ Briefing Room ส าหรับการรับรองผู้โดยสารบนเครื่องบิน (Feung Fah 
Sky Lounge) ด้วย 
                  - ศูนย์ฝึกปฏิบัติงานโรงแรมสวนดุสิต เพลส : โครงการเอนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรม
สวนดุสิต เพลส) ซึ่งมีระบบการจัดการและการให้บริการมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซ่ึง รทบ. ได้จัดส่งนักศึกษาเข้า
ฝึกปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านการบริการ ทั้งในส่วนงานห้องพัก และส่วนงานบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 
               - ศูนย์ฝึกปฏิบัติงาน Dusit Premium Floor ซึ่ง รทบ. ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านการบริการในส่วนงานห้องพัก และฝึกการให้บริการส าหรับแขกพิเศษ (บัตเลอร์)  
              - ในรายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการส ารองที่นั่งในธุรกิจการบิน สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้
สอนให้นักศึกษาใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Amdeus เพ่ือการฝึกปฏิบัติการส ารองที่นั่งและการออกตั๋วเครื่องบิน เพ่ือให้
นักศึกษาได้ศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานระบบการบริการภาคพ้ืนในระบบธุรกิจการบิน และได้เรียนรู้ระบบการจอง
บัตรโดยสาร และการส ารองที่นั่งในสายการบิน ระบบการขึ้นทะเบียนบัตรโดยสารและการผ่านขึ้นเครื่อง รวมทั้ง
ระบบการสื่อสารระหว่างสถานี และสามารถปฏิบัติผ่านระบบส ารองที่นั่งจริงได้ 
              - ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลในธุรกิจโรงแรม สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้สอนให้
นักศึกษาใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Micros Fidelio ส าหรับงานบริการห้องพัก เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงลักษณะ บทบาท 
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจการโรงแรม รวมถึงสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ ที่โรงแรมในปัจจุบันใช้ได ้

  - อาจารย์ของ รทบ. ได้สอนให้นักศึกษาใช้โปรแกรมส าเร็จรูป POS หรือ Point of Sale คือระบบการ
ขายหน้าร้านตรงจุดช าระเงิน คือระบบที่ด าเนินการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อกับจุดขายต่างๆ  เป็น
ระบบง่ายๆ ที่ช่วยให้ธุรกิจท าการซื้อ-ขายได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจ และสามารถใช้งานในระบบนี้ได้ 
เมื่อต้องไปท างาน หรือฝึกประสบการณ์ฯ นอกจากนี้ ห้องฝึกปฏิบัติการร้านกาแฟ Dusit Bistro and Co-Working 
Space ยังได้ใช้ระบบดังกล่าวในการด าเนินการคิดเงินกับลูกค้าด้วย ซึ่งนักศึกษาที่ไปฝึกปฏิบัติงานนั้น สามารถ
เรียนรู้ในระบบ POS และได้ลองใช้งานจริง 

  ข้อ 6 สภาพแวดล้อมโดยรวมของหน่วยงาน และความเป็นอยู่ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นสากล 
ผลการด าเนินงาน สภาพแวดล้อมที่สะท้อนความเป็นสากลของ รทบ. ได้ได้แก่ การจัดให้ Excellence 

Center/Software/Hardware ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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              - ศูนย์ฝึกปฏิบัติงานโรงแรมสวนดุสิต เพลส : โครงการเอนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรม
สวนดุสิต เพลส) ซึ่งมีระบบการจัดการและการให้บริการมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  
              - ศูนย์ฝึกปฏิบัติงาน Dusit Premium Floor 
              - ห้องฝึกปฏิบัติการร้านกาแฟ Dusit Bistro and Co-Working  Space 
              - รทบ. ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิ (วิชาชีพ) จัดท าโครงการจัดท าเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ
เพ่ิมเติม สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร อาชีพแม่บ้านในโรงแรม อาชีพพนักงาน
บริการส่วนหน้าของโรงแรม และอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
             - รทบ. ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิ (วิชาชีพ) จัดท าโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย และสาขาวิชาชีพการกีฬา 

- การใช้ระบบ Computer และ โปรแกรม e-office ในการด าเนินงานต่างๆ ในส่วนงานส านักงาน รทบ. 
และในแต่ละหลักสูตรฯ 

- การด าเนินการจัดท าโครงการ และการอบรมต่างๆ ที่เป็นสากล 
• โครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการยื่นขอรับการทดสอบใบอนุญาต

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) ในเส้นทาง 3 เส้นทางราชมรรคา (อีสานใต้) 
• โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร : ภาษาอังกฤษเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

ระยะที่ 1 
• โครงการอบรมภาษาจีนส าหรับนักการโรงแรมมืออาชีพ 
• โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบ TOEIC (TOEIC 

Preparation) 
• โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management (International Programme) 
• การจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาส าหรับกสนสมัครงานในธุรกิจบริการ : 

Total Look to Book Your Job (Curriculum Vitae, Appeance and 
Communication) โดยได้รับเกียรติจากคุณพิชญ์สินี ไวยากรณ์วิลาส และคุณสุวจินดา 
ดีเจริญ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในหัวข้อ “การปรับภาพลักษณ์และเทคนิคการแต่งหน้า 
เทคนิคการเขียนประวัติแนะน าตน การสร้างความประทับใจในการสัมภาษณ์งาน” ณ 
ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 

 ข้อ 7 บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต 
ผลการด าเนินงาน บุคลากรใน รทบ. ส่วนใหญ่ มีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่เหมาะสมตามแบบฉบับ

สวนดุสิต ที่โดดเด่นไปทาง Business Casual หรือในรูปแบบ Smart Casual เพ่ือให้มีความทันสมัย โดดเด่นและ
เป็นที่ยอมรับตามโอกาส ซึ่ง รทบ. ได้มีการก ากับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคลากร 
พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยเรื่องเครื่องแต่งกายของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
อย่างเคร่งครัดท าให้การประเมินบุคลากรในด้านบุคลิกภาพมีระดับคะแนนเป็นที่น่าพึงพอใจ และไม่มีใครต้องถูก
ตักเตือน 

  บุคลากรของ รทบ. ได้แก่ อาจารย์วริษฐา แก่นสานสันติ และอาจารย์ไกรศักดิ์ พิกุล ได้รับเกียรติรับเชิญ
เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพ” ในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยส านักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมวังรี รี
สอร์ท วันที่ 22 ธันวาคม 2562 สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรของ รทบ. มีบุคลิกภาพ และมีภาพลักษณ์ที่ดี  

 ข้อ 8 นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต 
ผลการด าเนินงาน นักศึกษา รทบ. มีบุคลิกภาพที่ดี และเหมาะสมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

นักศึกษา รทบ. (ก าหนดเฉพาะแต่ละหลักสูตร) ดังนี้ 
  - นักการโรงแรมมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 

 
 

  - ผู้น าเที่ยวยุคใหม่ รู้ลึกมรดกไทย ให้ข้อมูลอย่างมืออาชีพ 
 
 
 
 
 

 
 
 

  - พนักงานสายงานการบินระดับชาติและนานาชาติ 
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  - นักจัดงานและนักออกแบบส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ 
 
 

 
 
 
 
 

 
  - นักบริหารจัดการการบริการสากล 
 
 
 
 
 
 

 
 

นักศึกษาใน รทบ. จะต้องสวมใส่ชุดนักศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย     
สวนดุสิต ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2558 ส าหรับการเรียนในภาคทฤษฎี และส าหรับ
รายวิชาในภาคปฏิบัตินักศึกษาจะต้องสวมใส่ชุด Uniform ตามแบบที่บังคับอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีอาจารย์
ประจ ารายวิชาท าหน้าที่ก ากับติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นการแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสมเพ่ือสะท้อน
ความมีบุคลิกภาพที่ดียังเป็นสิ่งส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการท างานด้านการบริการ รทบ.  จึงได้ให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมความมีบุคลิกภาพที่ดีของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะนักศึกษา รทบ. ดังนี้ 
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และยังส่งเสริมความมีบุคลิกภาพที่ดีของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการจัดส่งนักศึกษาร่วมท างานกับหน่วยงาน
ภายนอกหรือการเข้าร่วมงานส าคัญต่างๆ ในฐานะผู้ให้บริการต้อนรับ ตามที่ได้มีการขอความอนุเคราะห์มายัง รทบ. 
ซึ่งผลการด าเนินงานของนักศึกษาประสบความส าเร็จด้วยดี เช่น 

- นักศึกษาสาขาธุรกิจการบินเข้าร่วมกิจกรรมสานฝันเด็กไทยสู่นานาชาติไปกับสายการบิน JDA ณ 
พิพิธภัณฑ์เจษฎา เทคนิคมิวเซียม จังหวัดนครปฐม  

- การจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมให้บริการในงาน Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2020 ณ บ้านปาร์ค
นายเลิศ ที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 

1. นางสาวชนันดา โสภา  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
2. นางสาวภัทรวดี รัตนเด  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
3. นางสาวนภัสสร เชาว์เพ็ชร  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
4. นางสาวรุ่งนภา  ยอดสุวรรณ์  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
5. นางสาววรพรรณ เกตุขุนทด  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
6. นางสาวอริสรา จริยภักดีปฏิมา  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
7. นางสาวมุฑิตา ค าตีบ  สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

รายการหลักฐาน  
D 5.6.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 
D 5.6.1.2 โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
D 5.6.2.1 MoU 
D 5.6.4.1 ภาพบทเรียนออนไลน์ส าหรับนักศึกษานานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ และ การบินจีน) 
D 5.6.4.2 ภาพสังคมออนไลน์ DinTalk กับนักศึกษาจีน 
D 5.6.4.3 ภาพประกอบการความก้าวหน้าด้านการใช้ English Discovery  
D 5.6.5.1 ภาพประกอบห้อง Smart Classroom  
D 5.6.5.2 ภาพประกอบมุมหนังสือภาษาจีน 
D.5.6.6.1 โครงการจัดท าเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพ่ิมเติมฯ 
D 5.6.6.2 โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพฯ 
D 5.6.6.3 โครงการต่างๆ  
D 5.6.7.1 ภาพประกอบการแต่งกายของบุคลากร Business Casual และ Smart Casual 
D 5.6.7.2 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคลากร พ.ศ. 2558  
D 5.6.7.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยเรื่องเครื่องแต่งกายของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
D 5.6.7.4 อาจารย์วริษฐา แก่นสานสันติ และอาจารย์ไกรศักดิ์ พิกุล ได้รับเกียรติรับเชิญเป็นผู้ช่วย

วิทยากรในการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพ” ในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

D 5.6.8.1 ภาพประกอบการแต่งกายของนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ทั้งชุดนักเรียนและชุด Uniform 
D 5.6.8.2 ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา 

พ.ศ. 2558 
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การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
8 ข้อ 7 ข้อ 

 
8 ข้อ 

(ระบุข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8) 
9 คะแนน 

 
บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
        อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
       นางสาวฝนทิพณ์  ตูพานิช 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจ านงค์ 
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     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 สาขาอัตลักษณ์ มีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูป

การศึกษาของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อ
โครงการทั้งหมด 
      ถ้ามี แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 = 0.5 คะแนน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 2 สาขาที่ไม่ใช่อัตลักษณ์ มีโครงการที่ตอบสนองต่อแผน
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อ
โครงการทั้งหมด 
      ถ้ามี แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 = 0.5 คะแนน 

1 คะแนน - 

ข้อ 3 มหาวิทยาลัยมีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อ
โครงการทั้งหมด 
      ถ้ามี แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 = 0.5 คะแนน 

1 คะแนน - 

ข้อ 4 ถ้าโครงการในข้อ 1 - 3 ข้างต้น เป็นโครงการ
ระดับประเทศ 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 5 เกิดการเปลี่ยนแปลง เห็นได้ชัดว่ามีการปฏิรูประบบ
การศึกษาได้จริง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ/หรือส่งผล
ถึงระดับประเทศ 

1 คะแนน 1 คะแนน 

สรุปผลการด าเนินงาน 3 ข้อ 3 คะแนน 
     

ผลการด าเนินงาน  
       แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัด
การศึกษาและสร้างเสริมธรรมาภิบาล โดยมีประเด็นการปฏิรูปการศึกษาทั้งหมด 7 เรื่อง ในเรื่องที่ 5 ว่าด้วย “การ
ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21” ที่ รทบ. ได้ยึดปฏิบัติในการจัด
การศึกษา โดยได้ให้ความส าคัญในด้านการปรับปรุงหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยการมุ่งเน้นทักษะที่สอดคล้องทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย 1) ทักษะวิชาหลัก 2) 

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.7 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : การปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของ 
                 ประเทศ 
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ทักษะชีวิตและอาชีพ 3) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ 4) ทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยี  ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานดังนี้  
       ข้อ 1 สาขาอัตลักษณ์ มีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ต่อโครงการทั้งหมด 

ผลการด าเนินงาน รทบ. เป็นคณะอัตลักษ์ด้านการท่องเที่ยวและการบริการของมหาวิทยาลัย โดยมี
หลักสูตรที่เปิดสอนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วทั้งสิ้น 5 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการ งานบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โดยในปีการศึกษา 2562 ได้มีการด าเนิน
โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวทางการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และ
สอดคล้องกับทักษะทั้ง 4 ด้าน จ านวน 22 โครงการ ตามแผนการปฏิรูปการศึกษา จากการด าเนินโครงการทั้งหมด
ของ รทบ.  จ านวน 32 โครงการ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 68.75 ต่อจ านวนโครงการทั้งหมด (หลักฐาน : ตาราง
โครงการตามแผนปฏิบัติงานของ รทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2563 และโครงการที่ได้รับการอนุมัติอ่ืนที่มีการ
ด าเนินการ) โดยจ าแนกออกได้ดังนี้ 

              1) โครงการที่ด าเนินการและสอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะวิชาหลัก จ านวน 6 โครงการ  
              2) โครงการที่ ด า เนินการและสอดคล้องกับการ เสริมสร้ า งทั กษะชี วิ ตและอาชีพ จ านวน                        
12 โครงการ  
              3) โครงการที่ด าเนินการและสอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม จ านวน 2 
โครงการ และ  
              4) โครงการที่ด าเนินการและสอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยี จ านวน 2 
โครงการ  

        ข้อ 2 สาขาที่ไม่ใช่อัตลักษณ์ มีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 ต่อโครงการทั้งหมด 

ผลการด าเนินงาน ไม่รับการประเมิน 
        ข้อ 3 มหาวิทยาลัยมีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อ
โครงการทั้งหมด  

ผลการด าเนินงาน ไม่รับการประเมิน 
        ข้อ 4 ถ้าโครงการในข้อ 1 - 3 ข้างต้น เป็นโครงการระดับประเทศ 

 ผลการด าเนินงาน รทบ. มีการด าเนินงานในโครงการระดับประเทศ ดังนี้ 
      1. โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ ส าหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC)  โดยหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ร่วมกับแม่ข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษาภาคกลางตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ ตามแนวทางการจัดท ารายวิชา 
ส าหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด และการออกแบบการเรียนการสอน และระบุวิธีการวัดและประเมินให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา ซึ่งโครงการนี้ได้รับการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนการ
ด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
               2. โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ย ว การโรงแรม 
ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาวิชาชีพธุรกิจถ่ายภาพ และสาขาวิชาชีพการกีฬา ในความร่วมมือของสถาบันคุณวุฒิ
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วิชาชีพ ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เพ่ือทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้อง
กับกรอบคุณวุฒิวิชีพ 8 ระดับ และเพ่ือทบทวนรายละเอียดเนื้อหาของมาตรฐานอาชีพตลอดจนรายละเอียดที่ปรากฏ
ใน Template มาตรฐานอาชีพและหน่วยสมรรถนะทั้ง 18 ข้อให้มีความทันสมัยสอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
รวมทั้งเพ่ือทบทวนกระบวนการประเมินให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิ 8 ด้าน
ที่เกิดจากการปรับระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
               3. โครงการอบรมภาษาจีนส าหรับนักการโรงแรมมืออาชีพ เปิดอบรมให้กับพนักงานโรงแรมจ านวน 100 
คน ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม และสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี โดยได้เปิดโอกาสให้ พนักงานระดับ
ปฏิบัติการจากโรงแรมชั้นน า (Luxury Hotel) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 แห่ง ที่เน้นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
เป็นลูกค้าชาวจีน ประกอบไปด้วย  

1) โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน จ านวน 20 คน  
2) โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ ราชประสงค์ จ านวน 20 คน  
3) โรงแรม เดอะ เซนต์รีจีส กรุงเทพ จ านวน 20 คน  
4) โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท จ านวน 2 คน 
5) โรงแรม โรงแรม คาร์ลตัน โฮเทล แบงค็อก จ านวน 20 คน 

               4. โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (reskill/upskill/new skill) เพ่ือการมีงานท าและเตรียม
ความพร้อมรองรับการท างานในอนาคตหลังวิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หลักสูตร
ประกาศนียบัตร (Non - Degree) ในหัวข้อหลักสูตร การยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพเพ่ือรองรับแรงงาน
ภายหลังวิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงาน รทบ. 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมมือกับ ส านักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และชมรมผู้บริหารงานแผนกแม่บ้าน
แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการด าเนินงานจากส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้ด าเนินการจัดอบรม  
        ข้อ 5 เกิดการเปลี่ยนแปลง เห็นได้ชัดว่ามีการปฏิรูประบบการศึกษาได้จริง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ/
หรือส่งผลถึงระดับประเทศ 

ผลการด าเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ พบว่ามีโครงการต่างๆ ดังนี้   
     1) โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ ส าหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) โดย หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้มีโอกาสพัฒนาทักษะอาชีพ
ด้านการท่องเที่ยวได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ตามกรอบนโยบายของการพัฒนาการเรียนการสอนในระบบเปิด (Massive 
Open Online Course : MOOC) ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้โยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ตามความสนใจและความต้องการได้โดยไม่จ ากัดสถานที่และเวลา ทั้งนี้ยึดหลักแนวทางด าเนินการที่มุ่ง
สู่คุณภาพและประสิทธิภาพด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแบ่งปันความรู้ระหว่างสถาบัน พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย
ที่ขยายไปสู่ระดับการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือให้ประชากรไทยมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสะดวกและเท่า
เทียมกัน และส่งผลให้เกิดการพัฒนาสู่สังคมการเรียนรู้ได้ในที่สุด  
               2) โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม 
ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาวิชาชีพธุรกิจถ่ายภาพ และสาขาวิชาชีพการกีฬา  เป็นโอกาสความร่วมมือที่มี  ค่ายิ่ง
ส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมที่ได้เข้าร่วมในการทบทวนมาตรฐานวิชาชีพให้
ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และความต้องการของผู้ประกอบการ เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
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ไทย และได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมทั้งมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิ ชาชีพมีความจ าเป็นที่ต้องได้รับการ
ทบทวนให้เข้าสู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ เพ่ือให้สามารถรับรองและเทียบเคียงได้กับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) ได้ต่อไป 
รายการหลักฐาน  
        D 5.7.1 ตารางโครงการตามแผนปฏิบัติงานของ รทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2563 
        D 5.7.2 โครงการที่ได้รับการอนุมัติเรื่อง โครงการอบรมภาษาจีนส าหรับนักการโรงแรมมืออาชีพ 
        D 5.7.3 โครงการที่ได้รับการอนุมัติเรื่อง โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (reskill/upskill/   
                   newskill) เพ่ือการมีงานท าและเตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาด  
                   ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non - Degree)  
         D 5.7.4 โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม  
                   ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาวิชาชีพธุรกิจถ่ายภาพ และสาขาวิชาชีพการกีฬา 
         D 5.7.5 โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ ส าหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC)   
         D 5.7.6 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
         D 5.7.7 สรุปสาระส าคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ ร้อยละ 60/3 ข้อ 

 
ร้อยละ 60/3 ข้อ 
(ระบุข้อ 1 4 5) 

3 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  
       อาจารย์ ดร.กมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด  
       นางสาวสิรินดา  เสวตสมบูรณ์ 
ผู้เขียนรายงาน SAR   
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา  แสงจ านงค์ 
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หกดยฟห 

     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 ผลการด าเนินงานต่ ากว่า ร้อยละ 50 1 คะแนน  
ข้อ 2 ผลการด าเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 50 ถึง 64 2 คะแนน  
ข้อ 3 ผลการด าเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 65 ถึง 79 3 คะแนน  
ข้อ 4 ผลการด าเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 80 ถึง 89 4 คะแนน  
ข้อ 5 ผลการด าเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 5 คะแนน  

     
ผลการด าเนินงาน  
          ผลการด าเนินงาน คณะกรรมการ รทบ. ได้จัดการประชุมเพ่ือการด าเนินงานในการสร้างความเชื่อมโยงด้าน
การบริหารงานระหว่าง รทบ. มหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งทั้ง 3 พ้ืนที่ โดยการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งทาง รทบ. ได้มีการด าเนินการวางระบบการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สาขาวิชา 3 ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง ดังนี้ 

1. สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง 
2. สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
โดยทาง รทบ. ได้มีการด าเนินงานเพ่ือเชื่อมโยงมาตรฐานและการปฏิบัติงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในประเด็นต่อไปนี้  
1) โครงสร้างการบริหารจัดการ 

รทบ. ได้มีการด าเนินงานการบริหารจัดการของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง โดยแต่ละสาขาได้ด าเนินการ
ร่วมกับ รทบ. และสาขาที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรของแต่ละศูนย์การศึกษาได้ประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผน
พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณาคุณสมบัติ อัตราก าลังของอาจารย์ให้สอดคล้องกับภาระ
งาน และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีอยู่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ ซึ่งแบ่งรายละเอียด
การบริหารจัดการ ดังนี้ 
              1.1 สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มี 2 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง มีการบริหารงานร่วมกับ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ในมหาวิทยาลัย โดยมีประธานหลักสูตร 1 ท่านจากส่วนกลางใน
มหาวิทยาลัย และมีกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแบ่งเป็นกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่านใน
มหาวิทยาลัย และกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่านตามศูนย์การศึกษา ตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
ดังนี้  

D 5.8 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : ความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับการจัดการศึกษา 
                 นอกสถานที่ตั้ง 

รายงานการประเมินตนเอง 
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                     สาขาวิชาธุรกิจการบิน ในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
                         - อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน  (ประธานหลักสูตร) 
                         - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ วารีวนิช 
                         - อาจารย์ ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ 
                         - อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์ 
                         - อาจารย์รุ่งรวี คล้ายสุวรรณ 
                     สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง ประกอบด้วย 
                         - อาจารย์สุรพิน สุประดิษฐ์ 
                         - อาจารย์วสันต์ นิลมัย 
                         - อาจารย์วรัญญาภรณ์ ศรีสวรรค์นล 
                         - อาจารย์จิระพงศ ์ป้อมน้อย 
                         - อาจารย์เสาวธาร สมานิตย์ 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน ประกอบด้วย 
                         - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง 
                         - อาจารย์นียกานต์ ลิ่มอรุณ 
                         - อาจารย์ฐาปนะ แตงจุ้ย 
                         - อาจารย์ศิริพร เอลวอสลี 
                         - อาจารย์ปาลิดา ส าเภาทอง 
             1.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มี 1 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มีการบริหารงานร่วมกับ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ในมหาวิทยาลัย โดยมีประธานหลักสูตร 1 ท่านจากส่วนกลาง
ในมหาวิทยาลัย และมีกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแบ่งเป็นกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่านใน
มหาวิทยาลัย และกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่านตามศูนย์การศึกษา ตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
ดังนี้ 
                    สาขาวิชาการท่องเที่ยว ในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
                        - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล  (ประธานหลักสูตร) 
                        - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรพร แสงพิรุณ 
                        - อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ 
                        - อาจารย์ ดร.ณิศิรา กายราศ 
                        - อาจารย์พิมพ์เนตร มากทรัพย์ 
                     สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประกอบด้วย 
                        - อาจารย์ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล 
                        - อาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย 
                        - อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี 
                        - อาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ 
                        - อาจารย์จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ 
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2) ระบบทะเบียนนักศึกษา  
     รทบ. ได้มีการด าเนินงานเพ่ือเชื่อมโยงมาตรฐานและการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้งต่างๆ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในด้านระบบทะเบียนนักศึกษาโดยด าเนินการตามนโยบาย
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังตัวอย่างการด าเนินงานเพ่ือการเชื่อมโยง
มาตรฐานและการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งต่างๆ ในด้านการรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ต่อไปนี้ 
               การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
               สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  หัวหิน ได้ด าเนินการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัย โดยทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจ าปี 2562 ด้วยระบบการคัดเลือกกลางเพ่ือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 รอบ (แต่ละรอบของการรับสมัครทางศูนย์การศึกษาจะประชุมเพ่ือก าหนดความต้องการร่วมกับ รทบ.) 
โดยแต่ละรอบจะมีการคัดเลือกจากคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่วนกลางเป็นผู้
ก าหนดร่วมกันกับทางสาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เพ่ือให้ได้
นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรงกับปรัชญาของหลักสูตร 
              สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง  ได้ด าเนินการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัย โดยทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจ าปี 2562 ด้วยระบบการคัดเลือกกลางเพ่ือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 รอบ (แต่ละรอบของการรับสมัครทางศูนย์การศึกษาจะประชุมเพ่ือก าหนดความต้องการร่วมกับ  รทบ.) 
โดยแต่ละรอบจะมีการคัดเลือกจากคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่วนกลางเป็นผู้
ก าหนดร่วมกันกับทางสาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง เพ่ือให้ได้
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับปรัชญาของหลักสูตร 
             สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ ง ตรัง ไม่มีการเปิดรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 

3)  การบริหารวิชาการ/การเรียนการสอน 
                รทบ.  ได้มีการด าเนินงานเพ่ือเชื่อมโยงมาตรฐานและการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้งต่างๆ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในด้านการบริหารวิชาการและการจัดการเรียนการสอน โดย
ทั้งส่วนกลาง (ในมหาวิทยาลัย) และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งต่างๆ ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนและด าเนินการด้าน
การบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการเรียนของ
หลักสูตร มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตรของส่วนกลางเป็นหลัก ภายใต้การก ากับดูแลของฝ่ายวิชาการของ รทบ. 
               ดังตัวอย่างการบริหารวิชาการร่วมกันระหว่างโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้งต่างๆ เรื่องของการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน ดังมีข้ันตอนตัวอย่างการด าเนินงานดังนี้ 
              1. ฝ่ายวิชาการของ รทบ. ก าหนดวันน าส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) ตามปฏิทินวิชาการของ
มหาวิทยาลัย โดยทาง รทบ. จะก าหนดวันน าส่งก่อนก าหนดการตามปฏิทินวิชาการหนึ่งสัปดาห์และแจ้งให้แต่ละ
หลักสูตรฯ และศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งต่างๆ เตรียมน าส่งเพ่ือให้กรรมการฝ่ายวิชาการของ รทบ. ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนน าส่งแก่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในล าดับต่อไป 
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             2. หลักสูตรของแต่ละศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือวางแผนและ
แจ้งก าหนดการในการจัดท าและจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ส าหรับปีการศึกษา 2562 โดยหลักสูตรก าหนดให้
อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ให้สอดคล้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.2 (ค าอธิบายรายวิชา ผล
การเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา) รวมทั้งน าผลการจัดการเรียนการสอนในปีที่ผ่านมา (มคอ.5 และ มคอ.6)  มาเป็นข้อเสนอแนะ 
แนวทางในการปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.4 ในปีการศึกษาปัจจุบัน เพ่ือให้รายวิชาดังกล่าวมีความทันสมัย และ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยแจ้งระยะเวลาในการน าส่งภายใน 2 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
             3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรวจสอบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 โดยตรวจสอบเนื้อหา การปรับปรุงตาม มคอ.5 และเพ่ิมเนื้อหา หากจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข ทางหลักสูตร
จะส่งให้อาจารย์ผู้สอนท าการแก้ไขและน าส่ง ภายใน 3 วัน หากไม่มีการแก้ไข ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะ
น าส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ต่อฝ่ายวิชาการของ รทบ. ในล าดับต่อไปเพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง 
             นอกจากการบริหารวิชาการร่วมกันระหว่าง รทบ. และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งต่างๆ แล้ว รทบ. ยังมี
กิจกรรมและโครงการที่จัดให้กับนักศึกษาเข้าร่วมด้วย เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 รทบ. 

4) ระบบการเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
      รทบ. ได้มีการด าเนินงานเพ่ือเชื่อมโยงมาตรฐานและการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้งต่างๆ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในด้านระบบการเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  โดย
ด าเนินการตามนโยบายของกองคลังของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
            5) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 ที่ก าหนด 

    รทบ. ได้มีการด าเนินงานเพ่ือเชื่อมโยงมาตรฐานและการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้งต่างๆ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเป็นไปตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2560 โดยด าเนินการตามนโยบายของ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งทาง รทบ. ได้ด าเนินการประชุมร่วมกันระหว่าง
หลักสูตรของศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งต่างๆ เพ่ือการสร้างความเข้าใจในกระบวนการประกันคุณภาพตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนการจัดการประชุมเพ่ือการเขียนรายงานการประกันคุณภาพโดยทาง  รทบ. ได้เชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องการเขียนการรายงานการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรของ รทบ. ทั้งใน
มหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งต่างๆ  
รายการหลักฐาน  
      D 5.8.1 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม 2562 – 30 เมษายน  
                 2563) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
      D 5.8.2 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม 2562 – 30 เมษายน  
                 2563) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง 
      D 5.8.3 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม 2562 – 30 เมษายน     
                2563) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 
      D 5.8.4 สรุปการจัดโครงการอบรมการเขียนรายงานการประกันคุณภาพ รทบ.  
                 และรายงานการประชุมหลักสูตรที่มีศูนย์การศึกษาเข้าร่วม 
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การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อ 5  ข้อ 5/ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
ข้อ 5/ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  
        อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
        นายจตุรโชค ยวงอักษร 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล  
        อาจารย์ ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ 
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     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 

 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 บุคลากรได้รับ Certificate ที่ยกระดับวิชาชีพ/อาชีพการงาน

จากสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในวง
กว้างระดับนานาชาติ (หากมากกว่า ร้อยละ 10 ของบุคลากร
ทั้งหมด + 1 คะแนน) 

3 คะแนน - 

ข้อ 2 บุคลากรได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร จากสถาบันที่มี
ชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในวงกว้างระดับประเทศ 
(หากมากกว่า ร้อยละ 20 ของบุคลากรทั้งหมด + 1 คะแนน) 

2 คะแนน 
 

3 คะแนน 
 

ข้อ 3 บุคลากรของหน่วยงานได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ที่
แสดงถึงการ up-skills/re-skills ที่สอดคล้องกับพัฒนางาน 
ร้อยละ 30 

1 คะแนน 
 

1 คะแนน 
 

ข้อ 4 ผลงานที่สร้างหรือพัฒนาจากพัฒนาศักยภาพท่ีได้รับ 
Certificate ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร จ านวน 1-5 ผลงาน 
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนประกาศนียบัตรที่
ได้รับ 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากข้อ 4 เชิงปริมาณร้อยละ 
80 และ/หรือเชิงคุณภาพ ผลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เป็นเอกฉันท์ (สัมภาษณ์หรือแสดงหลักฐาน
ประกอบ) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 6 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของบุคลากรทีเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานระดับนั้นๆ (อายุไม่เกิน 2 ปี)  

1 คะแนน 1 คะแนน 

สรุปผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 7 คะแนน 
     

       รทบ. ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาธุรกิจการโรงแรม สาขาธุรกิจการท่องเที่ยว สาขาธุรกิจการบิน 
สาขาการออกแบบนิทรรศการ และการจัดการงานบริการ ซึ่งมีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 86 คน จากนโยบาย
ของผู้บริหารและคณะกรรมการของ รทบ. ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยทาง 
รทบ.  จึ งได้มีการวางนโยบายและสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระดับวิชาชีพ การ  

D 5.9 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รายงานการประเมินตนเอง 
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upskills/reskills ที่สอดคล้องกับพัฒนางาน การจัดการเรียนการสอน นอกเหนือจากนี้แล้วต่อยอดน าศักยภาพของ
บุคลากรในการบริการวิชาการให้กับทั้งบุคลากรภายในและภายนอก รทบ. โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
ผลการด าเนินงาน  

ข้อ 1 บุคลากรได้รับ Certificate ที่ยกระดับวิชาชีพ/อาชีพการงานจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือ
ได้รับการยอมรับในวงกว้างระดับนานาชาติ 

ผลการด าเนินงาน ไม่รับการประเมิน 
ข้อ 2 บุคลากรได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร จากสถาบันที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในวงกว้าง

ระดับประเทศ 
ผลการด าเนินงาน รทบ. มีบุคลากรได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร จากสถาบันที่มีชื่อเสียงหรือได้รับ

การยอมรับในวงกว้างระดับประเทศ จ านวน 24 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.64) ได้แก่ 
ล าดับ ชื่อนามสกุล ชื่อประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี ทหารแกล้ว “การสัมมนาการบูรณาการการศึกษาแบบองค์รวม 
(Holistic Study)” สถาบันเครือข่ายเ พ่ือการพัฒนา
อุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน (D 5.9.2.1) 

2. อาจารย์ณฐิตา อินทร์ยะ “การสัมมนาการบูรณาการการศึกษาแบบองค์รวม 
(Holistic Study)” สถาบันเครือข่ายเ พ่ือการพัฒนา
อุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน (D 5.9.2.1) 

3. อาจารย์นพมาศ กลัดแก้ว “เส้นทางนวัตกรรมสู่มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน” 
สถาบันคลังสมองของชาติ (D 5.9.2.3) 

4. อาจารย์ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์ “ผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) แผนก
ปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยว (Tour Operation: TO)
โดยกรมการท่องเที่ยว (D 5.9.2.4) 

5. อาจารย์ทรัพสิริ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา “ผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) 
แผนกบริ ก า รอาหารและ เ ครื่ อ งดื่ ม  ( Food and 
Beverage: FB) โดยกรมการท่องเที่ยว (D 5.9.2.4) 

6. อาจารย์สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์ “ผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) 
แผนกบริ ก า รอาหารและ เ ครื่ อ งดื่ ม  ( Food and 
Beverage: FB) โดยกรมการท่องเที่ยว (D 5.9.2.4) 

7. อาจารย์ปิยะดา  ศรีบุศย์ดี “Basic Passenger Handling” Aviation Biz 
Company Limited ประเทศไทย (D 5.9.2.5) 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชา
ศิลป ์

“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ส าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.2.6) 

9. อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ส าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (D 
5.9.2.7) 
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ล าดับ ชื่อนามสกุล ชื่อประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร 
10. อาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Covid 19)” คณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดอุบลราชธานี (D 5.9.2.8) 

11. อาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ “เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล” โครงการ Thai 
MOOC โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (D 5.9.2.9) 

12. อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี “การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
(Creative Tourism Route Development)” โครงการ 
Thai MOOC โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม (D 5.9.2.10) 

13. อาจารย์ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล “อบรมการสอนภาษาอังกฤษ Teaching English as a 
Foreign Language” โ ค ร ง ก า ร  Thai MOOC โ ด ย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัย และ
นวัตกรรม (D 5.9.2.11) 

14. อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของ
ห้องเรียน: กรณีศึกษานักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.2.12) 

15. อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของ
ห้องเรียน: กรณีศึกษานักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.2.13) 

16. อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของ
ห้องเรียน: กรณีศึกษานักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.2.14) 

17. อาจารย์ ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของ
ห้องเรียน: กรณีศึกษานักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.2.15) 

18. อาจารย์ธันยพัฒน์ อินทรทัพพ์ “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของ
ห้องเรียน: กรณีศึกษานักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.2.16) 

19. อาจารย์ชรินดา วิเศษรัตน์ “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของ
ห้องเรียน  :กรณีศึกษานักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.2.17) 

20. อาจารย์ชนาภา นิโครธานนท์ “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของ
ห้องเรียน: กรณีศึกษานักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.93.2.18) 
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ล าดับ ชื่อนามสกุล ชื่อประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา “2E กับการพัฒนาและจัดการคุณภาพอย่างยั่งยืนในยุค

เปลี่ยนผ่าน 4G” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.2.19) 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังค์ริสา         

แสงจ านงค์ 
“English Discovery Training” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

23. อาจารย์รตนนภดล สมิตินันทน์ “การเขียน SAR” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.2.20) 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน             

เวชธัญญะกุล 
“มัคคุเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่มรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
และมรดกโลกสุโขทัยและเมืองบริวาร” มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (D 5.9.2.21) 

 
ข้อ 3 บุคลากรของหน่วยงานได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ที่แสดงถึงการ up-skills/re-skills ที่

สอดคล้องกับพัฒนางาน ร้อยละ 30 
ผลการด าเนินงาน รทบ. มีบุคลากรได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ที่แสดงถึงการ up-skills/re-skills 

จ านวน 36 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.96) (D 5.9.3.1-3.5) ได้แก่ 
 

ล าดับ ชื่อนามสกุล ชื่อประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี ทหารแกล้ว - “จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว (Personality 

Psychology and Adjustment) โครงการ Thai MOOC 
โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (D 5.9.3.1) 
-  “ ก า ร เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่  2 1 
(Entrepreneurship in 21 st-Century)” โครงการ Thai 
MOOC โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม  (D 5.9.3.2) 

2. อาจารย์ปิยะดา  ศรีบุศย์ดี “Basic Passenger Handling” Aviation Biz Company 
Limited ประเทศไทย (บริษัทในเครือการบินไทย)         
(D 5.9.3.3) 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มาดา      
วิชาศิลป์ 

“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ส าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.3.4) 

4. อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ส าหรับการวิจัยทาง
สั งคมศาสตร์ ”  มหาวิทยาลั ยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช             
(D 5.9.3.5) 

5. อาจารย์ไกรศักดิ์ พิกุล “การท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts)” มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต (D 5.9.3.6) 
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ล าดับ ชื่อนามสกุล ชื่อประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร 
6. อาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย “การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน

ของ บุคลากรภาครัฐ (Personality Development for 
Work Efficacy Building of Government Officer)” 
โครงการ Thai MOOC โดย กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (D 5.9.3.7)  
- “อาหารนานาชาติ (International Cuisine)” โครงการ 
Thai MOOC โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม (D 5.9.3.8)  
- “พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
( Organizational Behavior and Human Resource 
Management)” โครงการ Thai MOOC โดย กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (D 
5.9.3.9) 
- “การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ Creative Problem 
Solving” โครงการ Thai MOOC โดย กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจั ย  และนวัตกรรม ( D 
5.9.3.10) 
- “ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ COVID - 19)” คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดอุบลราชธานี (D 5.9.3.11) 

7. อาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ “อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (Research 
Ethics Training)” สถาบันวิจัยและพัฒนา (D 5.9.3.12) 
-  “การท่ อง เที่ ย ว โดยชุ มชน  ( Community Based 
Tourism)” โครงการ Thai MOOC โดย กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจั ย  และนวัตกรรม ( D 
5.9.3.13)  
- “การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Tourism Route Development)” โครงการ 
Thai MOOC โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม (D 5.9.3.14) 
- “การออกแบบการน าเสนองานอย่างสร้างสรรค์และ
ทั น ส มั ย ( Creative and Modern Presentation 
Design)” โครงการ Thai MOOC โดยกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจั ย  และนวัตกรรม ( D 
5.9.3.15)  
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ล าดับ ชื่อนามสกุล ชื่อประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร 
  - “เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล” โครงการ Thai 

MOOC โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (D 5.9.3.16) 
- “อาหารไทยเพ่ือสุขภาพและการชะลอวัย (Thai Food 
for Health and Anti-Aging)” โครงการ Thai MOOC 
โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (D 5.9.3.17) 
-  “ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับ ไวรัส  COVID - 19” ณ 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี (D 5.9.3.18) 

8. อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี - “การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
( Creative Tourism Route Development)” (D 
5.9.3.19) 
- “การจัดการวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว (Cultural 
Management for Tourism)” โครงการ Thai MOOC 
โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (D 5.9.3.20) 
- “ทองเที่ยวชุมชน (Community tour)” โครงการ Thai 
MOOC โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (D 5.9.3.21) 
-  “การท อง เที่ ยว โดยชุมชน (Community Based 
Tourism)” โครงการ Thai MOOC โดยกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจั ย  และนวัตกรรม ( D 
5.9.3.22) 

9. อาจารย์ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล - “อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น (Basic 
Human Subject Protection Course)” โครงการ Thai 
MOOC โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (D 5.9.3.23)  
- “อบรมการสอนภาษาอังกฤษ Teaching English as a 
Foreign Language” โ ค ร ง ก า ร  Thai MOOC โ ด ย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจั ย  และ
นวัตกรรม (D 5.9.3.24) 

10. อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของ
ห้องเรียน: กรณีศึกษานักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.3.25) 
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ล าดับ ชื่อนามสกุล ชื่อประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร 
11. อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของ

ห้องเรียน: กรณีศึกษานักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.3.26) 

12. อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของ
ห้องเรียน: กรณีศึกษานักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.3.27) 

13. อาจารย์ ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของ
ห้องเรียน: กรณีศึกษานักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.3.28) 

14. อาจารย์ธันยพัฒน์ อินทรทัพพ์ “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของ
ห้องเรียน: กรณีศึกษานักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.3.29) 

15. อาจารย์ชรินดา วิเศษรัตน์ “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของ
ห้องเรียน: กรณีศึกษานักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.3.30) 

16. อาจารย์ชนาภา นิโครธานนท์ “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของ
ห้องเรียน: กรณีศึกษานักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.3.31) 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา “2E กับการพัฒนาและจัดการคุณภาพอย่างยั่งยืนในยุค
เปลี่ยนผ่าน 4G” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.3.32) 

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา  
แสงจ านงค์ 

“English Discovery Training” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(D.5.9.3.33) 

19. อาจารย์วริษฐา แก่นสานสันติ “KM การเขียนข่าว ผลิตสื่อ และการเผยแพร่ข่ าว
ประชาสั ม พันธ์  ยุ ค  4.0” มหาวิทยาลั ยสวนดุ สิ ต             
(D 5.9.3.34) 

20. อาจารย์ ดร.พรชณิตว์  แก้วเนตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการพัฒนาระบบ
การบริหารงานบุคคล (D 5.9.3.35) 

21. อาจารย์จิระพงศ์  ป้อมน้อย  “ส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาลของบุคลากร” 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.3.36) 

22. อาจารย์ ดร.ฐิตินันท์ วารีวนิช “ส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาลของบุคลากร”             
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.3.37) 

23. อาจารย์ทิพย์วิมล ประเสริฐศรี “ส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย  ธรรมาภิบาลของบุคลากร”
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.3.38) 

24. อาจารย์ปาริฉัตร  พรหมสวัสดิ์ “ส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาลของบุคลากร”
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.3.39) 
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ล าดับ ชื่อนามสกุล ชื่อประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร 
25. อาจารย์เสาวธาร สมานิตย ์ “ส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาลของบุคลากร” 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.3.40) 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของ

ห้องเรียน: กรณีศึกษานักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.3.41) 

27. อาจารย์นัษฐ์ กาญจนัษฐิติ “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของ
ห้องเรียน: กรณีศึกษานักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.3.42) 

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพักร์ศิณา 
วิเชียรวรรณ 

“จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของ
ห้องเรียน: กรณีศึกษานักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.3.43) 

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพรรธน์ ริมผดี “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของ
ห้องเรียน: กรณีศึกษานักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.3.44) 

30. อาจารย์กาญจนรัตน์  รัตนสนธิ “วัคซีนทางการเงินหลัง COVID - 19” มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต (D 5.9.3.45) 

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรพร แสงพิรุณ “การบรรยายเ พ่ือการท่องเที่ยวภาษาจีนเ พ่ือเ พ่ิม
ศักยภาพการท างานของมัคคุเทศก์” ของชมรมมัคคุเทศก์
เพ่ือการพัฒนา (D 5.9.3.46) 

32. อาจารย ์ดร.ณิศิรา กายราศ “การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพพืชสมุนไพรเ พ่ือ
น ามาใช้ในเครื่องส าอาง” สถาบันเวชส าอางความงาม
แผนไทย (D 5.9.3.47) 

33. อาจารย์พิมพ์เนตร มากทรัพย์ “ก า ร ใ ช้  Social Network อย่ า ง ไ ร ใ ห้ ป ล อด ภั ย ” 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 5.9.3.48) 

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน  
เวชธัญญะกุล 

“มัคคุเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่มรดกโลกนครประวัตศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ
มรดกโลกสุโขทัยและเมืองบริวาร” มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(D 5.9.3.49) 

35. อาจารย์วสันต์ นิลมัย “ผู้ประเมินตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) สาขาวิชาชีพการบิน” สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (D 
5.9.3.50) 

36. อาจารย์วรัญญาภรณ์ ศรีสวรรค์นล “ผู้ประเมินตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว” สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (D 5.9.3.51) 
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ข้อ 4  ผลงานที่สร้างหรือพัฒนาจากพัฒนาศักยภาพที่ได้รับ Certificate ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร จ านวน 
1 - 5 ผลงาน หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนประกาศนียบัตรที่ได้รับ 

ผลการด าเนินงาน รทบ. ได้จัดโครงการ ดังนี้  
  1. รทบ. ท าความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการ

สนับสนุนการด าเนินการหลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ ประกาศนียบัตร (Non-Degree) ภายใต้
โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (reskill/upskill/newskill) เพ่ือรองรับการมีงานท า และเตรียมพร้อม
ส าหรับการท างานในอนาคตหลังเกิดภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีทุน
มนุษย์ด้านวิชาชีพแม่บ้านที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยทีมอาจารย์ รทบ. น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี ทหาร
แกล้ว ประธานหลักส ูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม และอาจารย์ท่านอ่ืนพัฒนาหลักสูตรจาก
ความเชี่ยวชาญทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานแผนกแม่บ้าน และน าความรู้ที่ได้จาก
การอบรมมาประยุกต์เป็นรายวิชาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการอื่นๆ (D 5.9.4.1) อาทิเช่น   
 
รายวิชาจากหลักสูตรการยกระดับ

สมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ 
พัฒนาองค์ความรู้จากการอบรม อาจารย์ท่ีได้รับ Certificate 

ความรู้เก ี่ยวกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวฯ 

“การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism 
Route Development)” โครงการ 
Thai MOOC โดยกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม 

อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี 

ความรู้ในการบริหารจัดการใน
หลักการของ 5Ms ของงาน 

การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 
21 (Entrepreneurship in 21 st-
Century)” โครงการ Thai MOOC 
โดยกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม             
(D 5.9.3.2) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี     
ทหารแกล้ว 

ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในงานแม่บ้านโรงแรม 

2E กับการพัฒนาและจัดการ
คุณภาพอย่างยั่งยืนในยุคเปลี่ยน
ผ่าน 4G” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต     
(D 5.9.3.32) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานชุ 
โสภา 

ความรู้ด้านจิตวิทยางานแม่บ้าน
โรงแรม 

จิตวิทยาการศึกษาและการจัด
ระเบียบวินัยของห้องเรียน 
กรณีศึกษานักศึกษาจีนใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย” (D 5.9. 
3.44) 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพรรธน์ 
ริมผดี 
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รายวิชาจากหลักสูตรการยกระดับ
สมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพแบบ 

พัฒนาองค์ความรู้จากการอบรม อาจารย์ท่ีได้รับ Certificate 

ความรู้ในทัศนคติและจริยธรรม
จรรยาบรรณการท างาน 

การส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรร
มาภิบาลของบุคลากร  (D 5.9. 
3.38) 

อาจารย์ทิพย์วิมล ประเสริฐศรี 

บุคลิกภาพในงานแม่บ้านโรงแรม จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 
(Personality Psychology and 
Adjustment) (D 5.9.3.1) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี    
ทหารแกล้ว 

การบริหารจัดการภาวะผู้น าในงาน
แม่บ้าน 

“2E กับการพัฒนาและจัดการ
คุณภาพอย่างยั่งยืนในยุคเปลี่ยน
ผ่าน 4G” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D 
5.9.2.19) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานชุ 
โสภา 

การจัดการระบบความคิดและการ
ตัดสินใจในการท างาน 

“การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Problem Solving” 
โครงการ Thai MOOC โดย
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
(D 5.9.3.10) 

อาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย 

ความรู้การสื่อสารในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

“KM การเขียนข่าว ผลิตสื่อ และ
การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ยุค 
4.0” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต       
(D 5.9.3.34) 

อาจารย์วริษฐา แก่นสานสันติ 

การท างานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 “การสัมมนาการบูรณาการ
การศึกษาแบบองค์รวม (Holistic 
Study)” สถาบันเครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน 
(D5.9.2.2) 

อาจารย์ณฐิตา อินทร์ยะ 

การจัดการและแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในองค์กร 

“การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Problem Solving”                      
(D 5.9.3.10) 

อาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของงาน
แม่บ้าน 

“พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (Organizational 
Behavior and Human 
Resource Management)” 
โครงการ Thai MOOC โดย
กระทรวงการอุดมศึกษา  

อาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย  
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รายวิชาจากหลักสูตรการยกระดับ
สมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพแบบ 

พัฒนาองค์ความรู้จากการอบรม อาจารย์ท่ีได้รับ Certificate 

 วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
(D 5.9.3.9) 

 

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน
โรงแรมส าหรับงานแม่บ้าน 

“English Discovery Training” 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (D.5.9. 
3.33) 
“การสอนภาษาอังกฤษ Teaching 
English as a Foreign 
Language” โครงการ Thai 
MOOC โดยกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (D 5.9.3.24) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังค์ริสา 
แสงจ านงค์  
 
 
อาจารย์ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล  

2. โครงการบริการวิชาการ Basic Bartender ฝึกอบรมพ้ืนฐานการการท าเครื่องดื่มเบื้องต้น เพ่ือประกอบ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าของร้านกาแฟ ขั้นตอนของการดูเมล็ดกาแฟ ชนิดของเมล็ดกาแฟ 
วิธีการสกัดเมล็ดกาแฟ วิธีการใช้เครื่อง กาแฟคุณภาพดี ฝึกปฏิบัติเทคนิคการท าเครื่องดื่มกาแฟทั้งเมนูเย็นและเมนู
ร้อนโดย อาจารย์ไกรศักดิ์ พิกุล น าความรู้ที่ได้จากการอบรมโครงการ การท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) ฝึกอบรมต่อ
ยอดศิลปะการออกแบบลวดลายกาแฟสมัยใหม่ (Modern Latte Arts)  ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นในประกอบธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม หลักการและวิธีการท า Latte Art เทคนิคการสกัด shot กาแฟที่เหมาะสมกับการเทลาย 
เทคนิคในการเทลายพ้ืนฐาน จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวิทยากรบรรยายร่วม ให้ความรู้ให้กับบุคลากรภายนอก
มหาวิทยาลัยในโครงการนี้ (D 5.9.4.2) 

ข้อ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากข้อ 4 เชิงปริมาณร้อยละ 80 และ/หรือเชิงคุณภาพ ผลจากการ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นเอกฉันท์ 

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของโครงการบริการวิชาการ  
Basic Bartender โดยมีอาจารย์ไกรศักดิ์ พิกุล ได้น าความรู้ที่ได้จากการอบรม มาบริการวิชาการให้กับบุคลากร
ภายนอก พบว่า ผู้รับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการอบรม มีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.88 (D 5.9.5.1)  

 ข้อ 6 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของบุคลากรทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานระดับนั้นๆ (อายุไม่เกิน 2 ปี) 
ผลการด าเนินงาน รทบ. ได้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวทางการจ้างลูกจ้าง

ของมหาวิทยาลัยในต าแหน่งอาจารย์ พ.ศ. 2559 ข้อ 5 อาจารย์ต้องมีผลการทดสอบความรู้ ความสามารถ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของบุคลากรที่เป็นไปตามมาตรฐานระดับนั้นๆ (อายุไม่เกิน 2 
ปี) จ านวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.81) (D 5.9.6.1-6.5) ได้แก่ 

1.  นางสาวสุพรรณา หัศภาค  
2.  นายพงศกร สมัครสโมสร 
3.  นายชิตพงษ์ อัยสานนท์ 
4.  นายสรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์ 
5.  นายทรงฤทธิ์ คงสวัสดิ์ 
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รายการหลักฐาน  
       D 5.9.2.1 ใบประกาศนียบัตร “การสัมมนาการบูรณาการการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Study)              

(อาจารย์พิมพ์รวี ทหารแกล้ว)  
       D 5.9 .2.2 ใบประกาศนียบัตร “การสัมมนาการบูรณาการการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Study) 

(อาจารย์ณฐิตา อินทร์ยะ)  
       D 5.9.2.3 ใบประกาศนียบัตร “เส้นทางนวัตกรรมสู่มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน (อาจารย์นพมาศ กลัดแกล้ว) 
       D 5.9.2.4 ใบประกาศกรมการท่องเที่ยว (อาจารย์ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์, อาจารย์ทรัพสิริ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา   
                    และ อาจารย์สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์) 
       D 5.9.2.5 ใบประกาศนียบัตร “Basic Passenger Handling” (อาจารย์ปิยะดา  ศรีบุศย์ดี) 
       D 5.9.2.6 ใบประกาศนียบัตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์”                              
                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์)  
       D 5.9.2.7 ใบประกาศนียบัตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์”                                  
                    (อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์)  
       D 5.9.2.8 ใบประกาศนียบัตร “ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ COVID 19” (อาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย) 
       D 5.9.2.9 ใบประกาศนียบัตร “เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล” (อาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์) 
       D 5.9.2.10 ใบประกาศนียบัตร “การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism Route 

Development)” (อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี) 
       D 5.9.2.11 ใบประกาศนียบัตร “อบรมการสอนภาษาอังกฤษ Teaching English as a Foreign Language” 

(อาจารย์ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล) 
       D 5.9.2.12-2.18 ใบประกาศนียบัตร “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของห้องเรียน: กรณีศึกษา

นักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทย” (อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย อาจารย์ศริญา 
ประเสริฐสุด อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์  อาจารย์ ดร.ณุ หลิ่มวิรัตน์ สิรินทร์  อาจารย์ธันยพัฒน์ 
อินทรทัพพ์ อาจารย์ชรินดา วิเศษรัตน์ และอาจารย์ชนาภา นิโครธานนท์) 

       D 5.9.2.19 ใบประกาศนียบัตร “2E กับการพัฒนาและจัดการคุณภาพอย่างยั่งยืนในยุคเปลี่ยนผ่าน 4G” 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา) 

       D 5.9.2.20 ใบประกาศนียบัตร “English Discovery Training” (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสง
จ านงค์) 

       D 5.9.2.21 ใบประกาศนียบัตร “การเขียน SAR” (อาจารย์รตนนภดล สมิตินันทน์) 
       D 5.9.2.22 ใบประกาศนียบัตร “มัคคุเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่มรดกโลกนคร

ประวัตศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และมรดกโลกสุโขทัยและเมืองบริวาร” (ผู้ช่วยศาสตรารย์ ดร.
ไพริน เวชธัญญะกุล) 

       D 5.9 .3.1 ใบประกาศนียบัตรจิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว ( Personality Psychology and 
Adjustment) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี ทหารแคล้ว)  

       D 5.9.3.2 ใบประกาศนียบัตร “การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21  (Entrepreneurship in 21 st 
Century))” (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี ทหารแกล้ว) 

       D 5.9.3.3 ใบประกาศนียบัตร “Basic Passenger Handling” (อาจารย์ปิยะดา ศรีบุศย์ด)ี 
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       D 5.9 .3.4 ใบประกาศนียบัตร  “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ”                            
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์)  

       D 5.9 .3.5 ใบประกาศนียบัตร  “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์”                                
(อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์)  

       D 5.9.3.6 ใบประกาศนียบัตร “การท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts)” (อาจารย์ไกรศักดิ์ พิกุล)  
       D 5.9.3.7 ใบประกาศนียบัตร “การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ บุคลากรภาครัฐ     

(Personality Development for Work Efficacy Building of Government Officer)”  
(อาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย) 

       D 5.9.3.8 ใบประกาศนียบัตร “อาหารนานาชาติ (International Cuisine)” (อาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย) 
       D 5.9.3.9 ใบประกาศนียบัตร “พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Organizational 

Behavior and Human Resource Management)” (อาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย) 
       D 5 .9 .3.10 ใบประกาศนี ยบั ตร  “การคิ ดแก้ปัญหา เชิ งสร้ า งสรรค์  Creative Problem Solving”                        

(อาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย) 
       D 5.9.3.11 ใบประกาศนียบัตร “ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ COVID 19” (อาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย) 
       D 5.9.3.12 ใบประกาศนียบัตร “อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (Research Ethics Training)” 

(อาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์) 
       D 5.9.3.13 ใบประกาศนียบัตร “การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)” 
                      (อาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์) 
       D 5.9.3.14 ใบประกาศนียบัตร “การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism Route 

Development)” (อาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์) 
       D 5.9.3.15 ใบประกาศนียบัตร “การออกแบบการน าเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย (Creative and 

Modern Presentation Design)” (อาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์) 
       D 5.9.3.16 ใบประกาศนียบัตร “เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล” (อาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์) 
       D 5.9.3.17 ใบประกาศนียบัตร “อาหารไทยเพ่ือสุขภาพและการชะลอวัย” Thai Food for Health and 

Anti-Aging)” (อาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์) 
       D 5.9.3.18 ใบประกาศนียบัตร “วัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID - 19” (อาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอก

รัตน์) 
       D 5.9.3.19 ใบประกาศนียบัตร “การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism Route 

Development)” (อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี) 
       D 5.9.3.20 ใบประกาศนียบัตร “การจัดการวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว (Cultural Management for 

Tourism)” (อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี) 
       D 5.9.3.21 ใบประกาศนียบัตร “ทองเที่ยวชุมชน (Community tour)” (อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี) 
       D 5.9.3.22 ใบประกาศนียบัตร “การทองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)” 
                      (อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี) 
       D 5.9 .3.23 ใบประกาศนียบัตร  “อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น  (Basic Human Subject 

Protection Course)” (อาจารย์ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล) 
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       D 5.9.3.24 ใบประกาศนียบัตร “อบรมการสอนภาษาอังกฤษ Teaching English as a Foreign Language” 
(อาจารย์ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล) 

       D 5.9.3.25-3.31 ใบประกาศนียบัตร “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของห้องเรียน  :กรณีศึกษา
นักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทย” (อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย อาจารย์ศริญา 
ประเสริฐสุด อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ อาจารย์ ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ อาจารย์ธันยพัฒน์ 
อินทรทัพพ์ อาจารย์ชรินดา วิเศษรัตน์ และอาจารย์ชนาภา นิโครธานนท์) 

       D 5.9.3.32 ใบประกาศนียบัตร “2E กับการพัฒนาและจัดการคุณภาพอย่างยั่งยืนในยุคเปลี่ยนผ่าน 4G” 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา) 

       D 5.9.3.33 ใบประกาศนียบัตร “English Discovery Training” (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังค์ริสา แสง
จ านงค์) 

       D 5.9.3.34 ใบประกาศนียบัตร “KM การเขียนข่าว ผลิตสื่อ และการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ยุค 4.0” 
(อาจารย์วริษฐา แก่นสานสันติ) 

       D 5.9.3.35 ใบประกาศนียบัตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 
(อาจารย์ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร) 

       D 5.9.3.36-3.40 ใบประกาศนียบัตร “ส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาลของบุคลากร” (อาจารย์จิระ
พงศ์ ป้อมน้อย อาจารย์ฐิตินันท์ วารีวนิช อาจารย์ทิพย์วิมล ประเสริฐศรี อาจารย์ปาริฉัตรพรหม

และ สวัสดิ์  อาจารย์เสาวธาร สมานิตย์)     
       D 5.9.3.41-3.44 ใบประกาศนียบัตร “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของห้องเรียน: กรณีศึกษา

นักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทย” (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส อาจารย์นัษฐ์ 
กาญจนัษฐิติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรรณพรรธน์ ริม ผดี)  

       D 5.9.3.45 ใบประกาศนียบัตร “วัคซีนทางการเงินหลัง COVID - 19” (อาจารย์กาญจนรัตน์  รัตนสนธิ)  
       D 5.9.3.46 ใบประกาศนียบัตร “การบรรยายเพ่ือการท่องเที่ยวภาษาจีนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างานของ

มัคคุเทศก์” (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรพร แสงพิรุณ) 
       D 5.9.3.47 ใบประกาศนียบัตร “การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพพืชสมุนไพรเพ่ือน ามาใช้ในเครื่องส าอาง” 

(อาจารย์ ดร.ณิศิรา กายราศ) 
       D 5.9.3.48 ใบประกาศนียบัตร “การใช้ Social Network อย่างไรให้ปลอดภัย” (อาจารย์พิมพ์เนตร        

มากทรัพย์)  
       D 5.9.3.49 ใบประกาศนียบัตร “มัคคุเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่มรดกโลกนคร

ประวัตศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และมรดกโลกสุโขทัยและเมืองบริวาร” (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล) 

       D 5.9.3.50 ใบประกาศนียบัตร “ผู้ประเมินตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สาขาวิชาชีพการ
บิน” (อาจารย์วสันต์ นิลมัย) 

       D 5.9.3.51 ใบประกาศนียบัตร “ผู้ประเมินตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สาขาวิชาชีพการ
ท่องเที่ยว” (อาจารย์วรัญญาภรณ์ ศรีสวรรค์นล) 

       D 5.9.4.1 หัวข้ออบรมทั้งหมดของหลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ 
       D 5.9.4.2 อาจารย์ไกรศักดิ์ พิกุล เป็นวิทยากรในการอบรม หลักสูตร Basic Bartender  
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 D 5.9.5.1 สรุปโครงการบริการวิชาการการ Basic Bartender 
       D 5.9.6.1 ผลการสอบ TOEIC (อาจารย์สุพรรณา หัศภาค) 
       D 5.9.6.2 ผลการสอบ TOEIC (อาจารย์พงศกร สมัครสโมสร) 
       D 5.9.6.3 ผลการสอบ TOEIC (อาจารย์ชิตพงษ์ อัยสานนท์) 
       D 5.9.6.4 ผลการสอบ TOEIC อาจารย์สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์) 
       D 5.9.6.5 ผลการสอบ TOEIC อาจารย์ทรงฤทธิ์ คงสวัสดิ์) 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 5 ข้อ 

 
5 ข้อ 

(ระบุข้อ 2 3 4 5 6) 
7 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  
        อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสุด 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
        นางสาววรรณ์นิภา ทรพัย์ส าราญ 
ผู้เขียนรายงาน SAR  
        อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เลศิพัชรพงศ์ 
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     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 การสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media ครอบคลุมตรงกับ

กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ ทั้งภาษาไทย 
อังกฤษ จีน เป็นต้น  การให้คะแนน   
                ถ้ามี                    = 0.25 - 0.5 คะแนน 
                ถ้าครอบคลุม         = 0.5 คะแนนขึ้นไป 
(ผู้ประเมินจะพิจารณาจากผลงานเทียบกับสิ่งที่ควรจะเป็น
เมื่อเทียบกับกลุ่ม/อุตสาหกรรมเดียวกัน) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 2 การผลิตเนื้อหาสื่อ (Content) ในรูปแบบที่ทันสมัย ที่
สร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้น และความเชี่ยวชาญ/
ผลงานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน ที่ครอบคลุมจุดเน้นที่
ต้องการสื่อไปยังภายนอก การให้คะแนน ดังนี้ 
               ถ้ามี                      = 0.25 - 0.5 คะแนน 
               ถ้าครอบคลุมจุดเน้น    = 0.5 คะแนนขึ้นไป 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 3 ปริมาณการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ รวมทุกช่องทาง 
มากกว่า 50,000 followers/จ านวนสมาชิก 

1 คะแนน - 

ข้อ 4 จ านวนสื่อ (ชิ้นงาน) offline ที่มี Impact ต่อการรับรู้/
รู้จักหน่วยงาน ความเป็นสวนดุสิตในประชาชน 
(บุคคลภายนอก) 
(พิจารณาจาก จ านวนชิ้นงาน และความถ่ี/ความต่อเนื่อง
ในการเผยแพร่) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 5 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคคลภายนอก ที่ส่งผลจ านวน
ผู้สนใจ/ผู้สมัครเรียนที่เพ่ิมขึ้น   

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 6 ลูกค้าท่ีมารับบริการ หรือสั่งสินค้าเพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจาก
การรับข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (แสดง
หลักฐานจ านวนที่แสดงถึงการเจริญเติบโตของลูกค้าและ
ยอดขายที่มีผลประกอบการอย่างมีนัยส าคัญ)  

1 คะแนน 1 คะแนน 

สรุปผลการด าเนินงาน 6 ข้อ 5 คะแนน 
     

D 5.10 มสด. SDU 5 

รายงานการประเมินตนเอง ชื่อตัวชี้วัด : ความสามารถด้านการสื่อสารองค์การ 
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ผลการด าเนินงาน  
         มีผลการด าเนินงาน 6 ข้อ ประกอบด้วย ข้อ 1 - 6 มีรายละเอียดดังนี้ 
         ข้อ 1 การสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media ครอบคลุมตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงกลุ่มนักศึกษา
ต่างชาติ ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน 

ผลการด าเนินงาน รทบ. ได้การจัดท า Fan Page เพ่ืออัพเดตข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ผ่าน 
Facebook และใช้ชื่อ Page ว่า “โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ” หรือ @prthmsdu ด้วยการใช้ช่องทางนี้
เป็นสื่อออนไลน์ในการโปรโมทกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น ท าให้มีผู้สนใจเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ จากการแชร์
โพสต์ของทาง รทบ. รวมไปถึงการที่ผู้ใช้ภายนอกกดถูกใจให้กับทางเพจและกดแชร์โพสต์ไปยัง Timeline ของตนเอง 
ท าให้มีผู้ที่สนใจ และผู้ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพสต์ของ รทบ. มากขึ้นตามล าดับ นอกจากนั้น เว็บไซต์หลักของ
ทาง รทบ. จะเป็นช่องทางหลักท่ีจะใช้ในการอัพเดตข่าวสารข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจ ที่ http://thmdusit.dusit.ac.th/ 
และ Facebook Suan Dusit University 
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รทบ. ติดต่อสื่อสาร แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ (ด้านวิชาการ และกิจกรรมนอกนอก
เรียน) รวมถึงการให้ค าปรึกษาและติดตามความประพฤตินักศึกษาต่างชาติ (นักศึกษาจีน) ผ่านทาง Social Media 
หรือ Application เฉพาะที่ใช้กับนักศึกษาจีน เช่น Application WeChat หรือ QQ ตัวอย่างเช่น รทบ. แจ้งข่าวสาร
ให้นักศึกษาต่างชาติ (นักศึกษาจีน) ท าแบบส ารวจสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/การสอบ 
Online และการเข้าถึงระบบ WBSC-LMS   ในสถานการณ์ COVID-19 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสื่อสารผ่านทาง 
Application WeChat  
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และในช่วงระหว่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อาจารย์ประจ าวิชาได้มีการติดต่อสื่อสาร และใช้ช่องทางของ
โปรแกรม Social Media และ Application ส าหรับนักศึกษาจีนในการจัดการเรียนการสอนเช่น โปรแกรม Ding 
Talk WeChat ซึ่งสะดวกส าหรับนักศึกษาท่ีอยู่ในประเทศจีน และโปรแกรม Google Classroom และ WBSC-LMS 
ในกรณีที่นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมได้  
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 1.2 กลุ่มนักศึกษาชาวต่างชาติ จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์ COVID 19 
รทบ. ได้น าเทคโนโลยี และแอปพลิเคชั่นของ PC, Laptop, Smart Phone และ Android มาใช้เป็นสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social media platforms) เพ่ือรองรับการด าเนินการท างานให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย และรวดเร็ว ซึ่งรวมไปถึงการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาชาวต่างชาติ ผ่าน
ช่องทางการติดต่อ Line, WeChat, DingTalk, Microsoft Team และ Zoom Video conference และช่องทาง
หลักในการส่งข้อมูลให้กับนักศึกษา และชี้แจ้งรายละเอียดของแต่ละรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ WBSC-
LMS  ท าให้นักศึกษาชาวต่างชาติ สามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรงผ่านทางแอปพลิเคชันดังกล่าวได้อย่าง
สะดวกและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอน และผู้ดูแลในแต่ละรายวิชา จะส่งข้อมูลกิจกรรม และข่าวสารภายใน
รั้วมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาผ่านช่องทาง Line group และ ทาง Private Chat อย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา 

 
ข้อ 2  การผลิตเนื้อหาสื่อ (Content) ในรูปแบบที่ทันสมัย ที่สร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้น และ

ความเชี่ยวชาญ/ผลงานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน ที่ครอบคลุมจุดเน้นที่ต้องการสื่อไปยังภายนอก 
ผลการด าเนินงาน รทบ. มีสื่อการเรียนการสอนนอกจากการผลิตสื่อการเรียนการสอนเป็นเล่มต ารา 

หรือการสร้างสไลด์ในโปรแกรม PowerPoint แล้ว รทบ. ได้มีการน าสื่อ Social media, Application และ 
Program ต่างๆ ที่สามารถใช้ได้ทั้งในระบบ PC และ Android มาประยุกต์ใช้เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ส าหรับ
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นักศึกษา โดยนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องใช้ต าราเพียงอย่างเดียวในการเรียนการสอน เช่น Google 
Classroom, SlideShare, YouTube และ Facebook โดยการอัปโหลดเนื้อหาการเรียนในแต่ละบท ลงในสื่อ
ดังกล่าว เพ่ือความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยไม่ต้องพกต าราไปทุกที่ ก็สามารถศึกษาทบทวนบทเรียนผ่าน
ช่องทางดังกล่าวได้ รวมไปถึงรายวิชาที่มีความจ าเป็นต้องฝึกปฏิบัติ อาจารย์ผู้สอนก็ได้ท าการอัดคลิปวีดีโอเป็น
ตัวอย่างให้กับนักศึกษา และอัปโหลดเป็นไฟล์ที่สามารถให้นักศึกษาดาวน์โหลดและเก็บไว้ดู ในอุปกรณ์มือถือ หรือ 
คอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ บาง Platforms ก็สามารถให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ได้มีการสื่อสาร
โต้ตอบแบบ Real time และสามารถแชร์สื่อการเรียนรู้ ระหว่างที่ก าลังพูดคุยกันอยู่ได้ การสร้างความรู้เท่าทันสื่อนี้ 
โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาเอง ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ทั้งหมดนี้เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถน า Social media มาช่วยพัฒนาความรู้ และพัฒนาทักษะอย่างถูกวิธี ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

รทบ. ได้ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic เล่มรายงาน การสรุปสถิติต่างๆ 
Powerpoint น าเสนอในที่ประชุม  และการสรุปการประชุม ทั้ งแบบ Online และ Offline เ พ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การด าเนินงานของฝ่ายต่ายๆ ภายใน รทบ. การ
พัฒนาอาจารย์และบุคลากร รวมไปถึงผลงานของรทบ. โดยการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นั้นเป็นการจัดท าขึ้น
เพ่ือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงภาพลักษณ์ ความเชี่ยวชาญ และผลงานสร้างสรรค์ รวมไปถึงเพ่ือ
การสนับสนุนงานด้านวิชาการของ รทบ. การสร้างและการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อและการเรียน
การสอนอีกด้วย ทั้งนี้ ทาง รทบ. ยังได้จัดท าแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจ และการใช้ชีวิตของนักศึกษา ทั้งก่อน
หน้าจะเกิดสถานการณ์ COVID - 19 ระหว่างที่ก าลังเกิดเหตุการณ์ และหลังจากสถานการณ์ได้เบาบางลง   
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ทาง รทบ. ได้เข้าร่วมการจัดงานนิทรรศการนอกสถานที่ เช่น การออกบูธนิทรรศการที่โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียน
ราชินีบูรณะ และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีละครั้ง เพ่ือเป็นการโฆษณาและให้ข้อมูลส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ก าลังจะจบการศึกษา และสนใจในหลักสูตรด้านการบริการ เพ่ือเป็นการแนะแนวทางในการเลือก
สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    309 
 
 

 
 

ข้อ 3 ปริมาณการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ รวมทุกช่องทาง มากกว่า 50,000 followers/จ านวน
สมาชิก 

ผลการด าเนินงาน 
- Official website http://thmdusit.dusit.ac.th/  

      - Facebook Fan page “โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ” คนที่ถูกใจทั้งหมด รวม 2,852 คน
และผู้ติดตามทั้งหมด รวม 2,880 คน 

 

 
 

ข้อ 4   จ านวนสื่อ (ชิ้นงาน) offline ที่มี Impact ต่อการรับรู้/รู้จักหน่วยงาน ความเป็นสวนดุสิตใน
ประชาชน (บุคคลภายนอก) 

ผลการด าเนินงาน 
 - การจัดท า Infographic เพ่ือเป็นเผยแพร่กิจกรรมที่โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดขึ้น 

และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอ่ืนๆ รวมทั้งหมด 64 ชิ้น โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook Fan 
page และ Line Group และมีการจ าแนกประเภทของเนื้อหาสาระท่ีจะท าการเผยแพร่ ดังนี้ 

- กรอบสีส้ม เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านการบริหารจัดการ  
- กรอบสีน้ าเงิน เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านผลงานต่างๆ ของทาง รทบ. 

http://thmdusit.dusit.ac.th/
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- กรอบสีฟ้า เกี่ยวกับข้อมูลกิจกรรมของนักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมตามหน่วยงานภายนอกหรือสถานที่
ต่างๆ 

- กรอบสีน้ าตาล เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านผลงาน และการพัฒนาด้านบุคลากรของ รทบ. 
- กรอบสีม่วง เกี่ยวกับข้อมูลกิจกรรมของนักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมตามหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

   ข้อ 5  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคคลภายนอก ที่ส่งผลจ านวนผู้สนใจ/ผู้สมัครเรียนที่เพิ่มขึ้น   
ผลการด าเนินงาน รทบ. ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมที่ได้มีการจัดขึ้น ผ่านช่องทางหลัก 

Official website http://thmdusit.dusit.ac.th/ และ Facebook Fan page “โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ” 

          โดยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักศึกษา ผ่านช่องทาง Facebook โดย การรับ
สมัครนักศึกษาในรูปแบบ TCAS รอบที่หนึ่ง มีจ านวนผู้เข้าถึง รวมทั้งหมด 584 บัญชีผู้ใช้ และจ านวนผู้มีส่วนร่วม 
41 บัญชีผู้ใช้ และรอบถัดมา โดยทาง Page TCASter ได้ให้รายละเอียดข้อมูลของแต่ละหลักสูตร โดยมีจ านวนผู้
เข้าถึง รวมทั้งหมด 643 บัญชีผู้ใช้ และจ านวนผู้มีส่วนร่วม 106 บัญชีผู้ใช้ 

 

http://thmdusit.dusit.ac.th/%20และ
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    - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Suan Dusit Open House ผ่านทาง Facebook Fan page และผู้ที่สนใจ

สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่ทาง Page ของโรงเรียน โดยมีจ านวนผู้เข้าถึง รวมทั้งหมด 448 บัญชีผู้ใช้ 
และจ านวนผู้มีส่วนร่วม 16 บัญชีผู้ใช้ 
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 ข้อ 6  ลูกค้าที่มารับบริการ หรือสั่งสินค้าเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการรับข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคม
ออนไลน์ 

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษา รวม 5 รอบการรับสมัคร มีจ านวนทั้งหมด 3,354 
คน โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้งหมด 796 คน และมีผู้มารายงานตัวทั้งหมด 542 คน  

       รทบ. ได้ท าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่ รทบ. ได้จัดขึ้น รวมไปถึงการมีส่วนร่วมกับคณะ
ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ ทาง รทบ. มีแผนการที่จะประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social media ทุกๆ Platform 
ในอนาคต เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลส าหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะศึกษาในด้านงาน
บริการ รทบ. จัดสอนในทุกแขนงอย่างครบครัน 
รายการหลักฐาน  
      D 5.10.1 เว็บไซต์ http://thmdusit.dusit.ac.th/ 
      D 5.10.2 เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/prthmsdu 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 5 ข้อ 

 
5 ข้อ 

(ระบุข้อ 1 2 4 5 6) 
5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  
         อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย  
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวบ่งช้ี 
         นายพุฒิโชติ ทองมอญ 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
         อาจารย์ชนาภา นิโครธานนท์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    313 
 
 

     ระสงค      

 

 

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 

 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 จ านวนผลิตภัณฑ์/ บริการใหม่ 1 - 5 รายการ 1 คะแนน 1 คะแนน 
ข้อ 2 จ านวนหน่วยงานที่สร้างผลิตภัณฑ์/บริการใหม่  

ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน (ส าหรับหน่วยงานที่มีหน่วยงานใน
สังกัดมากกว่า 1) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 3 ผลลัพธ์ใหม่ที่หน่วยงานไม่เคยมี/ไม่เคยท ามาก่อน 1 คะแนน 1 คะแนน 
ข้อ 4 จ านวนลูกค้า/ผู้รับบริการใหม่เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 1 คะแนน 1 คะแนน 
ข้อ 5 รายได้เพ่ิมข้ึนจากการผลิตภัณฑ์ใหม่และ/หรือรายได้รวมที่

เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 
1 คะแนน 1 คะแนน 

สรุปผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 5 คะแนน 
     

ผลการด าเนินงาน  
      ข้อ 1 จ านวนผลิตภัณฑ์/ บริการใหม่ 1 - 5 รายการ 

ผลการด าเนินงาน  ปีการศึกษา 2562 รทบ. ได้สร้างหลักสูตรที่มีความหลากหลายและตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า/ ตลาด จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 
              1) หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพเพ่ือรองรับแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์ การระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (reskill/upskill/new 
skill) เพ่ือการมีงานท าและเตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคตหลังวิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non - Degree) 
              2) SDU - MOOC ระบบการเรียนการสอน On Air ผ่าน mooc.dusit.ac.th ใช้ในการเรียน Online ของ
หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพเพ่ือรองรับแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัส  โคโร
นา 2019 (COVID - 19)             
              3) หลักสูตรอบรมการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) 
              4) หลักสูตรอบรมการพัฒนาทักษะบาริสต้า 
      ข้อ 2 จ านวนหน่วยงานที่สร้างผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2562 รทบ. มีหน่วยงานที่สร้างผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ จ านวน  2 
หน่วยงาน ได้แก่  

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.11 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายและตรงกับความต้องการ 
                 ของลูกค้า/ตลาด 
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             1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้สร้างหลักสูตรการยกระดับสมรรถนะ
แม่บ้านมืออาชีพเพ่ือรองรับแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภายใต้
โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (reskill/upskill/new skill) เพ่ือการมีงานท าและเตรียมความพร้อม
รองรับการท างานในอนาคตหลังวิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หลักสูตร
ประกาศนียบัตร (Non - Degree) และพัฒนา SDU - MOOC ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอน Online ส าหรับ
หลักสูตรนี้ด้วย 
             2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้สร้างหลักสูตร
อบรมการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) และหลักสูตรอบรมการพัฒนาทักษะบาริสต้า 
       ข้อ 3 ผลลัพธ์ใหม่ที่หน่วยงานไม่เคยมี/ไม่เคยท ามาก่อน 

ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์จากการด าเนินงานใน 3 หลักสูตรการอบรมที่ด าเนินการโดยหน่วยงาน
ภายใต ้รทบ. ประกอบด้วย  
                1) หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพเพ่ือรองรับแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์            
การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการอบรมบุคลากรด้านงานบริการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
ดังกล่าว เพ่ือพัฒนาตนเอง องค์ความรู้ บูรณาการพันธกิจและการบริหารจัดการอัตลักษณ์บนความเชี่ยวชาญ และ
ตอบสนองการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และส่งผลให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาชีพการโรงแรม
ด้านงานแม่บ้าน 
                2) SDU - MOOC ระบบการเรียนการสอน Online ของหลักสูตรยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพ
เพ่ือรองรับแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 
 
 
 
 
 
 
                3) หลักสูตรอบรมการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) และหลักสูตรอบรมการพัฒนาทักษะบาริสต้า       
ทั้ง 2 หลักสูตรการอบรมเป็นการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการพันธกิจและการบริหารจัดการ          
อัตลักษณ์บนความเชี่ยวชาญและตอบสนองการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ใช้บัณฑิตและส่งผลให้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางการพัฒนาอาชีพด้านการบริการเครื่องดื่มได้ 
       ข้อ 4 จ านวนลูกค้า/ผู้รับบริการใหม่เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ พิจารณาได้จาก 

ผลการด าเนินงาน 
               1) หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพเพ่ือรองรับแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์ การระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non - Degree) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับ     
การอนุมัติให้ด าเนินการในโครงการฯ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีผู้เข้า
อบรมในหลักสูตรฯ จ านวน 60 คน 
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              2) หลักสูตรที่สร้างโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ที่ส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพด้านการบริการเครื่องดื่ม ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ได้มีการด าเนินการจัดการอบรมใน 
2 หลักสูตร มีจ านวนผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 30 คน โดยมีจ านวนผู้เข้าอบรมเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ที่มีการจัด
อบรม 1 หลักสูตร และมีจ านวนผู้เข้าอบรม 17 คน ดังนี้  
                  2.1 หลักสูตรอบรมการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) มีจ านวนผู้เข้าอบรม 15 คน 
                  2.2 หลักสูตรอบรมการพัฒนาทักษะบาริสต้า มีจ านวนผู้เข้าอบรม 15 คน  
       ข้อ 5 รายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตภัณฑ์ใหม่และ/หรือรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการผลิตภัณฑ์ใหม่และ/หรือรายได้รวม ที่เพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ พิจารณาได้จาก 
              1) รายได้จากการจัดอบรมโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตร
นานาชาติ) ที่ส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพด้านการบริการเครื่องดื่ม ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ได้มีการด าเนินการ
จัดการอบรมใน 2 หลักสูตร ซึ่งมีรายได้จากการด าเนินการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 54 ,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากการจัด
อบรมในปีการศึกษา 2561 ที่มีจ านวน 1 หลักสูตร และมีรายได้จากการจัดอบรม เป็นจ านวนเงิน 30,600 บาท ดังนี้ 
                 1.1 หลักสูตรอบรมการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) มีรายได้จากการจัดอบรมเป็นจ านวนเงิน 27,000 
บาท 
                  1.2 หลักสูตรอบรมการพัฒนาทักษะบาริสต้า มีรายได้จากการจัดอบรมเป็นจ านวนเงิน 27,000 บาท 
รายการหลักฐาน  

D 5.11.1 หลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพเพ่ือรองรับแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์            
การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของ
ประเทศ (reskill/upskill/new skill) เพ่ือการมีงานท าและเตรียมความพร้อมรองรับการท างานใน
อนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หลักสูตรประกาศนียบัตร 
(Non - Degree)  

D 5.11.2 SDU - MOOC (mooc.dusit.ac.th) 
D 5.11.3 โครงการบริการวิชาการการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts)  
D 5.11.4 โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะบาริสต้า  

การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 

 
5 ข้อ 

(ระบุข้อ 1 2 3 4 5) 
5 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  
       อาจารย์ณัฐปรียา  โพธิ์พันธุ์ 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
       นางสาวสิรินดา  เสวตสมบูรณ์ 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช  โสภา 
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     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์ของกระบวนการและผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 การติดต่อประสานงานได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เข้าใจดี 1 คะแนน 1 คะแนน 
ข้อ 2 การให้ข้อมูล/ความช่วยเหลืออย่างดีเมื่อมีข้อสงสัย/

ประสบปัญหา 
1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 3 การให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 1 คะแนน 1 คะแนน 
ข้อ 4 การบริการแสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตได้อย่างชัดเจน 

(แสดงถึงรูปแบบ/ลักษณะการบริการ การจัดตกแต่ง
สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ เช่น ไม่ใช้ภาชนะพลาสติกใน
การเส ิร ์ฟ การใช้ที่รองแก้วในการเส ิร ์ฟน้ า เป็นต้น 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 5 ผู้ให้บริการแสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีความเป็นมืออาชีพ 1 คะแนน 1 คะแนน 
ข้อ 6 การบริการภายในได้รับความพึงพอใจมาก (แสดง

หลักฐาน หรือจากการสัมภาษณ์ประกอบ หรือความพึง
พอใจ ร้อยละ 85 ขึ้นไป) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 7 การบริการภายนอก/บุคคลภายนอกได้รับความพึงพอใจ
มาก (แสดงหลักฐาน หรือจากการสัมภาษณ์ประกอบ 
หรือความพึงพอใจ ร้อยละ 85 ขึ้นไป) 

1 คะแนน 1 คะแนน 

สรุปผลการด าเนินงาน 7 ข้อ 7 คะแนน 
     

ผลการด าเนินงาน   
 รทบ. มีโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ทั้งสิ้นจ านวน 30 โครงการ ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 27 

โครงการ และยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องมีการด าเนินการในช่วง
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท าให้ต้องเลื่อนการจัดโครงการออกไป (D 5.12.1)  
จ าแนกตามสาขาวิชาที่รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ ดังนี้  

- สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม จ านวน 11 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 8 โครงการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ 

- สาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว จ านวน 5 โครงการ 
- สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จ านวน 4 โครงการ 
- สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวน 10 โครงการ 

D 5.12    มสด. SDU 5 

รายงานการประเมินตนเอง ชื่อตัวชี้วัด : การบริการตามมาตรฐานของสวนดุสิต  
                 (โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ) 
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 นอกจากนี้ พิจารณาตามประเภทของการให้บริการภายในกับภายนอกในโครงการที่ด านินการเสร็จสิ้นแล้ว 
จ านวน 27 โครงการ สามารถจ าแนกได้ ดังนี้    

 - โครงการที่เป็นการให้บริการภายใน โดยมีผู้รับบริการ ประกอบไปด้วย นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
จ านวน 22 โครงการ (D 5.12.7) 

  - โครงการที่ให้บริการภายนอก โดยมีผู้รับบริการ ประกอบไปด้วย ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ พนักงานโรงแรม 
และประชาชนทั่วไป จ านวน 5 โครงการ (D 5.12.8) 

 ซึ่งทุกโครงการได้มีการจัดท าโครงการตามระบบ เริ่มจากการประชุมวางแผน การเขียนโครงการ การด าเนิน
โครงการ การสรุปและประเมินผลโครงการทุกโครงการ ซึ่งทุกโครงการจะเน้นให้ความส าคัญกับการบริการตาม
มาตรฐานของสวนดุสิต กล่าวคือ มีระบบกลไก มีมาตรฐานด้านบุคลากร ด้านเนื้อหาทางวิชาการ ด้านสถานที่ ด้าน
การให้บริการ ด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยจะรายงานผลลัพธ์ของกระบวนการและผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ข้อ 1 การติดต่อประสานงานได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เข้าใจดี  
       ผลการด าเนินงาน รทบ. จะมีการประชุมวางแผนการจัดโครงการ โดยทุกโครงการจะมีการติดต่อ

ประสานงานเพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน มีความเข้าใจ โดยจะมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้ งออนไลน์
และออฟไลน์ เช่น เอกสาร ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ยังมีการให้เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อประสานงาน
ได้โดยตรงกับผู้ประสานงานโครงการทั้งในระดับ รทบ. และระดับสาขาวิชา เพ่ือที่จะสามารถให้บริการตอบค าถาม
แก่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน (D 5.12.2) 

ข้อ 2 การให้ข้อมูล/ความช่วยเหลืออย่างดีเมื่อมีข้อสงสัย/ประสบปัญหา  
         ผลการด าเนินงาน รทบ. มีการให้ข้อมูล/ความช่วยเหลืออย่างดีเมื่อมีข้อสงสัย/ประสบปัญหาในทุก

โครงการ โดยให้ความอนุเคราะห์ทั้งโครงการของมหาวิทยาลัย และโครงการอ่ืนๆ ในปีการศึกษา  2562 เช่น การ
อนุเคราะห์นักศึกษาช่วยงาน หรือสนับสนุนงานในด้านต่างๆ และส าหรับโครงการของ รทบ. ที่ต้องมีการด าเนินการ
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท าให้ต้องเลื่อนการจัดโครงการออกไป อาทิเช่น 
โครงการบริการวิชาการการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) ที่ต้องมีการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 3 รุ่น โดยในรุ่นที่ 3 
ประสบกับปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผู้ประสานงานโครงการจะด าเนินการติดต่อไปยัง
ผู้รับบริการทุกท่านในการให้ข้อมูลเพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ปัญหาของผู้ด าเนินโครงการ ซึ่งผู้รับบริ การทุก
ท่านเข้าใจและมีความพึงพอใจในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี (D 5.12.3) 

ข้อ 3 การให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
         ผลการด าเนินงาน รทบ. มีการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ในทุกโครงการ พิจารณาจากการที่ 

รทบ. จะมีการวางแผนประชุมร่วมกันทั้งระดับ รทบ. และระดับสาขาวิชา ท าให้เกิดการรับทราบข้อมูลของโครงการ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักวิชาการ และสอดคล้องตรงกันของทั้งผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
และสามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งไลน์ เฟซบุ๊ก โทรศัพท์  ซึ่งในทุกช่องทางจะมีผู้ประสานงาน
รับผิดชอบในการให้ข้อมูล ชี้แจง และตอบข้อซักถามโดยจะมีการด าเนินการอย่างรวดเร็ว และครบถ้วนทุกประเด็น 
เป็นประจ าทุกวัน รวมทั้งมีขั้นตอนในการด าเนินงานตามโครงการ หรือการขอรับบริการที่ชัดเจน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
ท าให้ให้ผู้รับบริการได้รับบริการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด (D 5.12.4) 

 ข้อ 4 การบริการแสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตได้อย่างชัดเจน (แสดงถึงรูปแบบ/ลักษณะการบริการ 
การจัดตกแต่งสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ เช่น ไม่ใช้ภาชนะพลาสติกในการเส ิร ์ฟ การใช้ท่ีรองแก้วในการเส ิร ์ฟน้ า 

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีการบริการที่แสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตได้อย่างชัดเจน (แสดงถึง
รูปแบบ/ลักษณะ การบริการ การจัดตกแต่งสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ เช่น ไม่ใช้ภาชนะพลาสติกในการเส ิร ์ฟ การใช้
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ที่รองแก้วในการเส ิร ์ฟน้ า เป็นต้น) อาทิเช่น โครงการบริการวิชาการการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) ได้มีการ
ด าเนินการ ณ Dusit Bistro and Co - working space มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการท าเครื่องดื่ม 
ซึ่งมีภาชนะที่ถูกต้องเหมาะสมกับการเส ิร ์ฟเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการบริการอาหารว่างที่ให้
นักศึกษามาบริการ โดยแสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตทั้งการแต่งกาย และก ิริยามารยาท รวมถึงใช้ภาชนะที่
เหมาะสมในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (D 5.12.5) 

 ข้อ 5 ผู้ให้บริการแสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีความเป็นมืออาชีพ 
ผลการด าเนินงาน รทบ. มีการบริการที่แสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีความเป็นมืออาชีพ โดยทุกสาขาวิชาจะมี

การฝึกอบรมทักษะทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ มีการ Orientation แนะน าการน า
ความรู้ด้านจิตบริการ และความเป็น รทบ. ก่อนการเริ่มปฏิบัติงานทุกโครงการ ทั้งงานในระดับมหาวิทยาลัย        
งานของสาขาวิชา และงานอ่ืนๆ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนดไว้ เป็นกฎของ รทบ. ส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากร โดยคุณลักษณะของนักศึกษาของ รทบ. มีดังนี้ 

        1) มีบุคลิกภาพ มารยาท วินัย ในการปฏิบัติงาน 
        2) จิตบริการสาธารณะ ในการให้บริการ 
        3) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีภาวะผู้น า 
        4) มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
        5) มีทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
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        ซึ่งในทุกโครงการจะเน้นการให้บริการถึงความเป็นเป็นมืออาชีพ เช่น การเส ิร ์ฟเครื่องดื่ม  ขณะ
ผู้รับบริการนั่งโต๊ะ จะมีการใช้ค าถามในการสอบถามถึงความต้องการเครื่องดื่ม และน้ าเสียงที่สุภาพ การเข้าเส ิร ์ฟที่
ถูกด้าน รินกาแฟให้ผู้รับบริการในปริมาณที่พอดี รวมถึงการแต่งกาย และบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ (D 5.12.6) 

ข้อ 6 การบริการภายในได้รับความพึงพอใจมาก (แสดงหลักฐาน หรือจากการสัมภาษณ์ประกอบ หรือ
ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 ขึ้นไป) 

       ผลการด าเนินงาน รทบ. มีการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวนทั้งสิ้น 22 โครงการ ซึ่งเป็นการให้บริการกับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจ
การให้บริการภายในของ รทบ. อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.27 (D 5.12.7) 

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการภายในของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ รทบ. 
 

ล าดับที ่
 

ชื่อโครงการ 
 

ประเภทกิจกรรม 
ภาพรวม              

ความพึงพอใจ                 
ต่อการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย คิดเป็น
ร้อยละ 

1 โครงการ Village Tourism การทอ่งเที่ยว
ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
บ าเพ็ญประโยชน์ หรือ รักษาสิ่งแวดล้อม 
เสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 

4.47 89.40 

2 โครงการทัศนศึกษาเส้นทางบังคับเส้นทางที่ 1 
พระบรมมหาราชวังและวัดส าคัญในกรุงเทพฯ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุร ี

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
เสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 

4.56 91.20 

3 โครงการฝึกปฏิบตัิการภาคสนามเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการยื่นขอรับการทดสอบใบอนุญาต
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) ใน
เส้นทาง 3 เส้นทางราชมรรคา (อสีานใต้) 

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
เสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 

4.47 89.40 

4 โครงการเสรมิทักษะวิชาชีพและเสริมสร้าง
คุณลักษณะบณัฑติตามแนวทาง SDU SPIRIT  
สู่สายงานการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
 

4.14 82.80 

5 โครงการบรูณาการรายวิชาสู่การเรียนรู้ ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
การพัฒนาหลักสูตร 

4.38 87.60 

6 โครงการ เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพนักบริการ (Beauty For A Better 
Life) 

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
 

4.28 85.60 

7 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่านงาน
ประดิษฐ์ถาดจากใบตองในรายวิชาการบริหาร
พหุวัฒนธรรม 

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์ 4.37 87.40 

8 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 
: ภาษาอังกฤษเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเอง ระยะที่ 1 

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์ 4.29 85.80 
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ล าดับที ่

 
 

ชื่อโครงการ 

 
 

ประเภทกิจกรรม 

ภาพรวม           
ความพึงพอใจ              

ต่อการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย คิดเป็น
ร้อยละ 

9 โครงการธุรกจิโรงแรมร่วมใจ สร้างสามัคคี                               
สู่การเรียนรู ้

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์
เสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

4.31 86.20 

10 โครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
ธุรกิจการโรงแรม : MoU 9 ระยะที่ 1 

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์
เสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
การพัฒนาเชิงพื้นที่/การมสี่วนร่วมของ
ชุมชน+ผู้ใช้บัณฑิต 

4.30 86.00 

11 โครงการเสรมิศักยภาพบุคลากรแห่งการเรียนรู้
ในสาขาวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม 

พัฒนาองค์ความรู้/บรูณาการพันธกิจ
และบรหิารจดัการอัตลักษณ์บนความ
เชี่ยวชาญ 

4.27 85.40 

12 โครงการรับน้องเข้าบ้าน  
(ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา 
2562) 

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์
เสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

4.47 89.47 

13 โครงการเพิม่พูนความรูสู้่การปฏิบตัิ  
IMC Planning for Hospitality 
Management 

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์  4.44 88.88 

14 โครงการเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทาง     
พหุวัฒนธรรมเพี่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันต ิ

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
เสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

4.28 85.71 

15 โครงการการกราบระลึกพระคณุทีส่ามและสบื
สานพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2562 

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
เสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

4.36 87.09 

16 โครงการบรูณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนา        
อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

4.54 90.90 

17 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ      
เพื่อการทดสอบ TOEIC (TOEIC 
Preparation) 

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
 

4.29 85.77 

18 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสตูร       
ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการงาน
บริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
 

4.48 89.67 

19 โครงการเตรยีมความพร้อมภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management 
(International Programme) 

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
 

4.31 86.23 

20 โครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์
นอกห้องเรียน  
กิจกรรมที่ 1 เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน 

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
 

4.65 93.10 
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ล าดับที ่

 
 

ชื่อโครงการ 

 
 

ประเภทกิจกรรม 

ภาพรวม            
ความพึงพอใจ       

ต่อการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย คิดเป็น
ร้อยละ 

21 โครงการ EVEX บ่มเพาะต้นกล้า 
กิจกรรมที่ 1 อบรมการเตรียมความพร้อมเป็น
บัณฑิตมืออาชีพ 

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
 

4.13 82.60 

22 โครงการ EVEX บ่มเพาะต้นกล้า 
กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏบิัติการปรับพืน้ฐานด้าน
คอมพิวเตอร์เพื่อมลัตมิีเดยี 

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
 

4.19 83.80 

ภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการภายในของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ รทบ. 

4.36 87.27 

 หมายเหตุ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลความพึงพอใจ 5 ระดบั ความหมายเชิงปริมาณ 

ระดับ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1 
2 
3 
4 
5 

1.00 – 1.49 
1.50 – 2.49 
2.50 – 3.49 
3.50 – 4.49 
4.50 – 5.00 

พึงพอใจมากท่ีสุด  
พึงพอใจมาก 

พึงพอใจปานกลาง 
พึงพอใจมาก 

พึงพอใจมากที่สุด 
 

ข้อ 7 การบริการภายนอก/บุคคลภายนอกได้รับความพึงพอใจมาก (แสดงหลักฐาน หรือจากการ
สัมภาษณ์ประกอบ หรือความพึงพอใจร้อยละ 85 ขึ้นไป) 

       ผลการด าเนินงาน รทบ. มีการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวนทั้งสิ้น 5 โครงการ ซึ่งเป็นการให้บริการกับศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ พนักงานโรงแรม และประชาชนทั่วไป 
พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการภายนอกของ รทบ. อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 
89.62 (D 5.12.8) 
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการภายนอกของโครงการตามแผนปฏบิัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ รทบ. 
 
 

ล าดับที ่

 
 

ชื่อโครงการ 

 
 

ประเภทกิจกรรม 

ภาพรวม          
ความพึงพอใจ       

ต่อการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย คิดเป็น   

ร้อยละ 
1 โครงการวาปีบุษบากร

วิชาการ ครั้งท่ี 9  
โดยพระบรมราชานุญาต 

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
เสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 
การพัฒนาเชิงพื้นที ่

4.36 87.20 
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ล าดับที ่

 
 

ชื่อโครงการ 

 
 

ประเภทกิจกรรม 

ภาพรวม          
ความพึงพอใจ       

ต่อการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย คิดเป็น   
ร้อยละ 

2 โครงการอบรมภาษาจีน
ส าหรับนักการโรงแรม    
มืออาชีพ 

พัฒนาความรู้ภาษาจีนให้กับพนักงานโรงแรม 4.35 87.00 

3 โครงการบริการวิชาการการ
ท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) 

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
พัฒนาองค์ความรู้/บรูณาการพันธกิจและบริหารจดัการอตั
ลักษณ์บนความเช่ียวชาญ/หลักสตูรตอบสนองต่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่การมีส่วนร่วมของชุมชน+ผู้ใช้บัณฑิต 

4.88 97.60 

4 โครงการบรูณาการจดัการ
เรียนการสอนกับงานวิจัย 

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
การพัฒนาเชิงพื้นที่/การมสี่วนร่วมของชุมชน+ผู้ใช้บัณฑิต 

4.28 85.71 

5 โครงการ EVEX ศูนย์
สร้างสรรค์การออกแบบ  
กิจกรรมที่ 1 เป็นปรึกษา 
วิทยากรและบริการ                           
ด้านการออกแบบ จัดแสดง
นิทรรศการ 

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
การพัฒนาเชิงพื้นที่/การมสี่วนร่วมของชุมชน+ผู้ใช้บัณฑิต 

4.53 90.60 

ภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการภายนอกของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ รทบ. 

4.48 89.62 

    หมายเหตุ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลความพึงพอใจ 5 ระดับ ความหมายเชิงปริมาณ 

ระดับ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1 
2 
3 
4 
5 

1.00 – 1.49 
1.50 – 2.49 
2.50 – 3.49 
3.50 – 4.49 
4.50 – 5.00 

พึงพอใจมากท่ีสุด  
พึงพอใจมาก 

พึงพอใจปานกลาง 
พึงพอใจมาก 

พึงพอใจมากที่สุด 
 
 
รายการหลักฐาน  
        D 5.12.1 โครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ รทบ. 

      D 5.12.2 ภาพช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการทุกสาขา 
 D 5.12.3 หลักฐานการตอบค าถามผู้รับบริการ โครงการบริการวิชาการการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) 
 D 5.12.4 ผลการสัมภาษณ์ผู้ประสานงานโครงการทั้งระดับ รทบ. และระดับหลักสูตร 
 D 5.12.5 รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการการท าลาเต้ อาร์ท (Latte Arts) 
 D 5.12.6 ภาพกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงความเป็นสวนดุสิต 
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 D 5.12.7 ความพึงพอใจต่อการให้บริการภายในของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของ รทบ.  

 D 5.12.8 ความพึงพอใจต่อการให้บริการภายนอกของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ของ รทบ. 

การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ ร้อยละ 30/7 ข้อ 

 
ร้อยละ 30/7 ข้อ 

(ระบุข้อ 1 2 3 4 5 6 7) 
7 คะแนน บรรลุ 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
       อาจารย์ ดร. กมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
       นางสาวสิรินดา  เสวตสมบูรณ์ 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
       อาจารย์ ดร.รุ่งนภา  เลศิพัชรพงศ์ 
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     ระสงค์ 
      

เกณฑ์ประเมิน (เกณฑ์ประเมินของตัวชี้วัด) 
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน/การให้คะแนน 
คะแนน 

ตามเกณฑ์ ผลที่ได้ 
ข้อ 1 นโยบายการบริหารที่ให้ความส าคัญต่อการปกป้องดูแลชีวิต

และทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดนโยบาย/
แนวทาง แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 2 ทีมเฉพาะกิจ /บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารในการ
วางแผน ด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาได้ภายใน ภายใน 1 - 
2 ชั่วโมง หลังจากได้รับเรื่อง 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 3 ระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมถึงหน่วยงานและบุคลากรอย่าง
ทั่วถึงภายใน 24 ชั่วโมง หน่วยงานและบุคลากรด าเนินการ/ 
ปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 4 บรรทัดฐาน/ มาตรฐานการท างานใหม่ 1 คะแนน 1 คะแนน 
ข้อ 5 การน าเทคโนโลยี/ แอปพลิเคชั่นที่รองรับการด าเนินการท าให้

ติดต่อสื่อสารกันได้ บุคลากรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้สะดวก 

1 คะแนน 1 คะแนน 

ข้อ 6 ทรัพย์สินของบุคลากรและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ไม่เกิด
ความเสียหาย ถ้าเกิด ก็เกิดผลกระทบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
อันเนื่องมาจากการมีทีมงานป้องกันและแก้ไข 

1 คะแนน 1 คะแนน 

สรุปผลการด าเนินงาน 6 ข้อ 6 คะแนน 
     

ผลการด าเนินงาน  
         พบว่า รทบ. มีหลักฐานการปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณาทั้ง 6 ข้อ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  
         ข้อ 1 นโยบายการบริหารที่ให้ความส าคัญต่อการปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย โดย
มีการก าหนดนโยบาย/แนวทางแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) รทบ. ได้มีนโยบายในการบริหารงานที่ให้
ความส าคัญต่อการปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้  

      1.1 การก าหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการ โดยคณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษา และหัวหน้าส านักงาน รทบ. มีการติดตามข้อมูลในส่วนงานที่รับผิดชอบเป็นระยะ โดยรายงานข้อมูลผ่าน
ช่องทาง e-office แต่ในกรณีที่มีประเด็นปัญหาเร่งด่วนและมีความส าคัญต่อการปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สิน

รายงานการประเมินตนเอง 

D 5.13 มสด. SDU 5 

ชื่อตัวชี้วัด : การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
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ภายในมหาวิทยาลัย จะน าเสนอต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาตัดสินใจ หรือจัดประชุมทั้งในรูปแบบปกติหรือในรูปแบบ
ออนไลน์เพื่อพิจารณาสรุปแนวทางการการแก้ไขในทันท ี

      1.2 การก าหนดนโยบายให้มีสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางการ
ปฏิบัติ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
มาตรการ แนวทางตามประกาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมทั้งประกาศ พรบ./พรก. ของรัฐ ในเรื่องส าคัญและ
เกี่ยวข้องต่อการปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย 
             1.3 การแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของ รทบ. ตัวแทนจากฝ่ายวิชาการ และ
ตัวแทนจากฝ่ายสนับสนุน ร่วมเป็นคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แนวทางแผนบริหารความเสี่ยงทั้งใน
สถานการณ์ปกติ และในสถานการณ์ฉุกเฉิน (การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID - 19) ซึ่งค านึงถึงการให้
ความส าคัญต่อพันธกิจหลัก ในการผลิตบัณฑิตของ รทบ. และการปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนบริหารความ
เสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ในรอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือนต่อมหาวิทยาลัย   
                1.4 การก าหนดแนวทางในด้านการจัดการเรียนการสอน ที่ให้ความส าคัญต่อการปกป้องดูแลชีวิตและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รทบ. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยการ
ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัว แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับนักศึกษาได้
อย่างทันท่วงที ทั้งนี้แต่ละหลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษา
จะแจ้งตารางนัดพบที่ปรึกษา ช่องทางการติดต่อกับนักศึกษา พร้อมด าเนินงานให้ค าปรึกษาตามชั่วโมงที่นัดพบผ่าน
ทางช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมยังได้ก าหนดให้นักศึกษาที่เข้าโครงการความร่วมมือส่ง
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจโรงแรม (MoU) เขียนเล่าเรื่องราวการปฏิบัติงานในแต่ละสัปดาห์ผ่านไดอารี่โดยมีก าหนด
ส่งไดอารี่ทุกวันจันทร์ หรืออังคาร พร้อมให้มาพบเพ่ือพูดคุยรับฟังเรื่องราวที่พบเจอ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาหรือ
อุปสรรคที่นักศึกษาประสบ และสามารถให้ค าแนะน า รวมทั้งเข้าไปให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหาได้     
  ส าหรับในช่วงวิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รทบ. ได้มีแนวทางใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนตามบรรทัดฐาน/มาตรฐานการท างานใหม่ ที่ให้ความส าคัญต่อการปกป้องดูแลชีวิตและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
                     - มีแนวปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนที่ให้อาจารย์ระบุแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
เป็นการเตรียมตัวส าหรับแนวทางการสอนแบบออนไลน์ ที่อาจเป็นมาตรฐานใหม่ของการเรียนการสอนในอนาคต  
                     - การก าหนดแนวทางในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาในช่วงวิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) โดย รทบ. คณะกรรมการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และหลักสูตรต่างๆ ได้มีการ
ประสานงานแจ้งไปยังสถานประกอบการที่นักศึกษาก าลังฝึกงานเพ่ือยุติการฝึกงานในสถานประกอบการเพ่ือความ
ปลอดภัยของนักศึกษา และได้มีการอนุโลมให้อาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาฝึกงานสามารถมอบหมายงานอย่างอ่ืนเป็นการ
ชดเชย หากจ านวนชั่วโมงการฝึกงาน ยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 

          1.5 การก าหนดแผนในการเข้ามาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามตารางการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัด รทบ. ในช่วงวิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19) เพ่ือลดเวลาในการเข้ามาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย โดยการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) เพ่ือเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และค านึงถึงความปลอดภัยของบุคลากร ซึ่ง รทบ. ได้ให้บุคลากรมีการ
บันทึกการปฏิบัติงานลงในตารางแบบบันทึกการปฏิบัติงานในทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้สามารถติดตาม
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ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์งานที่ได้รับมอบหมายของบุคลากรแต่ละคนได้ รวมทั้งเพ่ือให้การสนับสนุนงานด้านการ
จัดการเรียนสอนให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 2 ทีมเฉพาะกิจ /บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารในการ วางแผน ด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหา
ได้ภายใน ภายใน 1 - 2 ชั่วโมง หลังจากได้รับเรื่อง 

ผลการด าเนินงาน ตามที่ รทบ. ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะท างานชุด
ดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาประเด็นที่เป็นความเสี่ยงต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน พร้อมเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินที่สามารถเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา และขอการพิจารณาและสั่งการจากคณบดี และรองคณบดีผ่านทางช่องทางการติดต่อทั้งทางโทรศัพท์ หรือ
แอปพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งนอกจากนี้ผู้บริหารจะสั่งการผ่านทางคณะท างาน ประธานหลักสูตร หัวหน้าส านักงาน เพ่ือ
ด าเนินการในทันที และ รทบ. ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายงานด้านต่างๆ ของ รทบ. ที่ทางผู้บริหาร
และคณะท างานสามารถสั่งการให้คณะกรรมการฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องน าแนวทางหรือนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
ได้ทันที  

        คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายงานด้านต่างๆ ของ รทบ. ประกอบไปด้วย  
        1) คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคคล (OD and HR)  
        2) คณะกรรมการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร (Marketing and Reputation) 

                  3) คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Academic Development) 
                  4) คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ (THM Integrated Projects for Communities) 
                  5) คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ (THM Cooperative Field) 
                  6) คณะกรรมการฝ่ายวิจัย (Research and Development) 
                  7) คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา (Student Activities and Development) 
                  8) คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 3 ระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมถึงหน่วยงานและบุคลากรอย่างทั่วถึงภายใน 24 ชั่วโมง หน่วยงาน
และบุคลากรด าเนินการ/ ปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี 

ผลการด าเนินงาน รทบ. มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานที่ประกอบไปด้วยการส่งข้อมูล
ผ่านระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - office) การอัพเดตข้อมูลต่างๆ ผ่านเฟสบุ๊คของ รทบ. โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ” ที่  http://www.facebook.com/prthmsdu และเว็บไซต์หลักของ รทบ. ที่  
http://thmdusit.dusit.ac.th ส าหรับอาจารย์ผู้สอน และผู้ดูแลในแต่ละรายวิชา สามารถสื่อสารกับนักศึกษาผ่าน
ทางช่องทางกลุ่มในแอปพลิเคชั่นไลน์ และทาง Private Chat และส าหรับนักศึกษาต่างชาติสามารถสื่อสารได้ผ่าน
ช่องทางการติดต่อ Line, WeChat, DinTalk, Microsoft Team และ Zoom Video conference ซึ่งเป็นช่องทางที่
สามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างทั่วถึงภายใน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ คณบดี ได้มีนโยบายการตั้งกลุ่มในแอปพลิเคชั่นไลน์
เพ่ือให้ทางผู้บริหารของ รทบ. คณะกรรมการประจ า รทบ. คณะท างานในแต่ละหลักสูตร กลุ่มศูนย์การศึกษา กลุ่ม 
All of THM School และกลุ่ม Officer THM Team เพ่ือประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูล ข่าวสาร และสั่งการตามความ
เหมาะสมในช่วงสถานการณ์ปกติ และส าหรับในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ได้มีแนวทางในการสื่อสารข้อมูลเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้ 

        3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ รทบ. ได้ก าหนดให้มีแนวทางในการปฏิบัติให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรจะต้องสามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานผ่านทางโทรศัพท์หรือห้องสนทนา

http://www.facebook.com/prthmsdu
http://thmdusit.dusit.ac.th/
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เฉพาะกลุ่มผ่านทางกลุ่มไลน์ได้ตลอดเวลา 24 ชั่งโมง ทั้งในสถานการณ์ปกติหรือในสถานการณ์ ไม่ปกติในช่วงที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพ่ือรองรับปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

3.2 รทบ. ได้จัดท าข้อมูลช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับ รทบ. ด้วยการจัดท าเป็นภาพ (Infographic) 
ที่ระบุข้อมูลรายละเอียดซึ่งสามารถใช้ในการติดต่อของแต่ละหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รทบ. และมีการส่ง
ข้อมูลดังกล่าวผ่านไปในไลน์กลุ่มต่างๆ 

 

 
 

         3.3 ส านักงาน รทบ. เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องและติดต่อประสานงานต่อผู้บริหารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสอบถาม ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือต้องการ
ความช่วยเหลือผ่านระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - office)  

ข้อ 4 บรรทัดฐาน/ มาตรฐานการท างานใหม่ 
ผลการด าเนินงาน  รทบ. มีบรรทัดฐาน/ มาตรฐานการท างานใหม ่ของ รทบ. ได้แก่ 

       4.1 รทบ. มีหลักฐานการก ากับดูแล ตามแนวปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนที่ให้อาจารย์ระบุแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 โดยให้ยึดสัดส่วนรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือออนแอร์ 9 สัปดาห์ และแบบออนไซท์ 6 สัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมตัว
ส าหรับแนวทางการสอนแบบออนไลน์ ที่อาจเป็นมาตรฐานใหม่ของการเรียนการสอนในอนาคต  

        4.2 รทบ. ก าหนดมาตรการรับมือวิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนเข้า
พ้ืนที่ ผู้ที่ต้องการเข้าพ้ืนที่ต้องใส่หน้ากากอนามัย และต้องผ่านจุดคัดกรองพร้อมทั้งปฏิบัติตามค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคัดกรองบุคคลเข้าพ้ืนที่ รวมทั้งเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และลดภาวะเสี่ยงที่จะ
เกิดการแพร่ระบาดของเไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รทบ. ได้มีแผนในการเข้ามาปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่ง
เป็นไปตามตารางการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัด รทบ. ในช่วงวิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) เพ่ือลดเวลาในการเข้ามาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย โดยการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from 
home) และเพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

         4.3 รทบ. ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัด รทบ. ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีประกาศปิดมหาวิทยาลัย โดยให้ปฏิบัติตาม
นโยบาย Work from Home และให้มีการลงบันทึกในตารางแบบบันทึกการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
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สังกัด รทบ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน ซึ่งข้อมูลที่ต้องบันทึกประกอบไปด้วย วันเวลาในการ
ปฏิบัติงาน งานที่ปฏิบัติและกระบวนการปฏิบัติ ผลของการปฏิบัติงาน และสถานที่ปฏิบัติงาน ส าหรับข้อมูลที่บันทึก
ในแต่ละเดือนบุคลากรต้องน าส่งหัวหน้าส านักงานให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและน าเสนอต่อคณบดี เพ่ือให้
สามารถติดตามความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์งานที่ได้รับมอบหมายของบุคลากรแต่ละคนได้ 

 
ข้อ 5 การน าเทคโนโลยี/แอปพลิเคชั่นที่รองรับการด าเนินการท าให้ติดต่อสื่อสารกันได้ บุคลากรสามารถ

เข้าถึงง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก 
ผลการด าเนินงาน 

        5.1 รทบ. มีแนวปฏิบัติให้บุคลากรทางวิชาการเข้าร่วมอบรม การสอนออนไลน์สไตล์สวนดุสิต แนะน า
เครื่องมือการสอน WBSC - LMS + สอนออนไลน์แบบ Live Lecture ที่จัดโดยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้ WBSC - LMS ของมหาวิทยาลัย เพ่ือบรรจุเนื้อหาการเรียน
และแผนการสอน โดยอธิบายการสอนแบบออนไลน์ด้วยตัวเลือกตามคุณสมบัติของแต่ละแอปพลิเคชั่น ได้แก่ 
Microsoft Teams, Zoom Video Conferencing, Cisco Webex, Facebook Groups, WeChat, DingTalk และ 
Line เพ่ือเป็นการปรับการสอนรองรับวิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

         5.2 รทบ. มีหลักฐานการก ากับดูแลให้อาจารย์ผู้สอนน า มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา เอกสาร
ประกอบการเรียน สื่อประกอบการสอน และการมอบหมายงานขึ้นระบบของมหาวิทยาลัย มีการช่วยเหลือให้
ค าแนะน าการใช้ระบบผ่านไลน์กลุ่ม Help Desk ระบบ WBSC และการส่งข่าวสารของ รทบ. ผ่านไลน์กลุ่ม All of 
THM School ท าให้บุคลากรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก ทั้งนี้มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ก ากับ
ติดตามการน าข้อมูลการสอนขึ้นระบบ WBSC - LMS และรายงานผลการด าเนินงานการสอนให้ครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และน าเสนอต่อคณบดีตามล าดับ 
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   5.3 รทบ. มีหลักฐานการน าเทคโนโลยี/แอปพลิเคชั่นของ PC, Laptop, Smart Phone และ Android 
มาใช้เป็นสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เพ่ือรองรับการท างานของบุคลากร ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย และรวดเร็ว เช่น แอปพลิเคชั่นไลน์ที่มีห้องสนทนาเฉพาะกลุ่มที่มีสมาชิกเป็นบุคลากรสาย
วิชาการ รทบ. หรือเฟสบุ๊คของ รทบ. โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ” หรือ @prthmsdu 
รวมถึงห้องสนทนาเฟสบุ๊ค และเมสเซนเจอร์ของ รทบ. ที่น ามาใช้เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ภายในส่วนงานด้วยการจัดท าเป็นภาพ (Infographic) ซึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลโยการจัดท าเป็นภาพ 
(Infographic) นี้ ทาง รทบ. ได้จ าแนกประเภทของข้อมูลที่เผยแพร่โดยการก าหนดสีกรอบของภาพ ดังนี้ 1) กรอบสี
ส้ม เป็นข้อมูลด้านการบริหารจัดการ และประกาศต่างๆ 2) กรอบสีน้ าเงิน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลงานต่างๆ ของ รทบ. 
3) กรอบสีฟ้า เป็นข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก หรือสถานที่ต่างๆ 4) กรอบสี
น้ าตาล เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลงานและการพัฒนาบุคลากร และ 5) สีม่วง เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มีการสื่อสารข้อมูลประเภทคลิปวีดิโอ และเสียงระหว่าง รทบ. กับหลักสูตร
ฯ และบุคลากรทุกคนภายใน รทบ. ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถานการณ์ปกติหรือในสถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามนโยบาย Work from home ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของมหาวิทยาลัย รทบ. รวมถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการการท างาน เช่น การแชร์ไฟล์เอกสารที่สามารถเปิดอ่าน
และส่งต่อได้ทันที การสร้างอัลบั้มภาพในการจัดกิจกรรมต่างๆ และการแชร์ลิงค์ต่างๆ เป็นต้น ส่งผลให้สามารถ
ท างานร่วมกันได้ทุกท่ีทุกเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อ 6 ทรัพย์สินของบุคลากรและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ไม่เกิดความเสียหาย ถ้าเกิด ก็เกิดผลกระทบอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ อันเนื่องมากจากการมีทีมงานป้องกันและแก้ไข 

        ผลการด าเนินงาน รทบ. มีแนวทางการปฏิบัติให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
และมาตรการเข้มงวดเรื่องการแจ้งการเข้าใช้สถานที่ในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

        1) มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารการแจ้งแนวปฏิบัติ และประกาศต่างๆ ในเรื่องการระวังภัย ข้อควรระวัง
และพึงปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น กองอาคารสถานที่ หรือหน่วยงานอื่นๆ ผ่านช่องทางระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - office) ให้กับบุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

        2) ในระหว่างช่วงเวลาที่ก าหนดให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จนถ ึง
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ตามที่มีการออกมาตรการผ่อนปรนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม รทบ. มีแนวทางให้ผู้บริหาร คณาจารย์หรือบุคลากรสังกัด รทบ. ที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย ต้องแจ้งต่อ
หัวหน้าส านักงาน รทบ. ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ทุกครั้งเพ่ือรายงานต่อมหาวิทยาลัย     

         3) หลังจากท่ีมีมาตรการผ่อนปรนได้มีแนวปฏิบัติให้บุคลากรของ รทบ. เข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ตามปกติ โดยให้ลงเวลาเข้า - ออกในระบบลงเวลาปฏิบัติงานตามปกติ  

         4) การเข้าใช้พ้ืนที่ บุคลากรต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และผ่านจุดคัดกรอง นอกจากนี้มีจุดบริการเจล
แอลกอฮอล์ ภายในอาคารของ รทบ. 
รายการหลักฐาน  

D 5.13.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ รทบ. 
D 5.13.2 แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2563 ของ รทบ. 
D 5.13.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 

เดือน) ของ รทบ. 
D 5.13.4 แผนบริหารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของ รทบ. 
D 5.13.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายงานด้านต่างๆ ของ รทบ. 
D 5.13.6 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค/แนวปฏิบัติ/แนวประกาศติดเชื้อภายในหน่วยงานของ   

รทบ. 
D 5.13.7 แผนในการเข้ามาปฏิบัติงานของบุคลากรตามตารางการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

สังกัดโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในช่วงวิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) เพ่ือลดเวลาในการเข้ามาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย โดยการปฏิบัติงานที่บ้าน 
(Work from home) และเพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

D 5.13.8 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัด รทบ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตาม
นโยบาย Work from Home 

D 5.13.9 ห้องสนทนาเฉพาะกลุ่มผ่านทางกลุ่มไลน์ที่มีชื่อบุคลากรสายวิชาการของ รทบ. 
การประเมินตนเอง  

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 

 
6 ข้อ 

(ระบุข้อ 1 2 3 4 5 6) 
6 คะแนน บรรลุ  
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ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  
       อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสุด 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตัวช้ีวัด 
       นางสาวสิรินดา  เสวตสมบูรณ์ 
ผู้เขียนรายงาน SAR 
       อาจารย์ชรินดา  วิเศษรัตน์ 
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ส่วนที่สาม 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 

ผลการประเมินตนเอง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินตนเอง จ าแนกรายตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด มาตรฐาน
อุดมศึกษา

/SDU 
Focus 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ/ 

จ านวนข้อ 
คะแนน 

SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน     

D 1.1 อัตราการได้งานท าในพื้นที่หรือ
ภูมิภาคของบณัฑิต (Percentage of 
Graduate Employed in Region) 

อว. ระดับ 5/ไม่น้อย
กว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 90 

ระดับ 5 ร้อยละ 94.34 5 คะแนน บรรล ุ

D 1.2 ความสอดคล้องของหลักสตูร 
(Curriculum Alignment) 

อว. ระดับ 5/ไม่น้อย
กว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ  90 

ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรล ุ

D 1.3 การมีส่วนร่วมของสังคมและ
ชุมชน (Inclusive Community) 

อว. ระดับ 5/ไม่น้อย
กว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 90 

ระดับ 5/ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรล ุ

D 1.4 อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

สกอ. ร้อยละ 20 ร้อยละ 23.26 2.91 
คะแนน 

บรรล ุ

D 1.5 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

สกอ. ร้อยละ 20 ร้อยละ 20.93 1.74 
คะแนน 

บรรล ุ

D 1.6 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

สกอ. ระดับ 5/6 ข้อ ระดับ 5/6 ข้อ 
(ระบุข้อ 1 2 3 4 5 6) 

5 คะแนน บรรล ุ

D 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญา
ตร ี

สกอ. ระดับ 5/6 ข้อ ระดับ 5 /6 ข้อ 
(ระบุข้อ 1 2 3 4 5 6) 

5 คะแนน บรรล ุ

D 1.8 จ านวนหลักสูตรใหม่ (Degree) 
ที่ผลิตบณัฑติพันธ์ุใหม่ตอบสนองตอ่
การเปลีย่นแปลงในอนาคต/ความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

มสด. - - - - 

D 1.9 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (up 
skills/re skills) ครอบคลุมทุกช่วงวัย 

มสด. 4 ข้อ 4 ข้อ 
(ระบุข้อ 1 2 3 5) 

4 คะแนน บรรล ุ
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ตัวชี้วัด มาตรฐาน
อุดมศึกษา

/SDU 
Focus 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ/ 

จ านวนข้อ 
คะแนน 

D 1.10 จ านวนวิชาที่มีนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบใหมท่ี่
สอดรับวิถีใหม ่

มสด. 7 ข้อ 7 ข้อ 
(ข้อ 1 2 3 4 5 6 7) 

7 คะแนน บรรล ุ

D 1.11 พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู ้

มสด. 7 ข้อ 7 ข้อ 
(ข้อ 1 2 3 4 5 6 7) 

7 คะแนน บรรล ุ

SDU 2 การวิจัยและนวัตกรรม     

D 2.1 การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อ
การพัฒนาในพ้ืนท่ีภูมิภาค 
(Research/Service in Region) 

อว. ร้อยละ 50 ร้อยละ 54.55 5 คะแนน บรรล ุ

D 2.2 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัย/งานสรา้งสรรค์/
นวัตกรรม 

สกอ. 6 ข้อ 6 ข้อ 
(ระบุข้อ 1 2 3 4  5 6) 

5 คะแนน บรรล ุ

D 2.3  เงินสนับสนุนงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค/์นวัตกรรม 

สกอ. 25,000 บาท/
คน 

33,572.81 บาท/คน 5 คะแนน บรรล ุ

D 2.4 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

สกอ. ร้อยละ 20 ร้อยละ 22.09 5 คะแนน บรรล ุ

SDU 3 การบริการวิชาการ     

D 3.1 การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area 
Based Development) 

อว. ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรล ุ

D 3.2 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรอื
หน่วยงานในชุมชน พ้ืนท่ี หรือภูมิภาค 
(Non-Age Group Participation) 

อว. ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรล ุ

SDU 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความ  
          เป็นไทย 

 
 

 
 

 
 

 
 

D 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

สกอ. ระดับ 5/6 ข้อ ระดับ 5/6 ข้อ 
(ระบุข้อ 1 2  3 4 5 6) 

5 คะแนน บรรล ุ

SDU 5 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
 
 

 
 

 
 

 
 

D 5.1 การบริหารของคณะ/
มหาวิทยาลยัเพื่อการก ากับติดตาม

สกอ. ระดับ 5/7 ข้อ 7 ข้อ 
(ข้อ 1 2 3 4 5 6 7) 

5 คะแนน บรรล ุ
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ตัวชี้วัด มาตรฐาน
อุดมศึกษา

/SDU 
Focus 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ/ 

จ านวนข้อ 
คะแนน 

ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่มหาวิทยาลัย 
และเอกลักษณ์ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
D 5.2 ระบบก ากับการประกันคณุภาพ
หลักสตูรและคณะ 

สกอ. ระดับ 5/6 ข้อ ระดับ 5/6 ข้อ 
(ระบุข้อ 1 2 3 4 5 6) 

5 คะแนน บรรล ุ

D 5.3 ความโดดเด่นของอัตลักษณ์
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต (สอดคล้องกับ 
อว. กลุ่ม 4) 

มสด. 5 ข้อ 5 ข้อ 
(ระบุข้อ 1 2 3 4 5) 

8 คะแนน บรรล ุ

D 5.4 การน าองค์ความรู้/นวัตกรรม
ต่อยอดเป็นธุรกจิวิชาการ 

มสด. 3 ข้อ 3 ข้อ 
(ระบุข้อ 1 2 3) 

3 คะแนน บรรล ุ

D 5.5 งานสร้างสรรค์บนความ
เชี่ยวชาญ หรือนวัตกรรมของสวนดุสิต 

มสด. 5 ข้อ 7 ข้อ 
(ระบุข้อ 1 2 3 4 5 6  7) 

8 คะแนน บรรล ุ

D 5.6 การสร้างความเป็นสากลจาก
ภายในมหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
(Internationalization at home: 
IaH) 

มสด. 7 ข้อ 8 ข้อ 
(ระบุข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8) 

9 คะแนน บรรล ุ

D 5.7 การปฏิบัติงานท่ีตอบสนองต่อ
แผนปฏิรปูการศึกษาของประเทศ 

มสด. ร้อยละ 60/       
3 ข้อ 

ร้อยละ 60/3 ข้อ 
(ระบุข้อ 1 4 5) 

3 คะแนน บรรล ุ

D 5.8 ความเชื่อมโยงระหว่าง
มหาวิทยาลยักับการจดัการศึกษานอก
สถานท่ีตั้ง 

มสด. ร้อยละ 90      
ขึ้นไป 

ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรล ุ

D 5.9 การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 

มสด. 5 ข้อ 5 ข้อ 
(ระบุข้อ 2 3 4 5 6) 

7 คะแนน บรรล ุ

D 5.10 ความสามารถด้านการศึกษา
องค์การ 

มสด. 5 ข้อ 5 ข้อ 
(ระบุข้อ 1 2 4 5 6) 

5 คะแนน บรรล ุ

D 5.11 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลาย
และตรงกับความต้องการของลูกคา้/
ตลาด 

มสด. 5 ข้อ 5 ข้อ 
(ระบุข้อ 1 2 3 4 5) 

5 คะแนน บรรล ุ

D 5.12 การบริการตามมาตรฐานของ
สวนดุสติ 

มสด. ร้อยละ 30/     
7 ข้อ 

ร้อยละ 30/7 ข้อ 
(ระบุข้อ 1 2 3 4 5 6 7) 

7 คะแนน บรรล ุ

D 5.13 ระบบการปฏิบัติงานฉุกเฉนิ มสด. 6 ข้อ 6 ข้อ 
(ระบุข้อ 1 2 3 4 5 6) 

6 คะแนน บรรล ุ
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินตนเอง จ าแนกรายพันธกิจ 

 
การประเมิน
มาตรฐาน 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 
0.00-1.50 ปรบัปรุงเร่งดว่น 
1.51-2.50 ปรบัปรุง 
2.51-3.50 ระดบัพอใช้  
3.51-4.50 ระดบัด ี
4.51-5.00 ระดบัดีมาก 

 
SDU 1 

 
SDU 2 

 
SDU 3 

 
SDU 4 

 
SDU 5 

 
คะแนนเฉลี่ย/

ดาว 

อว. 15 
(5+5+5) 

5 
(5) 

10 
(5+5) 

- - 5.00 
(30/6) 

ดีมาก 
 

สป.อว. 14.65 
(2.91+1.74+5+5) 

15 
(5+5+5) 

- 5 
(5) 

10 
(5+5) 

4.47 
(44.65/10) 

ดี 
 

มสด. 18 
(N/A+4+7+7) 

- - - 66 
(8+3+8+9+3+5 
+7+5+5+7+6 

84.00  
 

คะแนนเฉลี่ย 4.77 
(47.65/10) 

5.00 
(20/4) 

5.00 
(10/2) 

5.00 
(5/1) 

5.85 
(76/13) 

-  
 

 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา 

พันธกิจ จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุง 

SDU 1 
ผลลัพธ์ผู้เรียน 

จุดแข็ง 
    1. นักศึกษามีความรู้ความสามารถเป็นที่
ยอมรับโดยได้รับรางวัลในระดับชาติ 
    2. รทบ. มีแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จาก
เครือข่ายที่หลากหลายท าให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์โดยตรง 
    3. รทบ. สามารถบริหารจัดการการจัดการ
เรียนการสอนและการให้ค าปรึกษากับนักศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
    4. รทบ. มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้โดยมีจุดแข็งท่ีเด่นชัด คือ มีการ
จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาทุกคน ผ่านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งโดยส่วนบุคคล 
ผ่านการพบปะโดยตรง ผ่านทางโทรศัพท์ ไลน์
กลุ่ม ไลน์ส่วนตัว ไดอารี่รายบุคคล  ที่นักศึกษา
สะดวก ลดช่องว่างระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา 
     รทบ. สนับสุนนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น 
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พันธกิจ จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุง 

ได้เป็นอย่างดี โดยมีการจัดการด้านความเสี่ยง
ในการศึกษาของนักศึกษา ติดตามผลการเรียน
ของนักศึกษาเป็นระยะ จัดท าแผนการเรียน
รายบุคคลกรณีนักศึกษาต้องลงทะเบียนไม่ตรง
ตามแผนการเรียนท าให้นักศึกษาสามารถ
คาดการณ์ก าหนดการขอส าเร็จการศึกษาของ
ตนเองได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษา มี
ความร่วมมือระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
ที่รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์
ผู้สอน และผู้ปกครองเพ่ือร่วมมือกันพัฒนา
นักศึกษาและมีผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการนักศึกษาเพ่ิมข้ึนทุกด้าน 
     นอกจากนี ้รทบ. ยังมีเครือข่าย
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการท าให้
นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ทั้งด้านการฝึกอบรม 
การฝึกประสบการณ์ อีกท้ังยังเป็นคลังแหล่ง
งานที่นักศึกษา และศิษย์เก่าสามารถเข้ามาเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองได้อีกด้วย 
      5. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรเป็นผู้จัดท า
โครงการและด าเนินกิจกรรมตามแผน ภายใต้
โครงการแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของ รทบ. อย่างครบถ้วนตามวิสัยทัศน์
ของ รทบ. คือ World Class Graduates 5 
ประการ และตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
     6. นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถ
วางแผนกิจกรรมและโครงการและด าเนินการ
เป็นประจ าตามกระบวนการ PDCA โดยเห็นได้
จากการแก้ปัญหาของนักศึกษาจากการประชุม
เพ่ือสรุปโครงการ และน าการแก้ไขปัญหามา
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียม
ถ่ายทอดสู่รุ่นน้องต่อไป 
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พันธกิจ จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
     ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในสายงานการ
ท่อง เที่ ยวและการบริการ  กับหน่ วยงาน
ภายนอก เพ่ือให้ได้มีประสบการณ์ ความรู้  
ทักษะ และทัศนคติที่ดีมากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

SDU 2 
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

จุดแข็ง 
     1. อาจารย์มีผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ที่มีคะแนนถ่วงน้ าหนักค่าคะแนนสูง
จ านวนมาก 
    2. ระบบสารสนเทศและสิ่งสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีระบบที่
ชัดเจนและเอ้ือต่ออาจารย์ เช่น ส านักวิทย
บริการฯ ระบบการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย 
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ และการพัฒนาห้อง 
Research Room เพ่ือตอบสนองต่ออาจารย์ใน
การพัฒนาตนเองด้านงานวิจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและ
ทันสมัย 
    3. รทบ. ร่วมมือกับส านักวิจัยและพัฒนาใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์
ในทุกๆ ด้านที่ครอบคลุมเรื่องวิจัย ตั้งแต่การ
ชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านงานวิจัย 
การให้ค าแนะน าเรื่องนโยบายและกรอบวิจัย
ของทุนงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปี การจัด
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย การชี้แนะ
เรื่องการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จนถึงเรื่อง
การคุ้มครองสิทธิ์จากผลผลิตของงานวิจัย  
    4. การสร้างเครือข่ายกับคณะต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
สร้างสรรค์งานวิจัยที่บูรณาการข้ามศาสตร์เพ่ือ
สร้างผลกระทบที่กว้างขึ้นกว่างานวิจัยที่อยู่ใน
ศาสตร์เดียว 

จุดที่ควรพัฒนา 
     1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีความ
ต่อเนื่องในการด าเนินการด้านงานวิจัยในปี
การศึกษา ต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดเป็นสมรรถนะของ
คณาจารย์ใน รทบ. และสามารถพัฒนาให้เกิดการ
ปรับปรุงไปสู่ความเป็นศักยภาพในด้านวิจัยและ
การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ของ รทบ.  อีกหนึ่งประเด็นที่ควรพัฒนาคือ
คณาจารย์ผู้ที่ไม่เคยท างานวิจัยหลายท่านส่งโครง
ร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน แต่
ไม่ได้รับการพิจารณาให้ทุน ดังนั้น รทบ. จะต้องมี
ระบบสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่เหล่านี้ให้มีโอกาส
ในการได้รับทุนในการท าวิจัยในอนาคต 
    2. สนับสนุนให้เกิดผลลัพธอ์ย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
จากงานวิจัยที่ก าลังแล้วเสร็จในปีการศึกษานี้ โดย
ผลงานวิชาการให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ให้
ปรากฏในฐานข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น Proceeding, 
TCI และต ารา มีการพัฒนาโดยใช้กระบวนการ
ด าเนินงานจากการสนับสนุนของ Researcher 
Club เป็นแนวทางในการด าเนินการเพื่อให้เกิดผล
ลัพธ์ส าหรับผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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     5. บุคลากรมกีารศึกษาและท าความเข้าใจ
ต่อโจทย์การวิจัยที่เป็นความต้องการของ
ประเทศ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ 
เกี่ยวกับการให้ทิศทางการเขียนงานวิจัยให้
ได้รับทุนผ่านทางโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้น ซึ่งบุคลากร รทบ. 
ให้ความร่วมมือกับโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเป็นอย่างดี นอกจากนี้
บุคลากร รทบ. มีความเชี่ยวชาญและมีความ
เข้าใจในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 
และสาขาท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ท าให้การเขียน
โครงร่างการวิจัยที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการ
ของประเทศและยังส่งผลลัพธ์ต่อการได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัย 
     6. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  จ านวน  10 เรื่อง 
     7. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ใน ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. จ านวน 6 เรื่อง 
     8. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศหรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ก.พ. รวมทั้งบทความในหนังสือและ
ต ารา รวมจ านวน 14 เรื่อง  

9. ผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดบัชาติ จ านวน 3 เรื่อง 
     ในปีการศึกษาต่อไปมีผลลัพธ์ที่จะเกิดจาก
ผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น งานวิจัย
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และต าราที่รอได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่ง
เป็นไปตามการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
สนับสนุนของ Researcher Club ของ รทบ. 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
     1. เพ่ือแสดงถึงศักยภาพให้ครอบคลุม ควร
ส่งเสริมให้มีจ านวนอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชามี
ผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
     2. ควรใช้ประโยชนจ์ากเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการท่ีมีอยู่ให้เป็นรูปธรรม 
     3. รทบ. มีระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ดี และได้
พยายามท าความเข้าใจถึงความต้องการของ
อาจารย์ทุกท่านในด้านการพัฒนาโครงร่าง
งานวิจัย การท าวิจัย กระบวนการเบิกจ่ายทุน
วิจัย จนจบกระบวนการท าวิจัย ใน
ขณะเดียวกัน รทบ. ก็มีความมุ่งหมายในการต่อ
ยอดนักวิจัยในการพัฒนาตนเองด้านการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย โดยร่วมมือกับทาง
ส านักวิจัยและพัฒนาในการพัฒนา “วารสาร
เพ่ือการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
เพ่ือให้นักวิจัยได้ฝึกฝนการเขียนทั้งบทความ
วิจัยและบทความวิชาการ เพ่ือเป็นการพัฒนา
ตนเองให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการมากขึ้น 
และสามารถน าพานักวิจัยเองไปสู่การตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติได้ การจัดท าวารสารเพื่อการ
ท่องเที่ยวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น อยู่ใน
กระบวนการจัดท าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับระบบ 
Thai Journals Online (ThaiJo) ที่เป็นระบบ
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของ
ประเทศไทย และกระบวนการประกาศรับ
บทความ โดยมีความคาดหวังว่าจะได้ตีพิมพ์
วารสารจ านวน 2 ฉบับ รวม 12 บทความ
ภายในปลายปีนี้ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
     ควรจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยโดยคลับอุตสาหกรรม
บริการแล้ว รทบ. ควรจัดระบบพี่เลี้ยงงานวิจัย 
โดยให้นักวิจัยที่มีความช านาญและเคยได้รับทุน
วิจัย มาและเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเทคนิค วิธีการพัฒนา
โครงร่างอย่างไรให้ได้รับทุนสนับสนุน รวมไปถึง
การช่วยชี้แนะในการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยของ
นักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือให้มีโอกาสได้รับทุนในอนาคต 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    340 
 
 

พันธกิจ จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุง 

     4. มีการศึกษาโจทย์วิจัยที่เป็นความ
ต้องการของประเทศ 
5. จัดโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้บุคลากร
เขียนงานวิจัยให้ได้รับทุน ทั้งนี้การจัดโครงการ/
กิจกรรมดังกล่าวทั้งจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รทบ. รวมถึงหน่วยงาน อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

SDU 3 
การบริการ
วิชาการ 

จุดแข็ง 
    1. รทบ. มีศักยภาพในการจัดงานที่ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติ 
    2. โครงการบริการวิชาการของ รทบ. มี
นโยบาย บูรณาการกับหลายหน่วยงาน  จึงท า
ให้ รทบ. ได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกับหน่วยงาน  
หรือองค์กรภายนอกได้เป็นอย่างดี  และยังเป็น
การสร้างเครือข่ายการท างานซึ่งส่งผลให้เกิด
การท างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต  นักศึกษาและบุคลากรของ รทบ. ได้
โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ตรง และฝึกทักษะทางวิชาการ  โดยใช้กิจกรรม
ของแต่ละโครงการเป็นกรณีศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นทักษะทางด้านการบริการ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ทักษะในการสื่อสาร และความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในสายงาน
บริการ   
    3. รทบ. บริการเป็น 1 ใน 4 อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   จึงท าให้ภาพลักษณ์
ทางด้านความเชี่ยวชาญของ รทบ. มีความ
ชัดเจน และเข้มแข็งเช่น การบริการด้านธุรกิจ
การบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การ
ออกแบบ และการจัดการธุรกิจบริการ  
    4. โครงการบริการวิชาการของ รทบ. มี
ความสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศ  คือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
ดังนั้นจึงท าให้ได้รับความสนใจจากบุคลากรใน

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
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มหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ชุมชนและสังคมได้ประโยชน์จาก
โครงการต่างๆ  ที่ รทบ. ได้จัดขึ้น และร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในท้องถิ่น พัฒนาสังคม พัฒนาท้องถิ่น
ให้ยั่งยืนในมิติต่างๆ โดยใช้บุคลากร อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และความเชี่ยวชาญในการ
จัดโครงการเพื่อบริการวิชาการสู่สังคมอย่างเป็น
รูปธรรม 
     5. รทบ. เป็นหน่วยงานสนับสนุนและผลิต
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ สอดรับกับแผนการ
ด าเนินการหลักของ ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ ประกอบด้วยการ
เตรียมความพร้อมของภาคเอกชนเพื่อสอดรับ
กับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  รวม
ไปถึงการเพ่ิมการลงทุนในการจัดประชุม การ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้า
ระดับชาติและนานาชาติ และเสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวที
โลก มีเป้าหมายหลักเพ่ือเพ่ิมรายได้และ
ยกระดับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัด
งานกิจกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
    1. เ พ่ือให้แผนต่างๆ ของ รทบ. มีความ
เข้มแข็งและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  รทบ. ควรตั้ง
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนในเชิงของ output 
และ outcome ที่สามารถประเมินได้  และ
สอดคล้องกับศักยภาพของ รทบ. 
    2. ควรมีการจัดการประชุมกับกลุ่มเครือข่าย
ระดับประเทศ หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงท้องถิ่นในระดับจังหวัดเพื่อวางแผน
และทราบความต้องการในองค์ความรู้หรือทักษะ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการวิชาการแก่
สังคม 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
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พันธกิจ จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุง 

SDU 4 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น

ไทย 

จุดแข็ง 
    รทบ. ได้มีการจัดกิจกรรมที่ให้หน่วยงาน
ภายนอกมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความมั่นใจในการเปน็
แหล่งอ้างอิงด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าศิลปะ และวัฒนธรรมเข้า
มาบูรณการในกิจกรรม และโครงการต่างๆ เพื่อ
เป็นการต่อยอด สืบสาน และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ โครงการ 
Village Tourism การท่องเที่ยวชุมชนสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  โครงการทัศนศึกษาเส้นทาง
บังคับเส้นทางที่ 1 พระบรมมหาราชวังและวัด
ส าคัญในกรุงเทพฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดลพบุรี โครงการฝึกปฏิบัติการ
ภาคสนามเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการยื่นขอรับการ
ทดสอบใบอนุญาตมัคคุเทศก์ทั่วไป 
(ภาษาต่างประเทศ) ในเส้นทาง 3 เส้นทางราช
มรรคา (อีสานใต้) โครงการวาปีบุษบากร
วิชาการ ครั้งที่ 9 โดยพระบรมราชานุญาต 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่านงาน
ประดิษฐ์ถาดจากใบตอง ในรายวิชาการบริหาร
พหุวัฒนธรรมโครงการเรียนรู้และเข้าใจความ
หลากหลายทางพหุวัฒนธรรมเพี่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ  โครงการการกราบระลึก
พระคุณที่สามและสืบสานพระพุทธศาสนา 
โครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์
นอกห้องเรียน 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

SDU 5 
การบริหาร
จัดการของ

มหาวิทยาลัย 

จุดแข็ง 
    1. รทบ. มีระบบการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมและท างานเป็นทีม 
    2. รทบ. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และ
แผนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดย
แบ่งเป็นฝ่ายด าเนินการต่างๆ ทั้ง 8 ฝ่าย โดยใน

จุดที่ควรพัฒนา 
     1. การประเมินความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และบรรลุวิสัยทัศน์ของ รทบ. 
     2. ควรอธิบายแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรให้ชัดเจน ทั้งสายวิชาการและสนับสนุน 
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พันธกิจ จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุง 

แต่ละฝ่ายจะประกอบด้วยตัวแทนอาจารย์จาก
ทุกหลักสูตรร่วมกันเป็นกรรมการใน 1 ฝ่ายฯ 
และมีประธานฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคคล 
(OD and HR) ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร 
(Marketing and Reputation) ฝ่ายวิชาการ 
(Academic Department) ฝ่ายบริการ
วิชาการ (THM Integrated Projects for 
Communities) ฝ่ายฝึกประสบการณ์ (THM 
Cooperative Field) ฝ่ายวิจัย  (Research 
and Development) ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
(Student Activities and Development) 
และฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts 
and Cultural Preservation) เป็น
ผู้รับผิดชอบ สามารถมอบหมายและติดตาม
งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
     3. รทบ. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
อย่างเหมาะสมตรงกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และวิสัยทัศน์ของ รทบ. 
     4. รทบ. มีระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ท าให้มีคณาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการครอบคลุมทั้ง 5 หลักสูตร และมี
อาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์ 
สิ่งประดิษฐ์เป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ 
นานาชาติ 
    5. รทบ. มีคณะกรรมด าเนินงานประกัน
คุณภาพครอบคลุมทุกภารกิจ ได้แก่ งานสอน 
งานพัฒนานักศึกษา งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ และงานท านุบ ารุง  ศิลปวัฒนธรรม 
    6. คณาจารย์ของ รทบ. มีการท าผลงานวิจัย 
และน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการ
วิชาการ โดยฝึกให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการและกิจกรรม 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
    รทบ. ควรวางแผนร่วมกันกับหลักสูตรวาง
ระบบพ่ีเลี้ยงอาจารย์ในการติดตาม ส่งเสริม
เพ่ือให้อาจารย์เกิดผลงานในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการที่เพ่ิมข้ึนในทุกปี 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
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ค าสั่งโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

ที ่ 3370/2562 

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

 เพ่ือให้การด าเนินการด้านต่างๆ ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ฝ่ายงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
  คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. ดร.สุวมาลย์   ม่วงประเสริฐ 
2. ดร.พรชณิตว์  แก้วเนตร 
3. ดร.กมลกนก  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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพมาศ   สุขถาวรากร  กรรมการ 
4. อาจารย์ปาริฉัตร   พรหมสวัสดิ์  กรรมการ 
5. อาจารย์ปิยะดา   ศรีบุศย์ดี  กรรมการ 
6. อาจารย์วสันต์   มหาการญจนะ  กรรมการ 
7. อาจารย์ไกรศักดิ์   พิกุล   กรรมการ 
8. อาจารย์ทิพย์วิมล   ประเสริฐศรี  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 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    347 
 
 

 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. อาจารย์ปาริฉัตร    พรหมสวัสดิ์  กรรมการ 
3. อาจารย์สุรพิน    สุประดิษฐ์  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ณิศิรา    กายราศ   กรรมการ 
5. อาจารย์เธียรรัตน์   ฉัตรภัทรพล  กรรมการ 
6. อาจารย์ไกรศักดิ์   พิกุล   กรรมการ 
7. อาจารย์ชรินดา   วิเศษรัตน์  กรรมการ 
8. อาจารย์สุทธิดา   ศุภโสภณ  กรรมการ 
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9. นายพุฒิโชติ    ทองมอญ  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 เ พ่ือจัดกิจกรรมที่ 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา   ทหารแกล้ว  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญชนก   บุญเจือ   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ  มีผลกิจ   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพมาศ   สุขถาวรากร  กรรมการ 
5. อาจารย์  ดร.ณิศิรา    กายราศ   กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.ณุสิรินทร์     หลิ่มวิรัตน์  กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.รุ่งนภา    เลิศพัชรพงศ์  กรรมการ 
8. อาจารย์นัษฐ์    กาญจนัษฐิติ  กรรมการ 
9. อาจารย์จิระพงศ์   ป้อมน้อย  กรรมการ 
10. อาจารย์รุ่งรวี    คล้ายสุวรรณ  กรรมการ 
11. อาจารย์ปิยะดา   ศรีบุศย์ดี  กรรมการ 
12. อาจารย์ทิพย์วิมล    ประเสริฐศรี  กรรมการ 
13. อาจารย์ชนาภา   นิโครธานนท์  กรรมการ 
14. อาจารย์รตนนภดล   สมิตินันทน์   กรรมการ 
15. 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 และปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้เด็กนักศึกษามีความ
เป็นผู้น า กล้าแสดงออก และกล้าตัดสินใจในการท างานต่างๆ อย่างโดดเด่น (CI) 

7. ติดตามข่าวสาร ความรู้ กฎ ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงและทันสมัยที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการต่างๆ 
เพ่ือน ามาถ่ายทอด และปรับปรุงการด าเนินงานฝ่ายวิชาการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 8. พัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    350 
 
 

 9. ก ากับ ดูแลทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 10. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในทุกรายวิชา และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

 11. ส่งเสริมให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนในกระบวนการเรียนการสอนหรือจากการท าวิจัย 

 12. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 

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 การวัดผลการศึกษา 
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 18. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 
 19. ด าเนินงานด้านอื่นๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
   

คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ (THM Integrated Projects for Communities) 
1. อาจารย์วรรณิกา   เกิดบาง   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานชุ   โสภา   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ  มีผลกิจ   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญชนก   บุญเจือ   กรรมการ 
5. อาจารย์วสันต์   มหาการญจนะ  กรรมการ 
6. อาจารย์ศิริศักดิ์    ศรีวิสรณ์  กรรมการ 
7. อาจารย์วริษฐา   แก่นสานสันติ  กรรมการ 
8. อาจารย์เอกชัย    จากศรีพรหม  กรรมการ 
9. อาจารย์พรพิมล    อดทน   กรรมการ 
10. อาจารย์ไกรศักดิ์   พิกุล   กรรมการ 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    351 
 
 

11. อาจารย์ชนาภา   นิโครธานนท์  กรรมการ 
12. อาจารย์เธียรรัตน์   ฉัตรภัทรพล  กรรมการ 
13. นายจตุรโชค    ยวงอักษร  กรรมการและเลขานุการ 

 
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 ๑ อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า  
 6.  จัดท าการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 
1 และน าเสนอกรรมการ ประจ าโรงเรียนฯ เพ่ือพิจารณา  
 7.  น าผลการประเมินตามข้อ ๔ มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม  
 8.  จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับมหาวิทยาลัย  
 9. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน   
 10. ประเมินและจัดล าดับความส าคัญโครงการต่างๆ ของหลักสูตร (และงบกลางของโรงเรียน)  
 11. ก ากับดูแลโครงการต่างๆ ของแต่ละหลักสูตรให้เชื่อมโยงและบูรณาการซึ่งกันและกัน 
 12. ก ากับดูแลโครงการต่างๆ ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๒ ของแต่ละหลักสูตรให้มีการด าเนินการอย่าง
บูรณาการซึ่งกันและกัน 
 13. จัดสรรงบประมาณอย่างบูรณาการส าหรับโครงการบูรณาการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 14. ติดตามและประเมินผลการจัดโครงการบูรณาการต่างๆ ให้ลุล่วงภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

15.  ด าเนินงานด้านอื่นๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ (THM Cooperative Field) 
1. อาจารย์วรรณพรรธน์   ริมผดี   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.รุ่งนภา    เลิศพัชรพงศ์  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ชนินทร์   กุลเศรษฐัญชลี  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ณุสิรินทร์   หลิ่มวิรัตน์  กรรมการ 
5. อาจารย์จิระพงศ์    ป้อมน้อย  กรรมการ 
6. อาจารย์ธันยพัฒน์    อินทรทัพพ์  กรรมการ 
7. อาจารย์กาญจนรัตน์    รัตนสนธิ  กรรมการ 
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8. อาจารย์จตุรดา   โภชนจันทร ์  กรรมการ   
9. อาจารย์พิมพ์เนตร   มากทรัพย์  กรรมการ 
10. อาจารย์ชรินดา   วิเศษรัตน์  กรรมการ 
11. อาจารย์เธียรรัตน์   ฉัตรภัทรพล  กรรมการ 
12. นางสาวฝนทิพณ์   ตูพานิช   กรรมการและเลขานุการ 
13. นายพิสิฏฐ์พล   อินทวิรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

 
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 เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  

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 
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คณะกรรมการฝ่ายวิจัย (Research and Development) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา  วิชาศิลป์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรพร   แสงพิรุณ  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานชุ  โสภา   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพักร์ศิณา  วิเชียรวรรณ  กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.รุ่งนภา    เลิศพัชรพงศ์  กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.ณิศิรา    กายราศ   กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.ฐิตินันท์    วารีวนิช   กรรมการ 
8. ว่าที่ร้อยตรี อาจารย์ ดร.ศรัฐ   สิมศิริ   กรรมการ 
9. อาจารย์พราวธีมา     ศรีระทุ   กรรมการ 
10. อาจารย์นพมาศ    กลัดแก้ว  กรรมการ 
11. อาจารย์นัษฐ์    กาญจนัษฐิติ  กรรมการ 
12. อาจารย์ธันยพัฒน์    อินทรทัพพ์  กรรมการ 
13. นางสาววรรณ์นิภา   ทรัพย์ส าราญ  กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที ่ 1. จัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ 
  2.  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้  
    - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค 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 
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 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. อาจารย์วสันต์   มหากาญจนะ  กรรมการ 
3. อาจารย์ศิริศักดิ์    ศรีวิสรณ์  กรรมการ 
4. อาจารย์รุ้งเพ็ชร   ปั้นงาม   กรรมการ 
5. อาจารย์เอกชัย   จากศรีพรหม  กรรมการ 
6. อาจารย์จิระพงศ์   ป้อมน้อย  กรรมการ 
7. อาจารย์พรพิมล    อดทน   กรรมการ 
8. อาจารย์รุ่งรวี    คล้ายสุวรรณ  กรรมการ 
9. อาจารย์ชนาภา   นิโครธานนท์  กรรมการ 
10. อาจารย์ทิพย์วิมล     ประเสริฐศรี  กรรมการ 
11. อาจารย์วรรณิกา    เกิดบาง   กรรมการ 
12. นายพุฒิโชติ    ทองมอญ  กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที ่ 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของโรงเรียนฯ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดท 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 
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 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศก์ โดยจัด
ตารางเวลาการให้ค าปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๖ 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 
 

คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานชุ  โสภา   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ  มีผลกิจ   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์   กรรมการ 
4. อาจารย์ชรินดา   วิเศษรัตน์  กรรมการ 
5. อาจารย์เอกชัย   จากศรีพรหม  กรรมการ   
6. อาจารย์ศิริศักดิ์   ศรีวิสรณ์  กรรมการ 
7. อาจารย์พรพิมล   อดทน   กรรมการ 
8. อาจารย์สุทธิดา   ศุภโสภณ  กรรมการ 
9. นายพุฒิโชติ    ทองมอญ  กรรมการและเลขานุการ 

10. นายธนวัฒน ์    รัตนเดโช  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 ารุงศิลปะ

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

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
 
 

 

                                                       สั่ง  ณ วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 
       
 
 

                 (อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย) 
             คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
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ค าสั่งโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
ที ่ 2086/2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานประเมินตนเอง  
ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ประจ าปีการศึกษา  2562 ตามระบบ SDU QA 

…………………………………………… 
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดท ารายงานประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ ตามระบบ SDU QA เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองดังนี้ 
 
 

 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  1. อาจารย์ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 

2. อาจารย์ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร 
3. อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย 

  4. อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ 
  5. อาจารย์ศริญา  ประเสริฐสุด 
 
 

 มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 
ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ตามระบบ SDU QA 
 
 

 คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 ของ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ตามระบบ SDU QA 
 

ตัวชี้วัด ผู้ก ากับ ผู้จัดเก็บ ผู้เขียนร่าง SAR 

SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 

D 1.1 (อว.) อัตราการได้งานท าในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต (Percentage of Graduate Employed in Region) 

 อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด นายพุฒิโชติ ทองมอญ ผศ.ชุติมา  จักรจรสั 

D 1.2 (อว.) ความสอดคล้องของหลักสตูร (Curriculum Alignment) 

 อาจารยณ์ัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ นายจตุรโชค ยวงอักษร ผศ.ชุติมา จักรจรสั 

D 1.3 (อว.) การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 
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 อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด นายสุพรรณ แก้วม่วง ผศ.ชุติมา  จักรจรสั 

D 1.4 (สกอ.) อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

 อาจารยณ์ัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ อาจารย์ ดร.ณิศริา  กายราศ 

D 1.5 (สกอ.) อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 อาจารยณ์ัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ อาจารย์ ดร.ณิศริา  กายราศ 

D 1.6 (สกอ.) การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

  อาจารยณ์ัฐปรียา  โพธ์ิพันธุ ์ นางสาวฝนทิพณ์  ตูพานิช ผศ.วรรณพรรธน์ ริมผด ี

D 1.7 (สกอ.) กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี

 อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด นายพุฒิโชติ ทองมอญ อาจารยณ์ฐิตา  อินทร์ยะ 

D 1.8 (มสด.) จ านวนหลักสตูรใหม่ (Degree) ที่ผลิตบณัฑิตพันธุ์ใหม่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคต/ความต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

 อาจารยณ์ัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ นายจตุรโชค ยวงอักษร ผศ.พิมพ์รวี ทหารแกล้ว 

D 1.9 (มสด.) จ านวนหลักสตูรระยะสั้น (up skills/re skills) ครอบคลุมทุกช่วงวัย 

 อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิชั์ย นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ ์ ผศ.พิมพ์รวี ทหารแกล้ว 

D 1.10 (มสด.) จ านวนวิชาที่มีนวัตกรรมการจดัการเรียนการสอนรปูแบบใหม่ที่สอดรับวิถีใหม่ 

 อาจารยณ์ัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ นายจตุรโชค ยวงอักษร อาจารย์จตุรดา  โภชนจันทร ์

D 1.11 (มสด.) พื้นที่สร้างสรรค์เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

 อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด นางสาวฝนทิพณ์ ตูพานิช อาจารย์จตุรดา  โภชนจันทร ์

SDU 2 การวิจัยและนวัตกรรม 

D 2.1 (อว.) การวิจัยและบริการวชิาการเพื่อการพัฒนาในพ้ืนท่ีภูมิภาค (Research/Service in Region) 

 อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป ์

D 2.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย/งานสรา้งสรรค/์นวัตกรรม 
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 อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป ์

D 2.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวตักรรม  

 อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ อาจารย์นพมาศ  กลัดแก้ว 

D 2.4 (สกอ.) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ อาจารย์นพมาศ  กลัดแก้ว 

SDU 3 การบริการวิชาการ 

D 3.1 (อว.) การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development) 

 อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด นายสุพรรณ แก้วม่วง ผศ.ดร.ไพริน เวชธัญญะกลุ 

D 3.2 (อว.) การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พ้ืนท่ี หรือภูมภิาค (Non-Age Group Participation) 

 อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด นายสุพรรณ แก้วม่วง ผศ.ดร.ไพริน เวชธัญญะกลุ 

SDU 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

D 4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด นายธนวัฒน์ รัตนเดโช ผศ.มานะ เอี่ยมบัว 

SDU 5 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

D 5.1 (สกอ.) การบริหารของคณะ/มหาวิทยาลัยเพื่อการก ากับตดิตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มมหาวทิยาลัย และเอกลักษณ์ของคณะ/
มหาวิทยาลยั 

 อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิชั์ย นางสาวอมร สายสังข ์
นางสาวรักษิยา คณารักษ์ 

ผศ.พิมพ์รวี ทหารแกล้ว 

D 5.2 (สกอ.) ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 อาจารยณ์ัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ 

นางสาวอมร สายสังข ์
นางสาวรักษิยา คณารักษ์ 
นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ ์
นางสาวฝนทิพณ์ ตูพานิช 

ผศ.ดร.ถิรพร แสงพิรุณ 

D 5.3 (มสด.) ความโดดเด่นของอัตลักษณม์หาวิทยาลัยสวนดุสติ (สอดคล้องกับ อว. กลุ่ม 4) 
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 อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิชั์ย นางสาวฝนทิพณ์ ตูพานิช อาจารยไ์กรศักดิ์ พิกุล 

D 5.4 (มสด.) การน าองค์ความรู/้นวัตกรรมต่อยอดเป็นธุรกิจวิชาการ 

 อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด นายสุพรรณ แก้วม่วง อาจารย์เธียรรตัน์  ฉัตรภัทรพล 

D 5.5 (มสด.) งานสร้างสรรค์บนความเชี่ยวชาญ หรือนวัตกรรมของสวนดุสติ 

 อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด นายธนวัฒน์ รัตนเดโช ผศ.มานะ เอี่ยมบัว 

D 5.6 (มสด.) การสร้างความเป็นสากลจากภายในมหาวิทยาลยัสวนดุสิต (Internationalization at home: IaH) 

 อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิชั์ย นางสาวฝนทิพณ์ ตูพานิช ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจ านงค ์

D 5.7 (มสด.) การปฏิบัติงานท่ีตอบสนองต่อแผนปฏริูปการศึกษาของประเทศ 

 อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิชั์ย นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ ์ ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจ านงค ์

D 5.8 (มสด.) ความเช่ือมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 

 อาจารยณ์ัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ นายจตุรโชค ยวงอักษร 
ผศ.ดร.ไพริน เวชธัญญะกลุ 
อาจารย์ ดร.ณสุิรินทร์ หลิ่มวริัตน ์

D 5.9 (มสด.) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

 อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส าราญ อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ ์

D 5.10 (มสด.) ความสามารถด้านการศึกษาองค์การ 

 อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิชั์ย นายพุฒิโชติ ทองมอญ อาจารย์ชนาภา นิโครธานนท์ 

D 5.11 (มสด.) ผลิตภณัฑ์ใหม่ที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของลูกค้า/ตลาด 

 อาจารยณ์ัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ ์ ผศ.ดร.จิรานุช โสภา 

D 5.12 (มสด.) การบริการตามมาตรฐานของสวนดสุิต 

 อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิชั์ย นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ ์ อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ ์

D 5.13 (มสด.) ระบบการปฏบิัติงานฉุกเฉิน 

 อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ ์ อาจารย์ชรินดา วิเศษรัตน ์

หมายเหตุ : ตัวช้ีวัด อว. 6 ตัวช้ีวัด สกอ. 10 ตัวช้ีวัด มสด. 15 ตัวช้ีวัด 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    361 
 
 

มีหน้าที่ ก ากับ จัดเก็บ เขียนร่างรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 ของ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ตามระบบ SDU QA ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
      

                                                          สั่ง ณ วันที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
                                                           (อาจารย์ ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย) 
                                                        คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามระบบ SDU QA ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ                    362 
 
 

 

 

 

ปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563) 
 

ล าดับ กิจกรรม ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ต.ค. 
63 

1 รทบ. ประชุมทบทวนผล
การประเมิน ปีการศึกษา
ที่ผ่านมา และจัดท า
แผนงานต่างๆ 

             

2 หลักสตูรจดัท า SAR และ
รับการตรวจประเมินฯ 
รอบ 6 เดือน รอบ 9 
เดือน รอบ 12 เดือน 

             

3 รทบ. จัดท า SAR และรับ
การตรวจประเมิน รอบ 9 
เดือน รอบ 12 เดือน 
และส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง และ
สรุปผลรายงานการ
ประเมิน ใหส้ านักงาน
บริหารกลยุทธ์ 

             

4 มหาวิทยาลยัรับการตรวจ
ประเมินฯ 

             

 

 

  



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนงทาง

วิชาการ

วันที่เร่ิม
ปฏิบัติงานใน
สายวิชาการ

สถานะ
ระดับ

การศึกษา
สูงสุด

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา หมายเหตุ

1 น.ส.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย อาจารย 11 เม.ย. 51 ปฏิบัติการ ปริญญาเอก ค.ด. พัฒนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2 น.ส.กาญจนรัตน รัตนสนธิ อาจารย 24 ก.ค. 40 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม

3 นายไกรศักดิ์ พิกุล อาจารย 10 ก.ย. 61 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ศศ.ม. การจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

4 น.ส.ขวัญรัศม จันทรศิรินารา อาจารย 21 พ.ค. 62 ปฏิบัติการ ปริญญาโท MSc. Air Transport Management City University London,UK

5 น.ส.จตุรดา โภชนจันทร อาจารย 1 ม.ิย. 56 ปฏิบัติการ ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร

6 นายจิระพงศ ปอมนอย อาจารย 31 ม.ีค. 57 ปฏิบัติการ ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

7 น.ส.จิรานุช โสภา ผูชวยศาสตราจารย 1 ก.ค. 59 ปฏิบัติการ ปริญญาเอก Ph.D. Architectural Heritage Management and Tourism Silpakorn University, Thailand

8 น.ส.จุฑามาศ เชาวพิพัฒนะ อาจารย 1 ม.ิย. 54 ปฏิบัติการ ปริญญาโท วท.ม. การวางแผนและการจัดการการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9 น.ส.ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล อาจารย 1 ส.ค. 59 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

10 น.ส.ชนาภา นิโครธานนท อาจารย 4 ม.ิย. 62 ปฏิบัติการ ปริญญาโท - Intercultural Business Communication De Montfort University,UK

11 นายชนินทร กุลเศรษฐัญชลี อาจารย 3 ม.ค. 61 ปฏิบัติการ ปริญญาเอก D.Eng. Plastics Engineering University of Massachusetts Lowell,USA

12 น.ส.ชรินดา วิเศษรัตน อาจารย 3 เม.ย. 60 ปฏิบัติการ ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

13 นายชิตพงษ อัยสานนท อาจารย 15 พ.ย. 61 ปฏิบัติการ ปริญญาเอก กจ.ด. การจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

14 น.ส.ชุติมา จักรจรัส ผูชวยศาสตราจารย 1 ธ.ค. 59 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

15 นายฐาปนะ แตงจุย อาจารย 1 พ.ย. 55 ปฏิบัติการ ปริญญาโท B.A. Hospitality Management Victoria University, Australia

16 นายฐิตินันท วารีวนิช ผูชวยศาสตราจารย 1 ม.ิย. 53 ปฏิบัติการ ปริญญาเอก D.B.A. ไมระบุสาขาวิชา Atendo De Davao University, Philippines

17 น.ส.ณฐิตา อินทรยะ อาจารย 1 ม.ิย. 56 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดดําเนินการเพื่อขอกําหนดตําแหนงในป การศึกษา 2561 แลว คาดวาจะ

ไดตําแหนงทางวิชาการในปการศึกษา 2563

18 น.ส.ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ อาจารย 19 ม.ิย. 43 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดดําเนินการเพื่อขอกําหนดตําแหนงในป การศึกษา 2561 แลว คาดวาจะ

ไดตําแหนงทางวิชาการในปการศึกษา 2563

19 น.ส.ณิศิรา กายราศ อาจารย 2 พ.ย. 52 ปฏิบัติการ ปริญญาเอก ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

20 นางณุสิรินทร หลิ่มวิรัตน อาจารย 1 พ.ย. 55 ปฏิบัติการ ปริญญาเอก ปร.ด. พัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดดําเนินการเพื่อขอกําหนดตําแหนงในป การศึกษา 2561 แลว คาดวาจะ

ไดตําแหนงทางวิชาการในปการศึกษา 2563

21 น.ส.ดุจตะวัน กันไทยราษฎร อาจารย 1 พ.ค. 55 ปฏิบัติการ ปริญญาโท M.A. Geographie, Environnement, Tourisme Universite Lumiere Lyon2, France

22 น.ส.ถิรพร แสงพิรุณ ผูชวยศาสตราจารย 2 ต.ค. 49 ปฏิบัติการ ปริญญาเอก ปร.ด. การทองเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

23 นายทรงฤทธิ์ คงสวัสดิ์ อาจารย 31 พ.ค. 62 ปฏิบัติการ ปริญญาโท กจ.ม. Business Management มหาวิทยาลัยมหิดล

24 น.ส.ทรัพสิริ เสนีวงศ ณ อยุธยา อาจารย 1 ธ.ค. 60 ปฏิบัติการ ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม

โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ

data update : 20/07/2563



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนงทาง

วิชาการ

วันที่เร่ิม
ปฏิบัติงานใน
สายวิชาการ

สถานะ
ระดับ

การศึกษา
สูงสุด

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา หมายเหตุ

โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ

25 น.ส.ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน อาจารย 16 ต.ค. 55 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร

26 น.ส.ทิพยวิมล ประเสริฐศรี อาจารย 1 ก.พ. 54 ปฏิบัติการ ปริญญาโท M.Sc. Tourism and Hospitality Management Bournemouth University,UK

27 นายธนะวิทย เพียรดี อาจารย 16 ก.พ. 54 ปฏิบัติการ ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการเพื่อขอกําหนดตําแหนงในป การศึกษา 2561 แลว คาดวาจะ

ไดตําแหนงทางวิชาการในปการศึกษา 2563

28 น.ส.ธนาภรณ โคตรพัฒน อาจารย 1 ส.ค. 54 ปฏิบัติการ ปริญญาเอก Ph.D. Industrial Economics Guangxi University

29 น.ส.ธัญชนก บุญเจือ ผูชวยศาสตราจารย 11 ม.ิย. 50 ปฏิบัติการ ปริญญาโท MA Tourism Management Aussumption University, TH

30 น.ส.ธันยพัฒน อินทรทัพพ อาจารย 1 เม.ย. 54 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

31 น.ส.เธียรรัตน ฉัตรภัทรพล อาจารย 17 ต.ค. 59 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ศศ.ม. การจัดการทองเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

32 นางนพมาศ กลัดแกว อาจารย 1 ม.ิย. 54 ปฏิบัติการ ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

33 น.ส.นพมาศ สุขถาวรากร ผูชวยศาสตราจารย 2 ต.ค. 49 ปฏิบัติการ ปริญญาโท อ.ม. การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

34 นายนรินทร สรวิทยศิรกุล ผูชวยศาสตราจารย 23 ก.ค. 46 ปฏิบัติการ ปริญญาเอก Ph.D. Event Management International University of America, UK

35 น.ส.นวพรรษ รอดเกิด อาจารย 1 พ.ย. 54 ปฏิบัติการ ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร

36 นายนัษฐ กาญจนัษฐิติ อาจารย 1 ธ.ค. 59 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

37 นายนิธิศ วิเศษคณากุล อาจารย 9 ส.ค. 62 ปฏิบัติการ ปริญญาโท M.B.A. Marketing Management Concentration (Thai Program) Stamford University

38 นายนิพนธ ระวียัน อาจารย 1 พ.ค. 51 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ศศ.ม. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

39 น.ส.นียกานต ลิ่มอรุณ อาจารย 15 ก.ค. 57 ปฏิบัติการ ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการการบิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

40 น.ส.ปาริฉัตร พรหมสวัสด์ิ อาจารย 1 ต.ค. 52 ปฏิบัติการ ปริญญาเอก ปร.ด. การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร

41 น.ส.ปาลิดา สําเภาทอง อาจารย 6 ม.ิย. 54 ปฏิบัติการ ปริญญาโท M.Sc Hospitality and Tourism Management Bournemouth University
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วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา หมายเหตุ

โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ

42 น.ส.ปยะดา ศรีบุศยดี อาจารย 13 ธ.ค. 59 ปฏิบัติการ ปริญญาโท M.B.A. Tourism Management Guangxi University,China กําลังจะศึกษาตอระดับปริญญาเอก ในปพ.ศ. 2563

43 น.ส.ผกามาศ มุสิกะมาศ อาจารย 16 ม.ค. 61 ปฏิบัติการ ปริญญาโท รส.ม. - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

44 นายพงศกร สมัครสโมสร อาจารย 9 ส.ค. 62 ปฏิบัติการ ปริญญาโท บธ.ม. Aviation Management จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

45 น.ส.พนารัตน ศรีแสง ผูชวยศาสตราจารย 2 ก.พ. 47 ปฏิบัติการ ปริญญาเอก Ph.D. Aerospace Engineering Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australia

46 น.ส.พรชณิตว แกวเนตร อาจารย 23 พ.ค. 46 ปฏิบัติการ ปริญญาเอก Ph.D. Organization Development มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

47 น.ส.พรพิมล อดทน อาจารย 1 ธ.ค. 58 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ

48 น.ส.พราวธีมา ศรีระทุ อาจารย 3 ก.ค. 62 ปฏิบัติการ ปริญญาโท วท.ม. การวางแผนและการจัดการการทองเท่ียวเพื่ออนุรักษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

49 น.ส.พิมพเนตร มากทรัพย อาจารย 1 ก.ย. 58 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ศศ.ม. การจัดการทองเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กําลังจะศึกษาตอระดับปริญญาเอก ปพ.ศ. 2563

50 น.ส.พิมพมาดา วิชาศิลป ผูชวยศาสตราจารย 1 ต.ค. 50 ปฏิบัติการ ปริญญาเอก Ph.D Tourism Bournemouth University, UK

51 น.ส.พิมพรวี ทหารแกลว ผูชวยศาสตราจารย 1 ก.ค. 59 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

52 นางเพ็ญพักรศิณา วิเชียรวรรณ ผูชวยศาสตราจารย 2 ก.ค. 57 ปฏิบัติการ ปริญญาเอก DPS. Tourism Central Queensland University, Australia

53 นางไพริน เวชธัญญะกุล ผูชวยศาสตราจารย 7 เม.ย. 47 ปฏิบัติการ ปริญญาเอก ปร.ด. การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร

54 นายมาฆฤกษ ชูชวย อาจารย 1 ม.ิย. 58 ปฏิบัติการ ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

55 นายมานะ เอี่ยมบัว ผูชวยศาสตราจารย 10 ม.ิย. 42 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

56 น.ส.รตนนภดล สมิตินันทน อาจารย 3 พ.ย. 57 ปฏิบัติการ ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง

57 น.ส.รัตนชนก นิภาวรรณ อาจารย 1 ส.ค. 54 ปฏิบัติการ ปริญญาโท M.A. Tourism Management Guangxi University, China

58 น.ส.รุงนภา เลิศพัชรพงศ อาจารย 1 ม.ีค. 58 ปฏิบัติการ ปริญญาเอก Ph.D. Leisure and Tourism University of Newcastle, Australia ไดดําเนินการเพื่อขอกําหนดตําแหนงในป การศึกษา 2561 แลว คาดวาจะ

ไดตําแหนงทางวิชาการในปการศึกษา 2563

59 น.ส.รุงรวี คลายสุวรรณ อาจารย 1 พ.ย. 55 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร

60 น.ส.วรรณพรรธน ริมผดี ผูชวยศาสตราจารย 1 พ.ย. 50 ปฏิบัติการ ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

61 น.ส.วรรณิกา เกิดบาง อาจารย 1 ต.ค. 40 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

62 น.ส.วรรษมน ทองเกิด อาจารย 4 ม.ค. 59 ปฏิบัติการ ปริญญาโท M.PA. Public Administration Guagxi Teachers Education University, China
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วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา หมายเหตุ

โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ

63 น.ส.วรัญญาภรณ ศรีสวรรคนล อาจารย 1 พ.ย. 51 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ศศ.ม. การจัดการนันทนาการการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ

64 นางวริษฐา แกนสานสันติ อาจารย 1 ม.ิย. 54 ปฏิบัติการ ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดดําเนินการเพื่อขอกําหนดตําแหนงในป การศึกษา 2561 แลว คาดวาจะ

ไดตําแหนงทางวิชาการในปการศึกษา 2563

65 นายวสันต นิลมัย อาจารย 1 ธ.ค. 60 ปฏิบัติการ ปริญญาโท รป.ม. - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี

66 นายวสันต มหากาญจนะ อาจารย 3 ก.ค. 61 ปฏิบัติการ ปริญญาโท อ.ม. ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยศิลปากร

67 นายศรัฐ สิมศิริ ผูชวยศาสตราจารย 6 ก.พ. 62 ปฏิบัติการ ปริญญาเอก สถ.ด. สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

68 น.ส.ศริญา ประเสริฐสุด อาจารย 15 พ.ย. 53 ปฏิบัติการ ปริญญาโท M.B.A. Marking Concentration Suffolk University,USA

69 นางศิริพร เอลวอสลี อาจารย 22 เม.ย. 53 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ศศ.ม. การจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

70 นายศิริศักดิ์ ศรีวิสรณ อาจารย 15 ส.ค. 57 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร

71 นายสธนวัชร ประกอบผล อาจารย 1 ก.ค. 62 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ศล.ม. การออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

72 นายสรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์ อาจารย 1 ธ.ค. 60 ปฏิบัติการ ปริญญาโท นศ.ม. - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

73 น.ส.สาติยา มิ่งวงศ อาจารย 3 ก.ค. 61 ปฏิบัติการ ปริญญาโท วท.ม. การวางแผนและการจัดการการทองเท่ียวเพื่ออนุรักษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

74 นายสาระ มีผลกิจ ผูชวยศาสตราจารย 1 ม.ิย. 43 ปฏิบัติการ ปริญญาเอก ค.ด. พัฒนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

75 น.ส.สุชาดา อภิรัตน อาจารย 1 ต.ค. 53 ลาศึกษาตอ ปริญญาโท ศศ.ม. เศรษฐศาสตรสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก จะสําเร็จการศึกษา ในป 
 2563

76 น.ส.สุติมา ออนแกว อาจารย 17 ส.ค. 52 ปฏิบัติการ ปริญญาโท รอ.ม. - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดดําเนินการเพื่อขอกําหนดตําแหนงในป การศึกษา 2563 แลว คาดวาจะ

ไดตําแหนงทางวิชาการในปการศึกษา 2564

77 น.ส.สุทธิดา ศุภโสภณ อาจารย 1 ธ.ค. 60 ปฏิบัติการ ปริญญาโท M.A. Illustration: Authorial Practice Falmouth University,UK

78 นางสุไบดา ฉัตรสุวรรณ อาจารย 1 ม.ิย. 60 ปฏิบัติการ ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

79 น.ส.สุพรรณา หัศภาค อาจารย 15 ส.ค. 60 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ศ.ม. - มหาวิทยาลัยเชียงใหม

80 นายสุรพศ ทวีศักดิ์ ผูชวยศาสตราจารย 1 ต.ค. 47 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ศศ.ม. ปรัชญา มหาวิทยาลัยขอนแกน

81 นายสุรพิน สุประดิษฐ อาจารย 3 พ.ย. 57 ปฏิบัติการ ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม

82 น.ส.สุลัยมา กรีมี อาจารย 1 ม.ิย. 60 ปฏิบัติการ ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา หมายเหตุ
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83 น.ส.เสาวธาร สมานิตย อาจารย 4 ต.ค. 60 ปฏิบัติการ ปริญญาโท ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

84 น.ส.อังคริสา แสงจํานงค ผูชวยศาสตราจารย 15 พ.ค. 58 ปฏิบัติการ ปริญญาเอก Ph.D. Hospitaliy and Tourism Mangement Assumption University, TH

85 นายอาณัติ เทียนศรี อาจารย 5 ส.ค. 59 ปฏิบัติการ ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการการบิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

86 นายเอกชัย จากศรีพรหม อาจารย 1 ก.ค. 57 ปฏิบัติการ ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หมายเหต ุ: รายการขอมูลแถบสีฟา หมายถึง บุคลากรที่มีการเปลี่ยนสายงานจากสายสนับสนุน เปนสายวิชาการ โดยใชวันที่เริ่มงานตั้งแตวันที่เปลี่ยนสายงาน

           : นางสาวพรชณิตว แกวเนตร และนางสาวธนาภรณ โคตรพัฒน ปรากฏชื่อในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (ธุรกิจ-อาเซียน) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 

             ซึ่งโรงเรียนนการทองเที่ยวและการบริการจะขอนับเปนบุคลากรสังกัดโรงเรียนการทองเทียวและการบริการเนื่องจากทั้ง 2 ทาน กอนเม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ยังมีรายชื่อในสังกัดโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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