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บทสรุปผู้บริหาร 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (รทบ. QA) 
School of Tourism and Hospitality Management Quality Assurance (THM : QA) โดยคณะกรรมการ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และตัวแทนจากคณะกรรมการด าเนินงาน 8 ฝ่ายของโรงเรียนฯ ร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลบริบทของโรงเรียนฯจากผลการด าเนินงานย้อนหลัง 5 ปี ที่ได้ข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ข้อมูลจากการปรับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : Suan Dusit University Reprofiling ประเด็นยุทธศาสตร์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ( IQA) ปี 2558 เพ่ือ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบ และตัวชี้วัดของ  รทบ. QA  ส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อสังเคราะห์ข้อมูล 
และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจ าโรงเรียนฯ น าระบบ
การประกันคุณภาพถ่ายทอดเพ่ือท าความเข้าใจกับอาจารย์ และบุคลากรเพ่ือน าระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาด าเนินการสู่แผนปฏิบัติการต่อไป 
  1. ในระดับหลักสูตรจะด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  2. ในระดับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  จะเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายเชิง      
กลยุทธ์แต่ละระยะของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยสังเคราะห์จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และครอบคลุมประเด็นมาตรฐานและรายการข้อมูลพ้ืนฐาน (common 
data set: CDS) ทั้งหมดที่ก าหนดในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557     
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังเน้นการด าเนินการที่เป็นระบบและกลไก การปรับปรุง
และเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพอย่างสอดประสานในทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงการประเมินผลการ
ด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแนวโน้มการด า เนินงานอย่างต่อเนื่องทุกภาคส่วน          
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินแบบ ADLI และ LeTCI ของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) และจะมีการทบทวนการด าเนินงานและเป้าหมาย (Retreat) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2563  
  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามมติของที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 3(17)/2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมีเอกภาพให้เกิดขึ้น
ในหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 (จากผลการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่
2) พ.ศ.2527) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ การด าเนินงานตาม  พันธกิจหลักของโรงเรียนคือ การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2559 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดท าแผนปฏิบัติงาน โดยมีโครงการที่จะด าเนินการตามแผน
ทั้งสิ้น 14 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 932,918 บาท 

1. ด้านการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ รับผิดชอบจัด
การศึกษาในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
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 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม    
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 

 5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา Hospitality  Management (International 
Programme) 

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 91 คนเป็น
อาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาเอกจ านวน 21 คน และอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาโทจ านวน 70 คน (ปฏิบัติงานจริง  
91 คน) และมีนักศึกษาทั้งสิ้น 2,611 คน  

2. ด้านการวิจัย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของ
อาจารย์ สนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยในระดับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัยภายใต้อัตลักษณ์ 
(Researcher Club) เพ่ือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กระตุ้นการท างานวิจัยของอาจารย์ โดย
มีกิจกรรมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ได้แก่ 1. เสวนาการท าวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเพ่ือหา
ปัญญาของงานวิจัย 2.คลินิกวิจัยครั้งที่ 1 3.อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยอย่างไรให้
เหมาะสม” 4. คลินิกวิจัยครั้งที่ 2 และ 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความทางวิชาการและงานวิจัย    
โดยไดม้ีการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    

3.   ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดสัมมนาทางวิชาการ โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ โดยได้รับพระบรมราชานุญาต ครั้งที่ 
6 ในหัวข้อน าเสนอ “ชื่อบ้านนามเมือง สุพรรณบุรี กรณีศึกษา อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี และอ าเภออู่ทอง          
จากผลงานการวิจัย ชื่อบ้านนามเมือง สุพรรณบุรี” เพ่ือเป็นสนามทางวิชาการและการพบปะและแลกเปลี่ยน
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในทุกมิติในรูปแบบของการจัดสัมมนา และสร้างคุณลักษณะของความเป็น
วิชาการให้กับบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยที่จะเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อการท่องเที่ยวจะน าไปสู่ความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการ
อบรมอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย - เฉพาะที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดชัยนาท เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน กิจกรรมบริการวิชาการแก่ SB Furniture เพ่ือพัฒนาบุคลากรของบริษัท SB Furniture ในด้านการ
บริการลูกค้าให้มีคุณภาพ  โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (วัฒนธรรมท้องถิ่น) และโครงการอบรม
หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพ้ืนที่ ) เพ่ือให้เกิดการรวมตัวของผู้ประกอบการร้านอาหาร 
โรงแรม/ที่พัก และร้านขายของที่ระลึกกลุ่มโฮมสเตย์และเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถร่วมมือกันช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันซึ่งส่งผลให้สามารถยกระดับมาตรฐานการบริการและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวได้มากข้ึน ซึ่งผู้ที่ผ่านการ
อบรมจะได้รับความรู้และน าไปพัฒนามาตรฐานสู่มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศรวมทั้งให้นักท่องเที่ยว
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เกิดความประทับใจและเชื่อมั่นในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานในจังหวัด   โครงการ Monthly 
Sharing for THM Competencies Enhancement เพ่ือเผยแพร่ความรู้และทักษะด้านการบริการ และด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้กับบุคคลทั่วไป และโครงการ Hospitality Coaching Academy เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้
ท าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการในด้านต่างๆ ให้กับบุคคลทั่วไป   โดยโครงการได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
 4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ด าเนินการจัด
โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในโครงการไหว้ครู กตัญญูฑิตา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที ระหว่างคณาจารย์
และศิษย์ อีกท้ังยังเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป เป็นต้น 
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2559  

 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยยึดแนวทาง
ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ระบบการพัฒนาคุณภาพ ระบบควบคุม
คุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และระบบตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน ให้ทุกส่วนของโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ มีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านคุณภาพ  โดยมีกระบวนการประเมินภายใน ตรวจสอบให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือการปรับปรุงตามกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ      
คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Action) 
 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (รทบ. QA) School of Tourism and Hospitality 
Management Quality Assurance (THM : QA)  ตามระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่างๆ 4 ประการ คือ 1. มาตรฐานว่าด้วยผลการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  2. มาตรฐานว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา  3. มาตรฐานว่าด้วย
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ 4. มาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน โดยการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการด าเนินการตามระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกา ร
ประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ข้างต้น ทั้งนี้ได้ด าเนินการในบริบทของ
โรงเรียนฯ โดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนการท่องเที่ ยวและการบริการ  (รทบ. QA) School of Tourism and Hospitality Management 
Quality Assurance (THM : QA) 5 ด้าน โดยรวมจ านวนกระบวนการ และตัวบ่งชี้ ของโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ ประจ าปีการศึกษา 2559 มีทั้งสิ้น 27 กระบวนการ  40 ตัวบ่งชี้   
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เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (รทบ.QA) School 
of Tourism and Hospitality Management Quality Assurance (THM : QA) 5  ด้ าน  โด ยรวมจ าน วน
กระบวนการ และตัวบ่งชี้  ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ประจ าปีการศึกษา 2559 มีทั้งสิ้น             
27 กระบวนการ  40 ตัวบ่งชี้  โดยพบว่า บรรลุเป้าหมาย 38  ตัวบ่งช้ี ไม่บรรลุเป้าหมาย  2  ตัวบ่งช้ี มีคะแนน
เฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.74  คะแนน  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

พันธกิจที่ 1  ด้านการผลิตบัณฑิต  คะแนนเฉลี่ย  4.71   ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย           คะแนนเฉลี่ย  3.75  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
พันธกิจที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ   คะแนนเฉลี่ย  5  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
พันธกิจที่ 4 ด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 5 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
ด้านที่     5  ด้านการบริหารจัดการ  คะแนนเฉลี่ย  5  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 

 
พันธกิจ/ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน คะแนนที่ได ้

ด้านการผลิตบัณฑิต 
1-A1.1 นักศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่หลักสูตรก าหนดที่
ระบุไว้ใน มคอ.2 

ผ่าน 5 

1-A1.2 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปี
การศึกษานั้นๆ ต้องฝึกที่ศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center)  หรือ
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยฯ 

ร้อยละ 100 5 

1-A1.3++ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพประชุมร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) การจัดการเรียนการสอน รูปแบบฝึกประสบการณ์ และการ
ประเมินการฝึกประสบการณ์อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา 

ผ่าน 5 

1-A2.1 ทุกหลักสูตรมีระบบการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาซึ่งครอบคลุมถึง 
3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับ
ระบบการจัดการเรียนการสอน 

ผ่าน 5 

1-A2.3 หลักสูตรมีระบบการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาโดยบูรณา
การกับระบบการเรียนการสอน และการเชื่อมโยงกับสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ผ่าน 5 

1-A2.5++ โครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตาม
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 

ผ่าน 5 

1-A3.1 ทุกหลักสูตรมีระบบส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและ/หรือ
ได้รับรางวัลทางวิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

ผ่าน 5 
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พันธกิจ/ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน คะแนนที่ได ้
1-A3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่หน่วยงานภายใน
และองค์การภายนอก 

ร้อยละ 100 5 

1-A4.1 ระบบการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตกับนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

ผ่าน 5 

1-A4.2++ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของ
ทุกหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผ่าน 5 

1-A5.1 ร้อยละของศิษย์เก่าท่ีเป็นเครือข่าย ร้อยละ 76.54 5 
1-A7.1++ ความพึงพอใจของคณะกรรมการส่งเสริมบุคลิกภาพ โรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ ต่อบุคลิกภาพ การแต่งกายของนักศึกษาของ
ทุกหลักสูตร  

ผ่าน 5 

1-B1.1  ร้อยละของหลักสูตรที่มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดในหลักสูตร (มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7) 

ร้อยละ 80 4.71 

1-B1.2  ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์มีผลการประเมินคุณภาพใน
ระดับดีมาก และบันทึกข้อมูลในระบบ CHEQA Online ครบทุกข้อ 

ร้อยละ 0 0 

1-B2.1 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ    
เชิงรุก (Integrated Active Learning) 

ร้อยละ 87.38 5 

1-B5.1++ โรงเรียนฯ หรือหลักสูตรจัดโครงการหรือกิจกรรมบูรณาการ 
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน 

ผ่าน 5 

1-B6.1++ ทุกหลักสูตรมีโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของ
นักศึกษา และนักศึกษาเป็นผู้ด าเนินโครงการ 

ผ่าน 5 

1-B7.1++ ทุกหลักสูตรมีความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือสถานประกอบการ 

ผ่าน 5 

คะแนนเฉลี่ยด้านการผลิตบัณฑิต  4.71 
ด้านการวิจัย   
2-A1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยตามอัตลักษณ์หรือที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
ของโรงเรียนฯ 

ร้อยละ 100 5 

2-A1.4++ โรงเรียนฯ มีชุดโครงการวิจัย ผ่าน 5 
2-A2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากแหล่ง
ภายนอก 

ร้อยละ 100 5 

2-A4.1 ร้อยละของบทความวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ฐานข้อมูล TCI group 1 

ร้อยละ 0 0 

คะแนนเฉลี่ยด้านวิจัย  3.75 
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ด้านการบริการวิชาการ   
3-A1.1 ระบบและกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนฯ 

ผ่าน 5 

3-A3.1 การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการบริการ
วิชาการ 

ผ่าน 5 

3-A3.2 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีหน่วยงานภายในโรงเรียนฯ   
มีการด าเนินงานร่วมกัน  

ร้อยละ 50 5 

3-A4.1 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีมีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก  

ร้อยละ 62.50 5 

คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการ  5 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
4-A1.1 กระบวนการรวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนฯ 

ผ่าน 5 

4-A1.3++ ทุกหลักสูตรประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียน
การสอน 

ผ่าน 5 

4-A2.1 การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผ่าน 5 

4-A3.1 ร้อยละของโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก 

ร้อยละ 100 5 

คะแนนเฉลี่ยด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5 
ด้านการบริหารจัดการ   
5-A1.1 อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ได้รับการเพ่ิมพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะใน
สาขาวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 3 ครั้งต่อปีการศึกษา 

ผ่าน 5 

5-A2.1 อาจารย์ประจ าที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
โดยปฏิบัติงานแบบเต็มเวลากับองค์การภายนอก 

ร้อยละ 2.20 5 

5-A3.1++ โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ ผ่าน 5 
5-A3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีบทความวิชาการหรือผลงานทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 29.67 5 

5-A3.4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 8.79 5 
5-A3.5 อาจารย์ประจ าทั้งหมดมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 23.08 5 
5-A4.1 บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชาชีพ อย่างน้อย 3 ครั้ง/ต่อปีการศึกษา 
 

ร้อยละ 100 5 
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พันธกิจ/ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน คะแนนที่ได ้
5-A5.1 โรงเรียนฯ มีการสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดมีการปฏิบัติงานแบบ
ข้ามสายงาน 

ผ่าน 5 

5-A6.1 ระบบและกลไกส่งเสริมสมรรถนะ และสนับสนุนให้บุคลากรเติบโต
ตามสายอาชีพ 

ผ่าน 5 

5-A7.1 กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการความรู้ และการ
ถ่ายทอดงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผ่าน 5 

คะแนนเฉลี่ยด้านการบริหารจัดการ  5 
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บทที่ 1 
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ประสานงานและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน และเลขานุการ จ านวน 1 ท่าน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในได้ก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประเมินไว้ ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ตามผลการด าเนินงานประปี
การศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนการท่องเที่ยว
แ ล ะก ารบ ริ ก า ร  (รท บ .QA) School of Tourism and Hospitality Management Quality Assurance       
THM : QA 

2. เพ่ือให้โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ทราบสถานภาพ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา และน าผล
มาใช้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
 
วิธีการประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการประเมินตามกระบวนการ ดังนี้ 

1. การประสานงานระหว่างโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กับคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

1) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ทาบทามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
และประสานก าหนดวัน – เวลา ในการประเมิน 

2) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดส่งก าหนดการตรวจประเมิน เอกสารรายงานการ
ประเมินตนเอง และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามระบบของโรงเรียนการท่องเที่ยว               
แ ล ะก ารบ ริ ก า ร  (รท บ .QA) School of Tourism and Hospitality Management Quality Assurance      
THM : QA  ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ศึกษาและเตรียมการประเมินล่วงหน้า 

2. การวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1) ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมร่วมกันเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน และบทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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2) ประธานและคณะกรรมการร่วมกันก าหนดกิจกรรม และตารางการประเมิน รวมถึงการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้ประเมินแต่ละท่าน ก าหนดวิธีการประเมิน รวมถึงชี้แจงเอกสารที่ใช้ในการประเมิน แบบฟอร์ม 
และการเขียนรายงาน 

3. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม 
คณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามล าดับ ดังนี้ 
1) ประธานชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการ

ประเมินกับคณะผู้บริหารของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
2) ผู้บริหารบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
3) คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
4) คณะกรรมการศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คู่มือต่างๆ ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ 
4. การดําเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 

1) คณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2) ประธานคณะกรรมการมอบคณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินของแต่ละท่านพร้อมทั้งน าเสนอ

ปัญหาที่พบเพื่อให้ที่ประชุมร่วมอภิปรายปัญหาและสรุปผล 
3) ประธานและคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วน และความ

สมบูรณ์ของผลการประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ต่อผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ให้รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมิน 

4) สรุปรายงานประเมิน และจัดท ารูปเล่มส่งให้กับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
5. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

คณะกรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จากนั้นน า
ข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในทุกตัวบ่งชี้ 
 
เกณฑ์การตัดสินผล 

0.00 - 1.50 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพในระดับต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพในระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพในระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพในระดับดีมาก 
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บทที่ 2 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ        

(รทบ.QA) School of Tourism and Hospitality 
Management Quality Assurance THM : QA  

ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
 
ตางรางที่ 1 ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี รทบ.QA ประจําปีการศึกษา 2559 

พันธกิจ/ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน คะแนนที่ได ้
ด้านการผลิตบัณฑิต 
1-A1.1 นักศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่หลักสูตรก าหนดที่
ระบุไว้ใน มคอ.2 

ผ่าน 5 

1-A1.2 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปี
การศึกษานั้นๆ ต้องฝึกที่ศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center)  หรือ
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยฯ 

ร้อยละ 100 5 

1-A1.3++ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพประชุมร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) การจัดการเรียนการสอน รูปแบบฝึกประสบการณ์ และการ
ประเมินการฝึกประสบการณ์อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา 

ผ่าน 5 

1-A2.1 ทุกหลักสูตรมีระบบการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาซึ่งครอบคลุมถึง 
3R8C ความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับ
ระบบการจัดการเรียนการสอน 

ผ่าน 5 

1-A2.3 หลักสูตรมีระบบการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาโดยบูรณา
การกับระบบการเรียนการสอน และการเชื่อมโยงกับสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ผ่าน 5 

1-A2.5++ โครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตาม
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 

ผ่าน 5 

1-A3.1 ทุกหลักสูตรมีระบบส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและ/หรือ
ได้รับรางวัลทางวิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

ผ่าน 5 
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พันธกิจ/ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน คะแนนที่ได ้
1-A3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่หน่วยงานภายใน
และองค์การภายนอก 

รอ้ยละ 100 5 

1-A4.1 ระบบการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตกับนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

ผ่าน 5 

1-A4.2++ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของ
ทุกหลักสูตร ไม่ต ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผ่าน 5 

1-A5.1 ร้อยละของศิษย์เก่าท่ีเป็นเครือข่าย ร้อยละ 76.54 5 
1-A7.1++ ความพึงพอใจของคณะกรรมการส่งเสริมบุคลิกภาพ โรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ ต่อบุคลิกภาพ การแต่งกายของนักศึกษาของ
ทุกหลักสูตร  

ผ่าน 5 

1-B1.1  ร้อยละของหลักสูตรที่มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดในหลักสูตร (มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7) 

ร้อยละ 80 4.71 

1-B1.2  ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์มีผลการประเมินคุณภาพใน
ระดับดีมาก และบันทึกข้อมูลในระบบ CHEQA Online ครบทุกข้อ 

ร้อยละ 0 0 

1-B2.1 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ    
เชิงรุก (Integrated Active Learning) 

ร้อยละ 87.38 5 

1-B5.1++ โรงเรียนฯ หรือหลักสูตรจัดโครงการหรือกิจกรรมบูรณาการ 
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน 

ผ่าน 5 

1-B6.1++ ทุกหลักสูตรมีโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของ
นักศึกษา และนักศึกษาเป็นผู้ด าเนินโครงการ 

ผ่าน 5 

1-B7.1++ ทุกหลักสูตรมีความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือสถานประกอบการ 

ผ่าน 5 

คะแนนเฉลี่ยด้านการผลิตบัณฑิต  4.71 
ด้านการวิจัย   
2-A1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยตามอัตลักษณ์หรือที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
ของโรงเรียนฯ 

ร้อยละ 100 5 

2-A1.4++ โรงเรียนฯ มีชุดโครงการวิจัย ผ่าน 5 
2-A2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากแหล่ง
ภายนอก 

ร้อยละ 100 5 

2-A4.1 ร้อยละของบทความวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ฐานข้อมูล TCI group 1 

ร้อยละ 0 0 

คะแนนเฉลี่ยด้านวิจัย  3.75 
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พันธกิจ/ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน คะแนนที่ได ้
ด้านการบริการวิชาการ   
3-A1.1 ระบบและกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนฯ 

ผ่าน 5 

3-A3.1 การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการบริการ
วิชาการ 

ผ่าน 5 

3-A3.2 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีหน่วยงานภายในโรงเรียนฯ มี
การด าเนินงานร่วมกัน  

ร้อยละ 50 5 

3-A4.1 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีมีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก  

ร้อยละ 62.50 5 

คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการวิชาการ  5 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
4-A1.1 กระบวนการรวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนฯ 

ผ่าน 5 

4-A1.3++ ทุกหลักสูตรประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียน
การสอน 

ผ่าน 5 

4-A2.1 การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผ่าน 5 

4-A3.1 ร้อยละของโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก 

ร้อยละ 100 5 

คะแนนเฉลี่ยด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5 
ด้านการบริหารจัดการ   
5-A1.1 อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ได้รับการเพ่ิมพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะใน
สาขาวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 3 ครั้งต่อปีการศึกษา 

ผ่าน 5 

5-A2.1 อาจารย์ประจ าที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
โดยปฏิบัติงานแบบเต็มเวลากับองค์การภายนอก 

ร้อยละ 2.20 5 

5-A3.1++ โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ ผ่าน 5 
5-A3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีบทความวิชาการหรือผลงานทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 29.67 5 

5-A3.4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 8.79 5 
5-A3.5 อาจารย์ประจ าทั้งหมดมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 23.08 5 
5-A4.1 บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในสาขาวิชาชีพ อย่างน้อย 3 ครั้ง/ต่อปีการศึกษา 
 

ร้อยละ 100 5 
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พันธกิจ/ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน คะแนนที่ได ้
5-A5.1 โรงเรียนฯ มีการสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดมีการปฏิบัติงานแบบ
ข้ามสายงาน 

ผ่าน 5 

5-A6.1 ระบบและกลไกส่งเสริมสมรรถนะ และสนับสนุนให้บุคลากรเติบโต
ตามสายอาชีพ 

ผ่าน 5 

5-A7.1 กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการความรู้ และการ
ถ่ายทอดงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผ่าน 5 

คะแนนเฉลี่ยด้านการบริหารจัดการ  5 
 
 
 
ตารางท่ี 2  ตารางสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รทบ.QA ประจําปีการศึกษา 2559 

พันธกิจ 
จํานวน 

กระบวนการ 
จํานวนตัว

บ่งช้ี 
จํานวนตัวบ่งช้ี
เชิงปริมาณ 

จํานวนตัวบ่งช้ี
เชิงคุณภาพ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00–1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51–4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ด้านการผลติบัณฑติ 11 18 6 12 4.71 ดี 
ด้านการวิจัย 3 4 3 1 3.75 ดี 
ด้านการบริการ
วิชาการ 

3 4 2 2 5 ดีมาก 

ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

3 4 1 3 5 ดีมาก 

ด้านการบริหารจดัการ 7 10 4 6 5 ดีมาก 
รวม 27 40 16 24 4.74 ดีมาก 

 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 
จุดเด่น 

1. โรงเรียนฯ มีการก าหนดจุดเน้นเฉพาะตามบริบทของโรงเรียนฯ และมีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้า 

2. โรงเรียนฯ มีการก าหนดสมรรถนะของนักศึกษา และหลักสูตรฯ ที่ชัดเจน มีการจัดโครงการกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครอบคลุมทุกด้านตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ  

3. โรงเรียนฯ มีโครงการ และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า ให้มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 
ท าให้มีผลงานทางวิชาการ ที่สามารถน าไปขอต าแหน่งทางวิชาการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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4. โรงเรียนฯ มีการเตรียมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ก้าวหน้าในสายงานอาชีพ ด้วยการให้ความรู้ที่
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

5. โรงเรียนฯ ให้ความส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพของนักศึกษา จัดเตรียม
ความพร้อมในการส่งเข้าประกวดในเวทีระดับชาติ นานาชาติ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ใน
หลายกิจกรรม รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับรางวัล น าความรู้มาถ่ายทอดให้กับเพ่ือนนักศึกษา เป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 

6. โรงเรียนฯ มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา ทั้งจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงาน
ภายนอกที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. โรงเรียนฯ ควรทบทวนก าหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้ ให้สะท้อนถึงศักยภาพของโรงเรียนฯ อย่างแท้จริง 
2. โรงเรียนฯ ควรส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของระดับหลักสูตร ให้ผลการประเมิน

อยู่ในระดับที่ดีขึ้น จนได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก เพ่ือให้มีความพร้อมในการขอรับการเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) 

3. โรงเรียนฯ ควรพัฒนาคุณภาพของผลงานวิจัย ให้สามารถเผยแพร่ในวารสารที่มีค่าระดับคะแนนในกลุ่มที่ 
1 หรือยกระดับไปสู่นานาชาติ 

4. โรงเรียนฯ ควรก ากับติดตาม การน าเทคนิคการสอนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในเชิงรุก (ต้องมี
ก าหนดเทคนิคการสอนมากกว่า 2 เทคนิค) โดยก าหนดไว้ใน มคอ .3 ให้ชัดเจน และมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้เทคนิคการสอนดังกล่าว เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

5. โรงเรียนฯ ควรก ากับติดตาม ให้ทุกหลักสูตรมีการก าหนดสมรรถนะในแต่ละชั้นปี เพ่ือการวางแผนพัฒนา
และประเมินผลได้อย่างชัดเจน น าไปสู่ความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐานอาชีพของนักศึกษา 
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ภาคผนวก 
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รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร  ตั้นพันธ์ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
  ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

2. อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

 3.   ดร.กิ่งกาญจน์  ทองงอก 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

 4.  อาจารย์เอกชัย  จากศรีพรหม  
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  เลขานุการ 
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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 

 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์          
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานฯ  อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดี
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจการประเมิน เมื่อ
วันที่  22 กันยายน 2560 ณ Conference Room 3 ชั้น 4  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  ประจําปีการศึกษา 2559 

ในวันศุกร์ที่ 22  กันยายน  2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม Conference Room  3 ชั้น 4 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 
วันศุกร์ที่ 22  กันยายน 2560 
 
เวลา  08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน 
เวลา  09.00 - 09.30 น. คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุม Conference Room 3  

 เวลา  09.30 - 09.45 น. คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน               
     ณ ห้องประชุม Conference Room 3  

 เวลา  09.45 - 10.00 น. ประธานกรรมการกล่าวแนะน ากรรมการขั้นตอนการประเมินพร้อมทั้ง 
    ชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจ ณ ห้องประชุม Conference Room 3 

 เวลา  10.00 - 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินและศึกษาเอกสารหลักฐาน 
      ณ ห้องประชุม Conference Room 3 

 เวลา 12.00 - 13.00 น. คณะกรรมการ ผู้บริหาร  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ โรงแรมสวนดุสติ เพลส 

 เวลา 13.00 – 15.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินและศึกษาเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
      ณ ห้องประชุม Conference Room 3 

 เวลา  15.30 - 15.45 น. คณะกรรมการประชุมสรุป 
 เวลา  15.45 - 16.00 น. คณะกรรมการรายงานสรุปผลการประเมิน และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  รับประทานอาหารว่างเวลา  10.30 น. และเวลา 14.00 น.  

     รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.   
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