
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับคณะ สถาบัน สำนัก วิทยาเขต

และศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ประจำปการศึกษา 2560

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
www.osm.dusit.ac.th



 

 

 

 

 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
(27 สิงหาคม 2561) 







สารบัญ 
 

หนา 
 

บทนํา           -2- 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร         -4- 
 

 
สวนที ่1 บริบทโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ 

 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ    2 
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์  6 
 โครงสร้างองค์การภายในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ   13 
 ขอมูลสารสนเทศ         23  
 

สวนที ่2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเทียบกับเกณฑและเปาหมาย 
 ตามตัวบงช้ีในแตละองคประกอบ (สกอ.) 
 องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต        27 
 องคประกอบที่ 2 การวิจัย        62 
 องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ        74 
 องคประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     89 
 องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ        102 

 
 

สวนที ่3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 ประจ าปีการศึกษา 2560        155 
 

ภาคผนวก 
- รายนามคณะกรรมการประเมิน       158 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
  ประจ าปีการศึกษา 2560       159 
- ภาพข่าวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการรับการตรวจประเมินคุณภาพ 
  การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560     178 
- ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560  179 

    
   

 
 



   รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  หน้า  - 2 -  
 

บทนํา 
 

  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามมติของที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3(17)/2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมีเอกภาพ
ให้เกิดขึ้นในหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 (จากผลการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พ.ศ.2527) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ การด าเนินงานตาม  พันธกิจหลักของ
โรงเรียนคือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้จัดท าแผนปฏิบัติงาน โดยมี
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนทั้งสิ้น 14 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 
663,600 บาท 

1. ด้านการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
รับผิดชอบจัดการศึกษาในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

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

 5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา Hospitality  Management (International 
Programme) 

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 87.5 คนเป็น
อาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาเอกจ านวน 23 คน และอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาโท จ านวน 64.5 คน (ปฏิบัติงาน
จริง  86.5  คน ลาศึกษาต่อ 1 คน) และมีนักศึกษาทั้งสิ้น 2,611 คน  

2. ด้านการวิจัย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของ
อาจารย์ สนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยในระดับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดย โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัด โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตาม
เครือข่ายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (Researcher Club) สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ : เพ่ือ
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัยอัตลักษณ์ 5 ด้าน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีกิจกรรมที่ 1 การ
พัฒนาโครงร่างงานวิจัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ กิจกรรมที่  2 เทคนิคการเลือกใช้
กระบวนการวิจัยและวิธีวิจัยให้เหมาะกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวัง กิจกรรมที่ 3 การเขียนบทความ
วิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ  และกิจกรรที่ 4 คลินิกบทความวิจัย กิจกรรมที่ 5 คลินิกวิจัย โดยได้มีการ
ด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    

3.   ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดสัมมนาทางวิชาการ  จัดโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือการแนะแนวการศึกษา
ต่อ กิจกรรม EVEX ปอกเปลือก เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน เเละรูปแบบการจัดงานประชุม
และนิทรรศการ และความเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจด้านประชุมและการจัดนิทรรศการและอุตสาหกรรม
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ไมซ์ (MICE) โดยมุ่งเน้นการสร้างความพอใจให้ผู้ใช้บริการ และกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ใช้บริการต่อการพัฒนาธุรกิจแบบใหม่ การตลาดในธุรกิจการจัดประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในสถานการณ์การท างานจริง 
และนักศึกษาสามารถแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้  โครงการ EVEX Baby Shadow  ละครเงามหัศจรรย์เมือง
สุพรรณบุรี เรื่อง “ลูกหมู 3 ตัว ตอนของวิเศษของคุณแม่” โดยมีบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี และนักเรียน
อนุบาลสาธิตละอออุทิศเข้าชมละครกว่า 60 คน และโครงการ EVEX ละครเงา เบบี้ชาร์โดร์ มหัศจรรย์เมือง
สุพรรณ สัญจร ตอน ลูกหมู 3 ตัว เพ่ือเป็นการบูรณาการเรียนการสอน แบบ Active learning  โดยเปิด
โอกาสให้บุคลากรเเละนักศึกษาในหลักสูตรได้เสริมสร้างทักษะเเละประสบการณ์ จากการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จัดงานจริงผ่านการจัดโครงการ EVEX ละครเงา เบบี้ชาร์โดร์ มหัศจรรย์เมืองสุพรรณ สัญจร ตอน 
ลูกหมู 3 ตัว และโครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 7 โดยพระบรมราชานุญาต หัวข้อ “พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก” เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวัฒนธรรมของโลกตะวันออก”  
เพ่ือเป็นสนามทางวิชาการและการพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในทุกมิติ ใน
รูปแบบของการจัดสัมมนา และสร้างคุณลักษณะของความเป็นวิชาการให้กั บบุคคลากรทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือการท่องเที่ยวจนน าไปสู่ความ
ร่วมมือทั้งในประเทศ และโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน ตามแผนบูรณาการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับมอบหมายให้ด าเนิน
โครงการในส่วนของกิจกรรมที่ 5 สร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในสุพรรณบุรี 2 เส้นทาง ในช่วงระหว่างเดือน
เมษายน  - เดือนกันยายน 2561 เพ่ือฟ้ืนคืนการท่องเที่ยวและบริการให้กลับมาเป็นฟันเฟืองส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของประเทศ รวมทั้งเพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องการลด
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังเป็นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  
ซึ่งเป็นการรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตภาคกลางตอนล่าง โดยมีจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นศูนย์กลาง (Local 
Wisdom Expo: at Suphanburi) เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวและบริการ ด้วยการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
และผู้ประกอบการทั้งรายเดิมและรายใหม่ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการด าเนินธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและบริการ (Tourism Tech Startup & Scale up) ที่จะรองรับเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามพฤติกรรม ความต้องการ และความคาดหวังของนักท่องเที่ยว
ต่อไป โดยโครงการได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ด าเนินการจัดโครงการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในโครงการไหว้ครู กตัญญูฑิตา เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที ระหว่าง
คณาจารย์และศิษย์ อีกทั้งยังเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป และโครงการสืบสานงาน
ศิลปะการจัดพานพุ่มดอกบัวเพ่ือท านุบ ารุงศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือส่งเสริมคุณค่าของ
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการท านุบ ารุงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธ ารงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป เป็นต้น 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 จากการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการพบว่า  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  โดยผลการประเมิน   
มีดังนี ้

1. ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 – 6 จ าแนกตามกระบวนการผลิต มีผลดังนี้ 
ปัจจัยน าเข้า (Input) มีคะแนนเฉลี่ย 3.61 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
กระบวนการผลิต (Process) มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
ผลผลิต (Output) มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี 

2. ผลการประเมิน จ าแนกตามองค์ประกอบ มีผลดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ผลประเมิน

อยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบ่งชี้   
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ผลคะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์

บรรลุ 
ตัวหาร ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 3.51 คะแนน 16.35 3.27 คะแนน  3.27 
5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละ 25 23 ร้อยละ 26.28  3.29 
87.5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละ 10 12 x 100 ร้อยละ 13.71  1.14 
87.5 

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

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

คน 
 5.00 

86.5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ร้อยละ 20 17.60 x 100 ร้อยละ 20.11  5.00 

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

เฉลี่ยรวม 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย 4.44 
 
 
ตารางท่ี 2  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ 
ประกอบ 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51–4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 3.14 5.00 3.27 3.78 ดี 
2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 13 3.61 5.00 4.14 4.44 ดี 
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี   
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 ซึ่งโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 4.44 คะแนน ภาพรวม
ผลประเมินอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นภาพรวมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจุด
ที่ควรพัฒนา ในแต่ละองค์ประกอบ ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้ 
 
องค์ประกอบท่ี 1 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. โรงเรียนฯ ควรน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรมาวิเคราะห์จุดที่ควรพัฒนา วางแผนการ
ด าเนินการก าหนดผู้รับผิดชอบ ก ากับติดตามเพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนด มุ่งสู่การขอ 
TQR  
 2. โรงเรียนฯ ควรก าหนดให้อาจารย์ประจ าวางแผนพัฒนาตน เองเป็นรายบุคคล (Individual 
Development Plan) ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ติดตามให้มีการ
ด าเนินการตามแผนอย่างใกล้ชิด 
 3. โรงเรียนฯ ควรทบทวนการก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินการของแผน/โครงการ ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน/โครงการ เพ่ือให้สามารถประเมินความส าเร็จในการด าเนินการได้อย่าง
ชัดเจน 
  
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ผลการด าเนินการของหลักสูตรส่วนมากยังไม่สะท้อนถึงคุณภาพที่มั่นคง 
 2. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดย 
สกอ. 
 3. การก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของบางโครงการยังไม่สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ 
 

องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

โรงเรียนฯ มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการท าวิจัยของอาจารย์อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้
สามารถขอรับทุนจากภายนอกได้จ านวนมาก มีการเผยแพร่ผลงานในแหล่งที่มีค่าระดับคะแนนที่สูง และ
ผลงานสามารถน าไปใช้ประโยชน์จนได้รับสิทธิบัตร 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมจุดเด่น 

โรงเรียนฯ ควรก ากับให้อาจารย์มีการผลิตผลงานวิชาการอย่างทั่วถึงกระจายครอบคลุมทุกหลักสูตร 
ส่งเสริมการท าวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ หรือร่วมมือกับภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดผลงานที่โดดเด่นสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์สร้างชื่อเสียงให้สถาบัน 
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องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

โรงเรียนฯ มีการน าองค์ความรู้ตามศาสตร์ไปให้บริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคม 
และมีการท าแผนการใช้ประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษา และผู้รับบริการอย่างชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมจุดเด่น 

โรงเรียนฯ ควรประสานความร่วมมือระหว่างหลักสูตร รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการด าเนินการ
ให้บริการวิชาการให้เกิดผลลัพธ์น าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ชุมชนและสังคม 
ก าหนดตัวบ่งชี้ของโครงการที่แสดงความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการที่ชัดเจน เพ่ือประเมินความส าเร็จ
ของโครงการได้ จะส่งผลต่อความส าเร็จของแผนด้านการบริการวิชาการเช่นเดียวกัน 

 
องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น 

โรงเรียนฯ มีการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยให้ความส าคัญกับการสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมไทยตามอัตลักษณ์อย่างต่อเนื่อง โดยการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษาและการจัดการเรียนการ
สอน  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมจุดเด่น 

1. โรงเรียนฯ ควรมีการจัดการการเรียนรู้ การวิจัย การบริการวิชาการ น าไปสู่การสืบสาน การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรม มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้ง
สร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน และสังคม  

2. ควรก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของแผน โครงการ กิจกรรมที่เหมาะสม สามารถสะท้อน
ความส าเร็จ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการท านุศิลปะและวัฒนธรรมได้ 

 
องค์ประกอบที่ 5 
จุดที่ควรพัฒนา 

การระบุความเสี่ยงบางประเด็นยังไม่สะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริง 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. โรงเรียนฯ ควรทบทวนความเสี่ยงในบางประเด็นให้สอดคล้องกับบริบทที่แท้จริง น าไปสู่การ

ประเมินความเสี่ยงด้วยการก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
และ เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Risk 
Matrix) จัดล าดับความเสี่ยง น าไปจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ก าหนดมาตรการควบคุม และท ารายงานผล
การบริหารความเสี่ยง แสดงผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
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ในภาพรวม 
จุดเด่น 

1. ผู้บริหารโรงเรียนฯ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สร้างการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้การด าเนินการด้านพันธกิจการวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมเกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจน 

2. โรงเรียนฯ มีโครงการ/กิจกรรม และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการพัฒนา
นักศึกษาได้ตามศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐและเอกชน ทั้งภายใน
และต่างประเทศ ท าให้สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Work Integrated Learning ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนฯ มีอาจารย์ประจ าที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ สามารถผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพได้รับ
การสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกจ านวนมาก 

4. โรงเรียนฯ มีการจัดการการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและ
ผู้ปกครอง เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้เรีย 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

บริบทโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 1 
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ส่วนที่หนึ่ง 

บริบทของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
ประวัติโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 

การพัฒนารูปแบบของการจัดการศึกษาตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงานที่เพ่ิมมากขึ้นในช่วง 
10 ปีที่ผ่านมา ท าให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับ
การยอมรับในผลผลิตที่มีคุณภาพและมีรูปแบบเฉพาะของตนเอง ดังจะเห็นได้จากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มี
นักเรียนสนใจสมัครเรียนเป็นจ านวนมาก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการบริหารพบว่าหลักสูตร
อุตสาหกรรมการบริการยังแยกการจัดการอยู่ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  และโครงการพิเศษต่างๆ ท าให้ขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ ส่งผลต่อการพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้จัดตั้งโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (School of Tourism and 
Hospitality Management) ขึ้น ตามมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3(17)/2553 เมื่อวันที่ 26 
มีนาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมีเอกภาพให้เกิดข้ึนในหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการ ตามพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528  (จากผลการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2527) จาก
หลักสูตรเดิมซึ่งมีด้วยกัน 2 สาขาคือ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ต่อมาได้มีการพัฒนาสาขาเพ่ิมเติมเป็น 4 
สาขา ได้แก่ สาขาธุรกิจการบินและสาขาการจัดการภัตตาคารและอาหารแบบเร่งด่วน ในปีการศึกษา 2550 ได้
มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดนิทรรศการและงานแสดงเพ่ิมขึ้น  รวมทั้งการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท ใน
ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการจัดการงานบริการ ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ได้ยกสถานะแขนงวิชาต่างๆ ขึ้นเป็นสาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาออกแบบ
นิทรรศการและการจัดแสดง นอกจากนั้น มีการตั้งหลักสูตรเพ่ิมเติมอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปสาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management (International Programme) 
 ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยย้ายการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการจัดการงานบริการ       
ไปสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 จึงใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 
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ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
NATIONAL HUB OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT 

 
 

ภาพลูกโลกหมายมิติ  สื่อถึงโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ก้าวสู่ความเข้มแข็งทางด้าน
อุตสาหกรรมการบริการ โดยพัฒนามิติด้านความถนัดทางวิชาชีพ สู่มิติด้านความน่าเชื่อถือทางวิชาการ 
น าเสนอมิติการสร้างสรรค์ผลงานระดับชาติ บนมาตรฐานการท่องเที่ยวและการบริการแบบสากลบนพ้ืนฐาน
ความเป็นเอกลักษณ์ไทย  

ประกายที่ มุมโลก  คือ จุดมุ่งหมายของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ที่มุ่งสู่การเป็น 
“NATIONAL HUB OF TOURISM AND HOSPITALITY” ของประเทศ โดยมีแสงสีเหลืองลูกจันทน์และสีม่วง
เม็ดมะปรางที่สื่อถืงการขับเคลื่อนให้องค์กรไม่หยุดนิ่ง พัฒนาไปบนสังคมโลกได้อย่างมีคุณค่า 

สีเหลืองลูกจันทน์  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า ความผูกพัน และเป็นมิตรกับสังคม 
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในสายงานการท่องเที่ยวและการบริการ 

สีม่วงเม็ดมะปราง  หมายถึง  ความโดดเด่น ความมีพลัง และความส าเร็จ จากคุณลักษณะและ
คุณสมบัติของนักศึกษา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT  Analysis) ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ต่อไปนี้  เป็นการวิ เคราะห์จุดแข็ ง 

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

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. บุคลากร มีความรู้ ความช านาญ ในงานวิชาการและการปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะสาขาและ
เป็นที่ยอมรับในความสามารถของการให้บริการงานวิชาการสู่สังคม 

2. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมในด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ การลาศึกษาต่อ เป็นต้น 

3. มีโครงการเชิงบูรณาการเพ่ือสามารถตอบสนองพันธกิจ และครอบคลุมทักษะการเรียนรู้   
5 ด้านของนักศึกษา 

4. มีโครงการความร่วมมือกับนานาชาติ (อาทิเช่น ประเทศจีน ประเทศนิวซีแลนด์ )           
ที่เป็นเครือข่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานที่เป็นสากลตั้งแต่เริ่มเข้ามาในโรงเรียนฯ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 

5. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ชัดเจนและมีความใกล้ชิดกับนักศึกษา 
6. มีเครือข่ายแหล่งฝึกภาคปฏิบัติหรือสถานฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพที่มีคุณภาพและ

หลากหลาย 
7. มีการน าเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาเข้าถึง

สาระความรู้และสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง 
8. มีสภาพแวดล้อมและพ้ืนที่เหมาะสมสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน 

เช่น วิทยาเขตสุพรรณบุรี, ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ล าปาง และตรัง, โรงแรมสวนดุสิตเพลส เป็นต้น 
 
 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
จ านวนผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยในแต่ละปีมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ยังคงต้องได้รับการ

พัฒนาและสนับสนุนให้มีมากพอกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมซึ่งเสียงและภาพลักษณ์
ทางวิชาการของโรงเรียนฯ 

  

โอกาส (Opportunities) 
  1. นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้นเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจาก
เงินกู้ เพ่ือการศึกษาจากภาครัฐและโครงการที่โรงเรียนฯ จัดท าขึ้นเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาต่อด้วยการ
ระดมทุนการศึกษา 

2. นอกเหนือจากการให้ความส าคัญกับการศึกษาที่เพ่ิมขึ้นแล้ว แนวโน้มของตลาดแรงงานยัง
มีความต้องการบัณฑิตในสายงานบริการที่เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมากถึง 800,000 ต าแหน่งงาน 

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท าให้เกิด
สมรรถภาพในการด าเนินงานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อีกท้ังยังสร้างความเข้มแข็ง ให้กับการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนด้วย 

4. หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน มีความเชื่อมั่นในศักยภาพและให้การยอมรับ    
ในการผลิตบัณฑิตในสายงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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5. หลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตรของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นหลักสูตรที่มี
เอกลักษณ์และมีรากฐานมาแต่เดิมและได้รับการสนับสนุนให้เป็นหนึ่งในสี่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

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

7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือขยาย
โอกาสในการมีงานท าท่ีตรงสายและท่ีสัมพันธ์ใกล้เคียง 

 
 

อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 
1. สภาวการณ์แข่งขันในระดับอุดมศึกษาที่ รุนแรงและเพ่ิมมากขึ้นทั้ งในภาครัฐและ

ภาคเอกชน จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เนื่องด้วยสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มีการเปิดหลักสูตร 
ปริญญาตรีและปริญญาโทสายงานบริการเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว 

2. เนื่องด้วยการขยายตัวที่มากขึ้นในการผลิตบัณฑิตด้านงานบริการในสถานศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน อีกทั้ง บริษัทเอกชนได้มีการเสนอให้ค่าตอบแทนที่สูงกับบุคลากร ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านงานบริการ จึงท าให้เกิดภาวการณ์ขาดแคลนอาจารย์ที่ตรงสาย 

3. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีความผันผวน ท าให้ต้อง
ตื่นตัวและปรับตัวอยู่ตลอดเวลา อีกท้ังยังเป็นอุปสรรคในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

4. จ านวนนักเรียนหรือคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษามีแนวโน้มที่จะลดลง
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
 
ปรัชญา 
 พัฒนาและสรรค์สร้างบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีคุณภาพ และตระหนักถึง
คุณค่าของสายอาชีพด้านการบริการ เป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยศักยภาพที่แท้จริงของคน
ไทยบนความสมดุลทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป 
 
 วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจะก้าวเข้าสู่การเป็น “THM : National Hub for Tourism 
and Hospitality” อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยศักยภาพหลักในด้านความร่วมมือทางวิชาชีพ ทักษะการฝึก
ประสบการณ์ และภาพลักษณ์ที่เกิดจากผลงานที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักระดับประเทศ โดยการน าวิชาชีพมา
ผสมผสานเข้ากับวิชาการ ด้วยการถอดบทเรียนจากศักยภาพหลักและสร้างเป็น National Hub เพ่ือเป็น
ต้นแบบศูนย์กลางการเรียนรู้แก่บุคลากรทางการท่องเที่ยวและการบริการและเพ่ือผลักดันบัณฑิตสู่การเป็น 
World Class Graduates “โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจะไม่เป็นคู่แข่งของใครแต่จะเป็นคู่เทียบ
ให้กับทุกคน” 
 
 พันธกิจ (2559-2563) 

1. ด าเนินโครงการเชิงบูรณาการระหว่างหลักสูตรและหน่วยงานภายในให้เข้มแข็ง เน้นการถ่ายทอด
เพ่ือ lead ไปสู่ KM ภายนอก โดยตอบสนองต่อนโยบายในการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

2. เครือข่ายทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อเป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากร การมีงานท าที่
ตรงสายของนักศึกษาและการ engage กับสังคมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 

3. ไม่แข่งขันเพ่ือจะเป็นคู่แข่งของใครแต่ จะเป็นคู่ เทียบของทุกคน 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 มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการโครงการและการจัดการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายระหว่าง
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการและหน่วยงานต่างๆ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการฝึกประสบการณ์ และการประเมินการฝึก
ประสบการณ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของบุคลากรให้มีความสามารถในการปรับตัว 
ทันสมัย คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้ และประยุกตอ์ย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการบนพ้ืนฐานของสมรรถนะหลักของบุคลากรโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการเพ่ือสนับสนุนชุมชนและสังคมให้ยั่งยืน 

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

1. หลักสูตรทั้งหมดมีมาตรฐานสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

2. บัณฑิตมีคุณลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น กล่าวคือ สามารถคิดวิเคราะห์ สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม และมีภาวะเป็นผู้น า เห็นคุณค่าในสายงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ และตรง
ต่อความต้องการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสังคม 

 
กลยุทธ์ที่ผลักดันยุทธศาสตร์ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การบริการ เป็นหลักสูตรที่สะท้อนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้    
มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนมีทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มุ่งเน้นการ
ระบุคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ของบัณฑิต โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (โดยฝ่ายฝึกประสบการณ์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การบูรณาการโครงการและการจัดการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการและหน่วยงานต่างๆ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน รูปแบบการฝึกประสบการณ์ และการประเมินการฝึกประสบการณ์ 
 

 
เป้าประสงค์ 

1. มีระบบและกลไกในการบูรณาการโครงการ และการจัดการเรียนการสอน เน้นการผลิตบัณฑิตอย่างมี
คุณภาพและเน้นให้นักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงของวิชาต่างๆ ได้ในลักษณะองค์รวม 

2. คณาจารย์มีศักยภาพ ความรู้และทักษะในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
นักศึกษามีทักษะ 3 ด้านหลักตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
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กลยุทธ์ที่ผลักดันยุทธศาสตร์ 
1. จัดท าแผนบูรณาการโครงการต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือระหว่างหลักสูตร

และหน่วยงานภายนอก 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้มีความสามารถ ทักษะ ในการบูรณาการการเรียนการสอนในรูปแบบ

ต่างๆ มุ่งเน้นประโยชน์ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เป็นหลัก 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างสมรรถนะหลักของบุคลากรให้มีความสามารถในการปรับตัว ทันสมัย คิดริเริ่มสร้างสรรค์   
มีความสามารถในการเรียนรู้ และประยุกต์อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ 
 
เป้าประสงค์ 

บุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการความสามารถในการปรับตัว ทันสมัย คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้ และประยุกต์อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ 

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

 การบริการวิชาการเพ่ือใช้ความสามารถหลักของบุคลากรภายในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
สนับสนุนการสร้างความสมดุลทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือความยั่งยืนของชุมชนและสังคม 
 
กลยุทธ์ที่ผลักดันยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยเริ่มจากการบริการ
วิชาการให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และพัฒนาจนสามารถบริการวิชาการสู่สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลแหล่งการให้บริการวิชาการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงให้แก่อุตสาหกรรมกการท่องเที่ยวและการบริการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการต่อยอดงานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการและสังคม 
 
เป้าประสงค์ 

 มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และ / หรือต่อยอดองค์
ความรู้เดิม การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ชุมชน และสังคมได้ 
 
กลยุทธ์ที่ผลักดันยุทธศาสตร์ 
 พัฒนาโครงสร้างระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ ผลงานทางวิชาการ เพ่ือมุ่งไปสู่การน า
ผลงานไปพัฒนาบุคลากรทางด้านความเจริญเติบโตของสายงาน การเรียนการสอนและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยชองโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสู่สังคม (โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ) 
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โครงสร้างองค์การภายในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1.2 โครงสร้างโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
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โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เริ่มต้นจากผู้บริหารสูงสุด
ของโรงเรียนฯ คือ อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย ต าแหน่งคณบดี โดยมีรองคณบดี 2 คน ได้แก่ อาจารย์ณัฐ
ปรียา  โพธิ์พันธุ์ และอาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด การบริหารงานแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ได้แก่ 

สายวิชาการ  
1. หลักสูตรต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย  
 ระดับปริญญาตรี  5 หลักสูตร 

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

   5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management  
            (International Pogramme) 

          2. ฝ่ายการด าเนินงานโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ แบ่งเป็น 8 ฝ่ายด าเนินงาน 
  1) คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคคล (OD and HR)  
  2) คณะกรรมการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร (Marketing and Reputation)  
  3) คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Academic Department)  
  4 ) ค ณ ะก ร รม ก า รฝ่ า ย บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  (THM Integrated Projects for 

Communities)  
  5) คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ (THM Cooperative Field)  
  6) คณะกรรมการฝ่ายวิจัย  (Research and Development)  
  7) คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา (Student Activities and Development)  

8) คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Cultural    
                                     Preservation)  
 

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 ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีเพื่อน าความรู้ไปประกอบอาชีพการให้บริการ การปฏิบัติงานและงานบริหารในหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการอื่นๆ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้แก่ ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง 
คณาจารย์และบุคลากรของโรงเรียน ผู้บริหาร ผู้ส่งมอบ ชุมชน นายจ้าง รัฐบาล และสมาคมวิชาชีพ 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Needs and Expectations of Stakeholders) ต่อโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ ได้แก่ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานในระดับสากล เป็นที่ต้องการใน
สังคมและตลาดแรงงานทั้งใน และนอกประเทศ พร้อมปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี และมีรับผิดชอบต่อ
สังคม  

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

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ไปฝึกงานในส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภาคพ้ืน  
2. บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ลงนามความร่วมมือกับบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหชาชน) เพ่ือรับนักศึกษาหลักสูตรศิลป  

ศาสตรบัณฑิต 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 
6. บริษัท ดี เคเทอริ่ง จ ากัด 
ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ดีเคเทอริ่ง จ ากัด เพ่ือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการให้บริการอาหาร

และเครื่องดื่ม 
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7. โรงเรียนในเครือสารสาสน์วิเทศ 
ลงนามความร่วมมือการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา กับโรงเรียนในเครือสารสาสน์วิเทศ 

เพ่ือเปิดโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ ศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการงานบริการ หลักสูตร
นานาชาติ และประสานความร่วมมือในการร่วมด าเนินการตามนโยบายของการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา รับสมัครแบบโควตา 

8. บริษัท พรีเมี่ยม แอร์ไลน์ จ ากัด 
ลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับบริษัท 

พรีเมี่ยม แอร์ไลน์  จ ากัด เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินที่จบออกไป มีความเป็นมืออาชีพ และมีความ
พร้อมที่จะเข้าท างานในสายการบิน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

9. โรงแรมชั้นน า 
     โรงเรียนการการท่องเที่ยวและการบริการได้พัฒนาบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการ
บริการ ซึ่งเป็นงานในลักษณะของการใช้ทักษะ ใช้การเรียนรู้ต่อสิ่งใหม่ๆ จึงให้นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ไปฝึกงานเก็บชั่วโมงในแต่ละรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานต่างๆ ใน
ฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายห้องพัก ฝ่ายบริการงานแม่บ้าน ฝ่ายบริการงานจัดเลี้ยง และฝ่ายภัตตาคาร  ซึ่งโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการได้ลงนามความร่วมมือกับโรงแรมชั้นน าได้แก่ 

- โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11 
- โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร 
- โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพ 
- โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 
-  โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ 
- โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ 
- โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์  กรุงเทพ 
- โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ 
- โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท   
- โรงแรมเซนต์รีจีส กรุงเทพ 
- โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส 
- โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 
- โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ 
- โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ 
- โรงแรมดับเบิ้ลทรี โดยฮิลตัน กรุงเทพ 
- โรงแรมคอร์ดยาท โดยแมริออท กรุงเทพ 
- โรงแรม สวนดุสิต เพลส 
- โรงแรม แมริออท เอ็กเซ็กคูลทีฟ อพาร์ทเมนท์ สุขุมวิท พาร์ค 
- โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ 
- โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี 
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10. สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่ต่างๆ  
      โรงเรียนการการท่องเที่ยวและการบริการ ได้พัฒนาบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการ
บริการ ซึ่งเป็นงานในลักษณะของการใช้ทักษะ ใช้การเรียนรู้ต่อสิ่งใหม่ๆ จึงให้นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ไปฝึกงานเก็บชั่วโมงในแต่ละรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่างๆ โดยส่ง
นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

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

 
11. ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

1. Auckland University of Technology เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศนิวซีแลนด์  
             เพ่ือตอบสนองนโยบายการก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการได้ท าความร่วมมือกับ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ พัฒนา
หลักสูตรการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่เน้นการความรู้ และสร้าง
ความเชี่ยวชาญให้กับนักศึกษาในด้านอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
หลักสูตรการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการเรียนการสอนทุกวิชา 
เพ่ือเตรียมความพร้อมบัณฑิตส าหรับการแข่งขันในตลาดแรงงานในด้านอุตสาหกรรมการบริการทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยั่งยืนเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตส าหรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558  อีกด้วย 

2. Guilin Institute of Tourism สาธารณรัฐประชาชนจีน 
             โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้ท าความร่วมมือกับ Guilin Institute of Tourism 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งทางด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
บุคลากร และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ อีกทั้ งโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นเพ่ือให้
นักศึกษาไทย และจีนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยนักศึกษาจะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ (จีน และ
ไทย) และเรียนรู้วัฒนธรรมของอีกฝ่ายโดยผ่านกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมจะคลอบคลุม การเรียนภาษา เรียนรู้ศิลปะ 
วัฒนธรรมในด้านต่างๆ 
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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 สาธารณรัฐประชาชน
จีน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งทางด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร และการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ อีกทั้งโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นเพ่ือให้นักศึกษาไทย และ
จีนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยนักศึกษาจะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ (จีนและไทย) และเรียนรู้
วัฒนธรรมของอีกฝ่ายโดยผ่านกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมจะคลอบคลุม การเรียนภาษา เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมใน
ด้านต่างๆ 

4.  Zhejiang Yuexiu University of Foreign Language สาธารณรัฐประชาชนจีน 
     โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้ท าความร่วมมือกับ Zhejiang Yuexiu University of 
Foreign Language สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งทางด้านการพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาบุคลากร และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ อีกทั้งโครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระยะสั้นเพ่ือให้นักศึกษาไทย และจีนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยนักศึกษาจะไปใช้ชีวิต
ในต่างประเทศ (จีนและไทย) และเรียนรู้วัฒนธรรมของอีกฝ่ายโดยผ่านกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมจะคลอบคลุม การ
เรียนภาษา เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมในด้านต่างๆ 

5. ความร่วมมือภายใต้โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการบินและ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ให้กับนักศึกษาต่างชาติ 

    โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดท าความร่วมมือภายใต้โครงการเปิดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้กับนักศึกษาต่างชาติ เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่
การเป็นนักบริการมืออาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ  
 

คู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ  
 นักศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม และ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว จะต้องเก็บวิชาฝึกงานในชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 4 ซึ่งนักศึกษาในสาขาต่างๆ ต้องเลือกไป
ฝึกงานตามบริษัทที่ตรงกับสายงานของสาขาที่ตนเรียนเท่านั้น ได้แก่  

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

การเรียนการสอนโรงเรียน เช่น ผลสะท้อนจากคู่ความร่วมมือท าให้โรงเรียนทราบคุณสมบัติของนักศึกษาตรง
กับความต้องการของธุรกิจมากน้อยอย่างไรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่ผลลัพธ์ที่ได้จากคู่ความ
ร่วมมือมักจะออกมาในรูปของผลความพอใจข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยของ
นักศึกษามากกว่าความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่ทางคู่ความร่วมมือต้องการจากนักศึกษา 
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สภาวะการณ์ขององค์การ (Organizational Situation) 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน (Competitive Environment)  

(1) สถาบันอุดมศึกษาที่ถือว่าเป็นคู่แข่งของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (Competitive 
Position) สามารถแยกประเภทได้ตามหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้  

 การผลิตบัณฑิตด้านการบริการเพ่ือป้อนสู่อุตสาหกรรมบริการนั้น มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่
จัดการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นจ านวน 14 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
13 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 34 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษา 19 แห่ง 
วิทยาลัยพลศึกษา 9 แห่ง วิทยาลัยเทคนิค 9 แห่ง ทั้งในชื่อโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะการบริการและการท่องเที่ยว  วิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  

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

สนับสนุน 
-  คุณลักษณะเด่นของบัณฑิตโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
-  เครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอนและ

โอกาสทางการมีงานท าและการศึกษาต่อ 
 
กรอบแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
1. จุดเน้นในการบริหารงาน 
 

1. สร้างทีมงานให้พร้อม เน้นพัฒนาคนให้รากฐานแข็งแกร่งเพราะ “คน” คือ ทรัพยากรที่มีค่ามาก
ที่สุด การลงทุนในการพัฒนา “คน” ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและต้องเร่งด าเนินการการบริหารงานแบบ 
ให้ใจ ซื้อใจ แลกกับความทุ่มเท ให้ทีมงานไปด้วยกัน โดยใส่ใจทั้งในด้านการท างาน และเรื่องอ่ืนๆ         
ที่ส่งผลต่อการท างานด้วยเช่นกัน 

 สร้างความมีส่วนร่วม และระบบงานจากการแบ่งเป็นฝ่ายบริหารงาน 
 ดึงความสามารถหรือจุดแข็งหรือพรสวรรค์ของทีมงานข้ึนมา 
 สร้างความมีเอกภาพ และความสามัคคี 
 สร้างความรู้สึกรัก ความรู้สึกมีส่วนร่วม สร้างความผูกพันในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
 สร้างและเสริมโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ ตรงกับ Trend 

และตรงกับความท้าทายหรือจุดด้อยที่มีอยู่ 
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2. พัฒนางานด้านวิชาชีพ ให้เป็นวิชาการเชิงปฏิบัติได้จริง ให้บัณฑิตเป็นบัณฑิตที่ "Ready to 
use" และใช้จุดนี้ในการเสริมคุณค่าให้กับสายงานด้านการบริการ เพื่อที่จะเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการได้ โดยไม่เป็นมหาวิทยาลัยคู่แข่งกับใคร แต่เป็นคู่เทียบให้กับ
สังคมการท่องเที่ยวและการบริการ 

 ท าความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
 ให้องค์กรเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร การก าหนดทิศทางการบริหารงาน

วิชาการเชิงปฏิบัติได้จริง 
 ขยายความร่วมมือไปทั้งเชิงลึกและกว้าง 
 ใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ พร้อมตั้งค าถามและฟังเสียงผู้ประกอบการ เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง

กับผู้ประกอบการเสมอๆ ว่า “บัณฑิตเรา มีคุณภาพดีพอพร้อมใช้งานได้ในหลายมิติ ต้องปรับ
อะไรบ้างให้เป็นบุคลากรในระดับมาตรฐานสากล” เป็นต้น 

3. บูรณาการความสามารถของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จากภายในสู่ภายใน เพื่อ
พัฒนาเป็นความเชี่ยวชาญที่แท้จริงสู่ภายนอก 

 ส่งบุคลากรไปเป็นกรรมการในมาตรฐานงานอาเซียน เป็นคณะกรรมการวิชาชีพอาเซียนแห่งชาติ 
เป็นกรรมการจัดท าข้อสอบมาตรฐานอาเซียน เป็นผู้ประเมินต้นแบบรับรองมาตรฐานอาเซียน 
เป็นผู้สอนต้นแบบระดับชาติตามมาตรฐานอาเซียน 

 เป้าหมายคือ ส่งต่อความรู้จริงด้านมาตรฐานอาเซียนสู่ นักศึกษา และสถานฝึกประสบการณ์ที่
แท้จริง (โรงแรมสวนดุสิตเพลส) 

 เน้นท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ ที่ส่งเสริมกันได้ในเรื่องมาตรฐาน และก าลังคน 
 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือผลักดันเป็นองค์กร

รับรองสมรรถนะของบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว 
 
2. ผลลัพธ์ที่ต้องการเห็น 

 
 

ประเด็นเรียงตามล าดับความส าคัญ ผลลัพธ์ที่ต้องการเห็น 

1. สร้างทีมงานให้พร้อม เน้นพัฒนาคนให้รากฐาน
แข็งแกร่ง โดยใส่ใจทั้งในด้านการท างาน และเร่ืองอื่นๆ 
ที่ส่งผลต่อการท างานด้วยเช่นกัน 

บุคลากรรักและพร้อมจะเสียสละ เพื่อโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ ทีมงานในทุกๆ หลักสูตรและทุกๆ งานในสายสนับสนุน 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมในการแข่งขันที่มากข้ึน 

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

เป้าหมายสุดท้าย คือบัณฑิตที่จบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
พร้อมใช้งาน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยอมรับและเป็นที่
โจทย์ขานว่า ถ้าอยากจะเช่ียวชาญจริงๆ ด้านงานบริการต้องมา
เรียนที่เรา 

3. บูรณาการความสามารถของ รทบ . จากภายในสู่
ภายใน เพ่ือพัฒนาเป็นความเชี่ยวชาญที่แท้จริงสู่
ภายนอก 

ต้องการเป็นผู้น าที่มีความเช่ียวชาญทั้งด้านวิชาชีพและวิชาการใน
สาขาวิชานี้ 
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ข้อมูลสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560 
1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

                    หน่วย : หลักสูตร 
ระดับ จ านวน 

ปริญญาตรี 5 หลักสูตร 5 สาขาวิชา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
ปริญญาโท - 
ปริญญาเอก - 

รวมทั้งหมด 5 หลักสูตร 5 สาขาวิชา 
 

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

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาตรี 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 324 636 459 

                                             ข้อมลู: ณ วันท่ี 31 มิถุนายน  2561 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
 

3. จ านวนบุคลากร 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการ 

ล าดับ ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา/จ านวน 

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

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

ล าดับ ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา/จ านวน 

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

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

ล าดับ ระดับการศึกษา 
วุฒิการศึกษา/ จ านวน 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

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

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

จ านวนอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 

ล าดับ รายการ 
ปีการศึกษา/จ านวน 

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

                                          ข้อมูล: ระบบบริหารงานบุคคล (e-Profile) รายงานข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561 
 

จ านวนอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริง 
หน่วยงาน 

 
 

รวมบุคลากรทั้งหมด 
วุฒิปริญญา ต าแหน่งทางวิชาการ รวม 

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

การบริการ 
23 64.5 0 87.5 0 0 12 75.5 87.5 

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

ล าดับ ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา/จ านวน 

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

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

 
หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 2560 

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

                                                   ข้อมูล: ณ วันท่ี  31 มิถุนายน  2561  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

5. จ านวนงบประมาณประจ าปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร พ.ศ. 2561 

ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 
งบประมาณแผ่นดิน 663,600 
เงินบ ารุงการศึกษา - 
งบบริหารกายบริหารกายเพื่อสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ 42,800 
งบที่ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 745,000 

รวมที่ได้รับจัดสรร 1,451,400 
                     

6. สถานที่การจัดการเรียนการสอน 

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

 
7. เอกลักษณ์ 

  ผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่สะท้อนให้เห็นเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่น
ของนักศึกษา และถือเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “บุคลิกภาพที่ดีของนักศึกษา” การชี้น า ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่สอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี  

    องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ข้อค้นพบ/ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา  2560  โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 5 หลักสูตร โดยมี
ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ยประเมินของทุกหลักสูตร เท่ากับ 16.35 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของคณะ เท่ากับ 
3.27 คะแนน สรุปได้ดังนี้ 
 

 
 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

(=บรรลุ  =ไม่บรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 

3.51 คะแนน 16.35 16.35 3.27 3.27 ไมบ่รรล ุ 

ล าดับ รายชื่อหลักสูตร คะแนนเฉลี่ยประเมิน
หลักสูตร 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 3.18 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว 3.49 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 3.35 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 3.27 
5. หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขาวิช า  Hospitality Management 

(International Program) 
3.06 

ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 16.35 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมคณะ  3.27 
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ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 
ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
1.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ข้อค้นพบ/ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2560  โรงเรียนการท่องเที่ ยวและบริการ  มีจ านวนอาจารย์ที่ มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก              
จ านวน ร้อยละ 26.28 สรุปได้ดังนี้ 
 

รายละเอียด 
จ านวน 
(คน) 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  87.5 
- จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  0 
- จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า   64.5 
- จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า   23 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  26.28 
ค่าคะแนนที่ได้ 3.29 

 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

(=บรรลุ  =ไม่บรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 

ร้อยละ 25   ร้อยละ 26.28 ร้อยละ 26.28 3.29 3.29 บรรลุ  
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   ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 
ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

1.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ข้อค้นพบ/ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา  2560  โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มีจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน           
ร้อยละ 13.71 สรุปได้ดังนี้ 
 

รายละเอียด จ านวน (คน) 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  87.5 

- จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่ ที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  75.5 

- จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่ ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาตราจารย์   12 

- จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่ ที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   0 

- จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่ ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์  0 

- จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 12 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 13.71 

ค่าคะแนนที่ได้ 1.14 
 
 ผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

(=บรรลุ  =ไม่บรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 

ร้อยละ  10 ร้อยละ 13.71 ร้อยละ 13.71 1.14 1.14 บรรลุ  
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    ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
   องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ข้อค้นพบ/ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา  2560  โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มีสดัสว่นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา เทา่กับ 25 ซึ่งหาค่า
ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากบั -1.68 สรุปได้ดังนี ้
 

 
 

   ผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

(=บรรลุ  =ไม่บรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 

5 คะแนน   -1.68 -1.68 5 5 บรรลุ 
 

ล าดับ รายการข้อมูล ผล
ด าเนินงาน 

1. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) 2285.612 

2. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เปน็จริง (2445.28/90) 24.58 

3. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 25:1 

4. ผลต่างสัดสว่นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้ (27.24-25) -0.42 

5. ค่าร้อยละผลต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน (2.24X100/25) -1.68 

6. ค่าคะแนนที่ได้ 5 
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ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ข้อค้นพบ/ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา  2560  โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มีการด าเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี ้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 จัดบริการให้

ค าปรึกษา
ทางวชิาการ 
และการใช้
ชีวิตแก่
นักศึกษาใน
คณะ  

จากการตรวจประเมิน ปี 2559 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีระบบ

กลไกในการให้การดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา ซึ่งมีผลการประเมินบรรลุค่า
เป้าหมาย ในปีนี้ทางโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการจึงตั้งค่าเปา้หมายทัง้เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ดังนี ้
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักศึกษาทุกชัน้ปีของทุกหลักสูตร จ านวน 5 
หลักสูตร ในโรงเรียนการท่องเทีย่วและการบริการ มี
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง นักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษาโดยไม่พบข้อร้องเรียนที่เป็นข้อร้องเรียนที่ท าให้
เสียชื่อเสียงหรือเป็นเร่ืองที่มีผลกระทบต่อสังคม 
 
ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
     โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ก าหนดให้
ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ที่ปรึกษา (โดยมีค าสั่งแต่งตั้ง
ถูกต้องตามข้อบังคับและรับทราบจาก ส านักสง่เสริม
วิชาการและงานทะเบียน และมหาวิทยาลยั) เพื่อช่วย
ให้นักศึกษาสามารถปรบัตัว แก้ไขปัญหาตา่งๆ ซึ่ง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียน อีกทั้งยังช่วยพฒันา
นักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งดา้นความรู้ 
ความสามารถ สติปัญญา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย และ
จิตใจ ทั้งนี้แต่ละหลักสูตรมีระบบและกลไกในการ

รทบ.1.5.1.1 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ฝ่ายวชิาการ 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 
คร้ังที่ 1 
ประจ าปี
การศึกษา 
2560 
รทบ.1.5.1.2 
คู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา ปี
การศึกษา 
2560 
รทบ.1.5.1.3 
ค าสั่ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานฝ่าย
ต่างๆ โรงเรียน
การท่องเที่ยว
และการบริการ 
รทบ.1.5.1.4 
ค าสั่งแต่งตัง้
อาจารย์ที่
ปรึกษา ปี
การศึกษา 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ด าเนินงานอาจารย์ทีป่รึกษา ซึ่งเป็นระบบกลไกทีฝ่่าย
วิชาการแต่ละหลักสูตรของโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการร่วมกันก าหนดขึ้น และน าเข้าสู่ทีป่ระชุม
ของแต่ละหลักสูตร และใช้ร่วมกัน โดยมีระบบและ
กลไก ดังนี ้
     1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ มีการประชุมเพ่ือ
เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีเกณฑ์ ดังนี ้
        - อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมอีายุงานไม่น้อยกวา่ 1 
ปี ทั้งนี้อาจารย์ทีป่รึกษาจะมีพี่เลี้ยงคืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาที่มี
ประสบการณ์สูงกวา่คอยให้ค าปรึกษาอยู่เสมอ 
        - อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมบีุคลิกภาพตาม
สมรรถนะของหลักสูตร และมีความสามารถในการให้
ค าปรึกษา 
        - อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมคีุณลักษณะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี เชน่ มีความรับผิดชอบดี มีความ
เมตตากรุณา รู้บทบาท หนา้ที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา มี
จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษาและเปน็ตัวอย่างที่ดี
แก่นักศึกษา เป็นต้น 
     2. ทุกหลักสูตรด าเนินการจัดส่งรายชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษา ให้โรงเรียนฯ จากนัน้ฝา่ยวิชาการของ        
โรงเรียนฯ ด าเนนิการส่งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในปี
การศึกษานั้นๆ ให้ส านักสง่เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนจดัท าค าสั่งแตง่ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปีต่อไป โดย 
         2.1 หลักสูตรการท่องเที่ยว มีอาจารย์ทีป่รึกษา 
ดังนี ้
- ชั้นปทีี่ 1 (รหัส 60) 
อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ ์
- ชั้นปทีี่ 2 (รหัส 59) 
ห้องที่ 1 อาจารย์พิมพ์เนตร มากทัพย์ 
ห้องที่ 2 อาจารย์ ดร.ณิศิรา กายราศ 
ห้องที่ 3 อาจารย์ ดร.ศุภพิชญ์ กิตติณัฐพงศ์ 
-  ชั้นปทีี่ 3 (รหัส 58) 
ห้องที่ 1 ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ 
ห้องที่ 2 ผศ.ดร.ถิรพร แสงพิรุณ 

2560 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ห้องที่ 3 อาจารย์กาญจนรัตน์ รตันสนธิ 
ห้องที่ 4 อาจารย์ดร.ศุภพิชญ์ กิตติณัฐพงศ ์
-  ชั้นปทีี่ 4 (รหัส 57) 
ห้องที่ 1 ผศ.ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล 
ห้องที่ 2 ผศ.ดร.นภาพร จันทร์ฉาย 
ห้องที่ 3 อาจารย์ ดร.กนกพร ศิริโรจน์ 
        2.2 หลักสูตรธุรกิจการโรงแรม มีอาจารย์ที่
ปรึกษา ดังนี ้
- ชั้นปทีี่ 1 (รหัส 60) 
 อาจารย์ นภารัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
- ชั้นปทีี่ 2 (รหัส 59) 
ห้องที่ 1 อาจารย์รุ้งเพ็ชร ปั้นงาม 
ห้องที่ 2 อาจารยน์พมาศ กลัดแก้ว 
ห้องที่ 3 อาจารย์วริษฐา แก่นสานสนัติ 
-  ชั้นปทีี่ 3 (รหัส 58) 
ห้องที่ 1 อาจารยน์พมาศ กลัดแก้ว 
ห้องที่ 2 อาจารย์เอกชัย จากศรพีหรม 
ห้องที่ 3 อาจารย์พรรณกาญจน ์จีรางกูล 
-  ชั้นปทีี่ 4 (รหัส 57) 
ห้องที่ 1 อาจารย์พรรณกาญจน ์จีรางกูล 
ห้องที่ 2 อาจารย์เอกชัย จากศรพีหรม 
นอกจากนี้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาธุรกิจ
การโรงแรมยังก าหนดให้มีที่ปรกึษาประจ าโรงแรม 
จ านวน 20 โรงแรม ที่นักศึกษาไปฝึกงานในโครงการ
ความร่วมมือส่งนักศึกษาปฏิบัตงิานธุรกิจการโรงแรม 
(MoU) เพื่อดูแลนักศึกษาขณะไปฝึกปฏิบตัิในโครงการ
อย่างใกล้ชิด ดังนี ้
 - โรงแรมอลอฟท์-กรุงเทพ สุขุมวิท 11 อาจารย์รุ้ง
เพ็ชร ปั้นงาม  
- โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร อาจารย์พรรณ
กาญจน์ จีรางกูล 
- โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพ อาจารย์วริษฐา แก่น
สานสันต ิ
 - โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน-กรุงเทพ 
อาจารย์นพมาศ กลัดแก้ว 
 - โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ อาจารย์พรรณ
กาญจน์ จีรางกูล 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
- โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ อาจารย์วรรณพรรธน์ ริมผ
ดี 
 - โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์  กรุงเทพ 
อาจารย์ปิยะดา ศรีบุศย์ดี 
 - โรงแรมบันยนัทรี กรุงเทพ ผศ.ชตุิมา จักรจรัส 
- โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวทิ  อาจารย์นพมาศ 
กลัดแกล้ว 
 - โรงแรมเซนต์รีจีส กรุงเทพ อาจารย์นภารัตน์ สนทิ
วงศ์ ณ อยุธยา 
 - โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาว
เวอร์ อาจารย์ดร. เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ 
 - โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส อาจารย์นภารัตน์ สนิท
วงศ์ ณ อยุธยา 
 - โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ อาจารย์ 
วริษฐา แก่นสานสันต ิ
  - โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ อาจารย์รุ้งเพ็ชร 
ปั้นงาม 
  - โรงแรมดับเบิ้ลทรี โดยฮลิตัน กรุงเทพ อาจารย์
วรรณพรรธน์ ริมผดี 
   - โรงแรมคอร์ดยาท โดยแมริออท กรุงเทพ อาจารย์
เอกชัย จากศรีพรหม 
    - โรงแรม สวนดุสติ เพลส อาจารย์เอกชัย จากศรี
พรหม 
  - โรงแรม แมริออท เอ็กเซ็กคูลทีฟ อพาร์ทเมนท์ 
สุขุมวิท พาร์ค อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พนัธุ์ 
 - โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ ผศ.พิมพ์รวี 
ทหารแกล้ว 
 - โรงแรมพูลแมนจี กรุงเทพ ผศ.พิมพ์รวี ทหารแกล้ว 
        2.3 หลักสูตรธุรกิจการบิน มีอาจารย์ทีป่รึกษา 
ดังนี ้
- ชั้นปทีี่ 1 (รหัส 60) 
 อาจารย์นัษฐ์ กาญจนษัฐิต ิ
- ชั้นปทีี่ 2 (รหัส 59) 
ห้องที่ 1 อาจารย์ ดร. นิศากร บุตรงามด ี
ห้องที่ 2 อาจารยป์าริฉัตร พรหมสวัสดิ์ 
ชั้นปทีี่ 3 (รหัส 58) 
ห้องที่ 1 อาจารยน์พมาศ สุขถาวรากร 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ห้องที่ 2 อาจารย์ ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ 
ห้องที่ 3 อาจารย์ ดร.ฐิตินันท์ วารีวริช 
-  ชั้นปทีี่ 4 (รหัส 57) 
ห้องที่ 1 อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย 
ห้องที่ 2 อาจารย์รุ่งรวี คลา้ยสุวรรณ 
       2.4 หลักสูตรการออกแบบนิทรรศการและการ
จัดแสดง มีอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้ 
- ชั้นปทีี่ 2 (รหัส 59) 
อาจารย์ ดร.นรินทร สรวิทย์ศิริกุล 
-  ชั้นปทีี่ 3 (รหัส 58) 
อาจารย์รตนนภดล สมอตินนัท์ 
-  ชั้นปทีี่ 4 (รหัส 57) 
อาจารย์วรรณิกา เกิดบาง 
       2.5 หลักสูตรการจัดการงานบริการ -ชั้นปีที่ 2 
(รหัส 59) 
อาจารย์ทิพย์วิมล ประเสริฐศรี 
-  ชั้นปทีี่ 3 (รหัส 58) 
อาจารย์ทิพย์วิมล ประเสริฐศรี 
-  ชั้นปทีี่ 4 (รหัส 57) 
อาจารย์ภิสุดา แสงซื่อ 
     3.  ทุกหลักสูตร ก าหนดหน้าที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษา อาท ิ
  หน้าที่ด้านวชิาการ 
        ดูแลเรื่องการลงทะเบียน การช าระเงิน การ
เรียนการสอน และการประเมินผล ดังนี ้
         - ศึกษาหลักสูตรและแผนการเรียนเพื่อให้
ค าปรึกษาอย่างถูกต้อง 
         - ก ากับดูแลการลงทะเบยีนเรียน การเพิ่ม 
ถอนรายวิชา การยกเลิกรายวิชา การเทียบโอน ยกเว้น
รายวิชา และการช าระเงนิ 
         - ตรวจสอบการลงทะเบยีนของนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษา เก็บหลักฐานการลงทะเบียน  
         - ติดตามผลการเรียน ให้ค าปรึกษาด้านการ
เรียน การฝึกงาน การเข้าร่วมกิจกรรมและพูดคุย
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาคเรียนนัน้ๆ 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
    หน้าที่ด้านแนะแนว 
          -  ให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือตาม
ควรแก่กรณีส าหรับนักศึกษาที่มปีัญหาส่วนตัว 
และก าหนดให้อาจารย์ทีป่รึกษา 
          - รวบรวมข้อมูลการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
          - น าข้อสรุปทีไ่ด้จากอาจารย์ที่ปรึกษาแตล่ะ
ท่านมาหารือและแลกเปลี่ยนในที่ประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรฯ เมื่อสิ้นปีการศึกษานั้นๆ  
          - เพิ่มช่องทางการสื่อสารเพิ่มขึ้นและเป็น
ส่วนตัวมากยิ่งขึ้น เชน่ หลักสูตรการท่องเที่ยว จากเดิม
ที่มีการแจ้งข่าวสารผ่านทาง Facebook และ Line ใน
ห้องรวมส าหรับทุกชั้นปี จึงได้เปิดกลุ่มห้องแยกออกไป
เป็นแต่ละชั้น แตล่ะห้อง เช่น นกัศึกษารหัส 59 ห้อง 
1 จะเป็นกลุ่ม 1 / 59 นักศึกษารหัส 59 ห้อง 2 จะ
เป็น 2 / 59 เป็นต้น  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเปน็
ผู้ดูแล ตอบค าถามแจ้งข่าวสาร เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเข้าถึงข้อมูลจากหลักสตูรฯ อย่างเท่าเทียมกัน 
และปรึกษากบัอาจารย์อย่างใกล้ชิดยิ่งขึน้  ส่วน
หลักสูตรธุรกิจการโรงแรมยังมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที ่2 ที่ไปฝึกปฏิบัติ
โครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏบิัติการ MoU 
กับผู้ประกอบการธุรกิจการโรงแรม หลักสูตรธุรกิจการ
บินมีการแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษากรณีเข้าร่วมโครงการ
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และฝา่ย
บริการภาคพื้น บริษัทการบนิไทยจ ากัด (มหาชน) โดย
มีการแต่งตั้งอาจารย์จิระพงษ์ ปอ้มน้อย ร่วมกับคุณ
เกษรา สุมนเตมีย์ ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทการบิน
ไทย เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์ 
นักศึกษา และบุคลากรในองค์กรวิชาชีพ 
       ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาคอยติดตามข้อมูลผล
การเรียนของนักศึกษาเป็นระยะ ในกรณีที่พบวา่ 
นักศึกษามีผลการเรียนต่ าหรือมีความเสี่ยงที่จะต้องพ้น
สภาพเมื่อสิ้นปีการศึกษาก็จะเรียกนักศึกษาเข้าพบเพื่อ
ซักถามถึงปัญหา และกระตุน้ให้เกิดความกระตือรือร้น
และใส่ใจในการเรียนมากข้ึน อาจารย์ที่ปรึกษาน า
ปัญหามาปรับเปน็ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรทุก
หลักสูตรเสนอผ่านประธานหลักสูตร เพื่อเข้าที่ประชุม
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
คณะกรรมการประจ าโรงเรียนฯ และทบทวนแนว
ทางแก้ไขปัญหาของนักศึกษา น าแนวทางแก้ไขปัญหา
แจ้งกลับไปยังหลักสูตรอีกครั้งเพื่อน าไปท าแผนส าหรับ 
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในภาคการศึกษา
หน้า และอาจารย์ทีป่รึกษาของโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการให้ค าปรึกษาคลอบคลุมด้านวิชาการ 
ด้านสว่นตัว สังคม และแหลง่งานสนบัสนุน ทัง้นี้ข้อมูล
นักศึกษาที่จ าเป็น เชน่ ประวตัิสว่นตัว สถานภาพ 
สถานะการช าระค่าเล่าเรียน ข้อมูลนัดหมาย ข้อมูล
การลงทะเบียนเรียน อาจารย์ทีป่รึกษานอกจากจะ
พูดคุยกับนักศึกษาโดยส่วนตัวแล้ว ยังสามารถเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวไดท้ี่ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-
advisor) http://e-advisor.dusit.ac.th/#/login 
 
4. อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งตารางนัดพบที่ปรึกษา ช่อง
ทางการติดต่อกับนักศึกษา พร้อมด าเนินงานให้
ค าปรึกษาตามชั่วโมงที่นัดพบ  
        อาจารย์ที่ปรึกษาของทุกหลักสูตรในโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการมีการนัดหมายกับ
นักศึกษา ให้ค าปรึกษาทัง้ผ่านทางช่องทางหลากหลาย 
เช่น การตั้งกลุ่มในเฟสบุ๊ค การตั้งกลุ่มในไลน์ หรือไลน์
ส่วนตัว หรือทางโทรศัพท์เพื่อขอนัดหมายพูดคุยเป็น
การส่วนตัว หรือขอค าปรึกษาผา่นโทรศัพท์ นอกจากนี้
หลักสูตรธุรกิจการโรงแรมยังก าหนดให้นักศึกษาที่เข้า
โครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏบิัติงานธุรกิจ
โรงแรม (MoU) เขียนเล่าเร่ืองราวการปฏิบตัิงานในแต่
ละสปัดาห์ผา่นไดอารี่ (ไดอารี่ทีห่ลักสูตรเป็น
ผู้ออกแบบ) และมาพบเพื่อพูดคยุรับฟังการท างาน 
ความภาคภูมิใจ และอุปสรรคที่พบเจอ และส่งไดอารี่
ทุกวันจันทร์ หรืออังคาร  เพื่อให้อาจารย์ได้รับทราบ
ข้อมูลที่นักศึกษาท างานในแต่ละวัน ทักษะที่ได้รบั
เพิ่มเติม นอกจากนี้ในไดอารี่อาจารย์ยังได้รบัทราบถึง
ภาวะจิตใจ และความสามารถในการปรับตัวของ
นักศึกษา ซึ่งบางคร้ังนักศึกษาไม่สามารถพูดออกมาได้
หมด  
5. จัดท าประเมินคุณภาพการให้บริการนักศึกษา 
         โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีการ
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ประเมินคุณภาพของการบริการนักศึกษา โดยเก็บ
ข้อมูลจากนักศึกษาทั้ง 5 หลักสูตรของโรงเรียนการ
ท่องเทียวและการบริการ ในดา้นต่างๆ ดังนี้ 
    1. ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาและการใชช้ีวิต
แก่นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ที่ 
3.72 ซึ่งในปี 2559 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
ที่ 3.61 
     2. ด้านการให้บริการข้อมูลและข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา มีระดับความพึง
พอใจในระดับมาก ที่ 3.76 ซึ่งในปี 2559 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก ที่ 3.60 
      3. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่คณะ
จัดให้เพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
มีระดับความพงึพอใจในระดับมาก ที่ 3.77 ซึ่งในปี 
2559 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ที่ 3.65 
     ทั้งนี้หลังจากได้ท าการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการนักศึกษาพบว่าในปี 2560 มีผลการประเมิน
เพิ่มข้ึนในทุกๆ ด้าน 
    
ผลการด าเนินงานการจัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
       จากการด าเนนิการด้านอาจารย์ทีป่รึกษาในการ
ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการนั้น บรรลุ
เป้าหมายทั้งเชงิปริมาณ และเชงิคุณภาพ กล่าวคือ 
ด้านเชิงปริมาณนั้น นักศึกษาทกุคน จ านวน 1,424 
คน ในทุกหลักสูตรมีอาจารย์ทีป่รึกษา ในด้านคุณภาพ 
อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง นักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหนา้ที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษา ดังผลที่กลา่วมาขา้งต้น โดยไม่พบข้อร้องเรียน 
ซึ่งในปี พ.ศ. 2660 นี้มีการปรบัปรุงกระบวนการให้
ค าปรึกษาทางวชิาการโดยมีการเพิ่มกระบวนการการ
จัดท าแผนการเรียนรายบุคคลส าหรับนักศึกษาที่มี
รายวิชาตกค้างรายวชิาไม่เปน็ไปตามแผนการเรียน  

  2 มีการให้
ข้อมูลของ

2.1  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีระบบ
และกลไกในการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ

รทบ.1.5.2.1 
รายงานการ
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
หน่วยงานที่
ให้บริการ
กิจกรรม
พิเศษนอก
หลักสูตร 
แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลา และ
นอกเวลาแก่
นักศึกษา  

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยผ่านจากส่วนกลาง คือ 
จากคณะผูบ้ริหารของโรงเรียนฯ  ถ่ายทอดลงสู่
คณะกรรมการฝ่าย ขับเคลื่อน ได้แก่ คณะกรรมการ
ฝ่ายวชิาการ ฝา่ยพฒันานักศึกษา และฝา่ยฝึก
ประสบการณ์ น ากลับไปแจ้งหลกัสูตร และทาง
หลักสูตรกระจายข้อมูลไปยงันักศึกษา โดยช่องทาง
สื่อสารที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล ได้แก่ การมอบหมาย
งานผ่านทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ผ่าน
ทางการประชุมหลักสูตร  facebook ของโรงเรียนฯ, 
facebook ของหลักสูตรหรือผ่านช่องทางไม่เปน็
ทางการ เชน่ ไลน์กลุ่ม และบอรด์ติดประชาสัมพนัธ์
ภายในบริเวณอาคารเรียน 
 
 
 
 
     2.2 โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ  เน้นการ
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะที่จ าเปน็ เพื่อ
สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ  การท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ต่างๆ  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จึงเป็น
สิ่งจ าเปน็ เพื่อใช้เป็นสถานทีฝ่ึกทักษะ และฝึก
ประสบการณ์ในการท างานจริงตามสายงานวิชาชพี 
และการท าความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลการ
สายวชิาการและสร้างความเข้มแข็งด้านวชิาการให้กับ
หลักสูตรทุกหลักสูตรเป็นส่วนส าคัญของการจัดการ
เรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยทุกหลักสูตรของ
รทบ. มีความร่วมมือ ดังนี ้
     1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การบิน 
         - บริษัท การบนิไทย จ ากัด (มหาชน)  
         - บริษัท สายการบนินกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
         - บริษัท พรีเมี่ยม แอร์ไลน์ จ ากัด 
     2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การโรงเรม 

ประชุมฝา่ยฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 
ประจ าปี
การศึกษา 
2560 
รทบ.1.5.2.2 
บันทึกความ
ร่วมมือส่ง
นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการ 
MoUกับ
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจการ
โรงแรม 
รทบ.1.5.2.3 
โครงการความ
ร่วมมือระหว่าง
มหาลัยสวนดุสติ
และหนว่ย
บริการภาคพื้น 
(D1) บริษัท การ
บินไทย จ ากดั 
มหาชน 
รทบ.1.5.2.4 
โครงการความ
ร่วมมือส่ง
นักศึกษาฝึกงาน
ด้านการ
ท่องเที่ยวกับ
จังหวัดชยันาท 
รทบ.1.5.2.5 
โครงการพัฒนา
หลักสูตรไมซ์
มาตรฐานสากล 
กับ ส านักงาน
ส่งเสริมการจัด
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
        - โรงแรมอลอฟท์-กรุงเทพ สุขุมวิท 11  
        - โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร 
        - โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพ 
        - โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน-กรุงเทพ  
        - โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ 
        - โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ 
         - โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์  กรุงเทพ 
         - โรงแรมบันยนัทรี กรุงเทพ 
         - โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวทิ   
         - โรงแรมเซนต์รีจีส กรุงเทพ 
         - โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ 
ทาวเวอร์ 
         - โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 
         - โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ 
         - โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ 
         - โรงแรมดับเบิ้ลทรี โดยฮลิตัน กรุงเทพ 
         - โรงแรมคอร์ดยาท โดยแมริออท กรุงเทพ 
         - โรงแรม สวนดุสติ เพลส 
         - โรงแรม แมริออท เอ็กเซ็กคูลทีฟ อพาร์
ทเมนท์ สุขุมวิท พาร์ค 
         - โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ 
         - โรงแรมพูลแมนจี กรุงเทพ 
     3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว 
         - จังหวัดชัยนาท 
         - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสพุรรณบุรี 
     4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบนิทรรศการและการจดัแสดง 
         - ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน)  
      5. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
Hospitality Management (International 
Programme) 
         - Auckland University of Technology 
ประเทศนิวซีแลนด์  
         - โรงเรียนในเครือสารสาสน์วิเทศ 
      6. ความร่วมมือ International Education 

ประชุมและ
นิทรรศการ 
(องค์การ
มหาชน) 
รทบ.1.5.2.6 
เว็บไซต์โรงเรียน
ฯ facebookโรง
เรียนฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
College, Guangxi University Of Finance and 
Economics, People’s Republic สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
     7. ความร่วมมือ Zhejiang Yuexiu University 
of Foreign Language สาธารณรัฐประชาชนจีน 
     8. ความร่วมมือภายใต้โครงการเปิดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาธุรกิจการบนิและ หลกัสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาการจัดการงานบริการ (หลักสูตร
นานาชาติ) ให้กับนักศึกษาต่างชาต ิ
          2.3  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
จัดบริการและประสานงานเก่ียวกับแหล่งงานเต็มเวลา 
(Full-time) และนอกเวลา (Part-time) รวมถึง
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรต่างๆ และยังมีการ
ช่วยเหลือด้านจัดหางานและฝึกอบรม โดยติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานทัง้ภายในและสถาน
ประกอบการภายนอกในการรับนักศึกษาฝึกงานทั้ง
ประจ าและชั่วคราว และมีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้เหมาะสมกับความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน ทัง้นี้ยงัมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
ทั้งเป็นแหล่งเงนิทุนกู้ยืมเรียนเพือ่การศึกษา (ศูนย์
สนเทศและแนะแนวการศึกษา) โดยผ่านทางระบบ
คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ
สื่อสารข้อมูลไปยงัแต่ละหลักสูตร ผ่านระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยสื่อสารถึงนักศึกษาผ่านช่องทางในการ
จัดการบริการข้อมูลข่าวสารตา่งๆ เช่น ผา่นทางเว็ป
ไซต์หรือระบบ Social Media ผ่านทางหลักสตูร 
รวมถึงทางคณะได้จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็น
สื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา มี
การประชาสัมพนัธ์การรับสมัครงาน แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ ข่าวกิจกรรมพิเศษทั้งในและนอก
หลักสูตร โครงการต่างๆ  โดยมกีิจกรรมของทั้ง 5 
หลักสูตร ดังต่อไปนี ้
     -  ความร่วมมือระหว่างมหาลัยสวนดุสติและ
หน่วยบริการภาคพื้น (D1) บริษัท การบินไทย จ ากัด 
มหาชน 
     - บันทึกข้อตกลงการสนับสนุนการศึกษาระดับ
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ปริญญาตรี การฝึกอบรมระหว่างมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตกับสายการบนินกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
     - ความร่วมมือแลกเปลี่ยนนกัศึกษาระหว่าง
หลักสูตร Hospitality Management 
(International Programme) โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการกับ Zhejiang Yuexiu University of 
Foreign Language สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 
1  
     - ความร่วมมือโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์
มาตรฐานสากล กบั ส านักงานสง่เสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
     - ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาชพี
การโรงแรม การแข่งขันปูเตียงประกอบจินตลีลา และ
การแข่งขันบาร์เทน    เดอร์ประกอบลีลาในวันอังคาร
ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์
     - ส่งนักศึกษาเข้าอบรม “หลักสูตรบัตเลอร์” เป็น
หลักสูตรนักบริการมืออาชีพดูแลรับรองแขกระดับ VIP 
ของโรงแรม จัดโดยบ้านปาร์ค นายเลิศ ซื้อไลเซนส์
หลักสูตรจากสถาบนับริตชิบัตเลอร์ จากประเทศ
อังกฤษ มาเปิดคอร์สอบรมเพื่อพัฒนาและยกระดบั
การบริการที่ดีของประเทศไทยสอนโดย Mr. Gary 
Williams ซึ่งเป็น Principal และ Training Director 
จากประเทศอังกฤษ 
    - Dusit Bistro เป็นพืน้ที่รับประทานอาหารของ
บุคลากร การท างาน รับรองบุคลากร จัดกิจกรรม
ต่างๆ และเป็นพืน้ที่พักผ่อนและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่ Dusit Bistro ทางคณะจึง
ได้เปิดโอกาสส าหรับนักศึกษาทัง้ 5 หลักสูตร ได้เข้า
ปฏิบัติงานเรียนรู้อบรมการท าเครื่องดื่มที่โฮมเบเกอรี่ 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต เปน็เวลา 2 สัปดาห์เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ท างาน ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้
นักศึกษาแล้ว ยังเปน็การแหล่งฝึกปฏิบัติงานดา้น
เครื่องดื่ม เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพบา
ริสต้าในอนาคตอีกด้วย 
   - สนับสนนุให้นักศึกษาเข้าร่วมรับสมัครโครงการทูต
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
วัฒนธรรมสวนดุสิต รุน่ที่ 4 และนักศึกษาจาก
หลักสูตรธุรกิจโรงแรม ได้รับเลอืกเป็นตัวแทนทูต
วัฒนธรรมสวนดุสิต รุน่ที่ 4 น าข้อมูลการท ากิจกรรม
ของหลักสูตรและการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
และข้อมูลการมีงานท าเข้ามารายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าโรงเรียนฯ ฝ่ายฝา่ยฝึก
ประสบการณ์ และพิจารณาเพื่อปรับแหล่งงานให้ตรง
ตามความต้องการของสถานประกอบการต่อไป 

  3 จัดกิจกรรม
เตรียมความ
พร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อ
ส าเร็จ
การศึกษาแก่
นักศึกษา  

       โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มี
กระบวนการวางแผนตามระบบและกลไกของหลักสูตร
ตาม มคอ. 2  โดยทั้งนี้รายวิชาหลักและวิชาชีพ 
รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษาวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร
อย่างครบถ้วน ทุกหลักสูตรจึงด าเนินกิจกรรมเตรียม
ความพร้อม ส าหรับการฝึกประสบการณ์วชิาชีพให้แก่
นักศึกษา ก่อนจบการศึกษา เพือ่เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา  
โดยโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วชิาชีพจาก
ตัวแทนอาจารย์ของแต่ละหลักสตูร (THM 
Cooperative Field) โดยมีภาระหน้าที่ในการ
ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ ฝึกประสบการณ์
ของนักศึกษา พัฒนาโมเดลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของโรงเรียนการท่องเทีย่วและการบริการ และ
ศึกษารวบรวมข้อมูล ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ 
รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อน ามาปรับปรุง พร้อมทั้ง
พัฒนาการด าเนนิงานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
     3.1  คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝา่ย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ โรงเรียนฯ มีการจัด
ประชุมพิจารณาแผนพฒันานักศึกษา เพื่อวางแผนการ
จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาที่ก าลังจะอนุมัติจบในปี
การศึกษา 2560 
     3.2  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีการ
เตรียมความพร้อมเพื่อการท างานให้กับนักศึกษา เช่น 
การเตรียมตัวในการสมัครงาน การเขียนใบสมัครงาน 

รทบ.1.5.3.1 
รายงานการ
ประชุมฝา่ยฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 
ประจ าปี
การศึกษา 
2560 
รทบ.1.5.3.2 
สรุปโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการรหัส 
57 
รทบ.1.5.3.3 
ผลประเมิน
ความพึงพอใจ
ต่อการจัด
กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศโรงเรียน
การท่องเที่ยว
และการบริการ 
รหัส 57 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
การเขียนประวัติย่อส่วนตัว รวมถึงกรณีศึกษาและ
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน และมี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลผา่นระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ
กิจกรรมของหลักสูตร และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการน ามาพัฒนาการจัดกิจกรรม หรือ
จัดกิจกรรมใหม่ๆ ที่จ าเป็น 
     3.3  มีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ส าเร็จการศึกษา ดังนี ้
 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 

(กิจกรรมผู้น านนัทนาการ ศิลปะป้องกันตัว และการ
พัฒนาบุคลิกภาพ) โดยมนีักศึกษาโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ในมหาวิทยาลัย ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง หัวหิน ตรัง เข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24
พฤษภาคม 2561 
 การส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ของนักศึกษา รหัส 57 ของแต่ละหลักสูตร 
 กิจกรรมการทดสอบวัดระดับความรู้

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รหัส 
60   
 กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วัตถ

ประสงค์ในการจัดกิจกรรม ก็คือ การแสดงความยนิดี
กับนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา เป็นการ
รวบรวมข้อมูลในการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับเป็น
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีการ
เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการ
ท างานมาแนะแนวการใช้ชวีิตเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
และเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่วัยท างานให้กับ
นักศึกษา ซึ่งในปี 2560 ได้เชิญดีเจพี่อ้อย นภาพร ไต
รวิทย์วารีกุล “Talk Show เหตุเกิดจากเรียนจบ 
EP.57 เพราะโลกมันกวา้ง..ทุกก้าวย่างจึงส าคัญ”
นอกจากนั้น มีการให้ข้อมูลจากส านักสง่เสริมวิชาการ
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
และงานทะเบียน ในหัวข้อเร่ือง “สาระดีๆ จากวันนี้ถึง
บัณฑิต” ในสว่นการเตรียมตัวในการรับพระราชทาน
ปริญญาบตัรของแต่ละปีการศึกษา เช่น ก าหนดการ 
วัน เวลา และสถานที่ การฝึกซ้อม เป็นต้น 
3.4  มีการสรุปผลประเมินกิจกรรมเพื่อวัดผลความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม และน าเข้าที่
ประชุมฝา่ยพฒันานักศึกษา และพบวา่นักศึกษาขาด
ความสนใจในบางกิจกรรม จึงปรับกิจกรรมในปี
การศึกษาหน้า ให้บางกิจกรรมหลักสูตรเป็นผู้น าเสนอ
โครงการและกิจกรรมเองตามความต้องการของ
หลักสูตรและน าเสนอที่ประชุมฝ่ายพฒันานักศึกษา 
เพื่อปรับการด าเนินการโครงการในคร้ังต่อไป 

  4 ประเมิน
คุณภาพของ
การจัด
กิจกรรมและ
การ
จัดบริการใน
ข้อ 1 - 3 ทุก
ข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จาก 
คะแนนเต็ม 
5  

4.1 ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา    
      โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้ก ากับ 
ติดตาม การจัดบริการ ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ โดยมี
นโยบายให้แต่ละหลักสูตรมีการประเมินความพงึพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ทีป่รึกษา 
        โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาทั้ง 5 หลักสูตรของ
โรงเรียนการท่องเทียวและการบริการ ในด้านต่างๆ 
ดังนี ้
       ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาและการใชช้ีวิต
แก่นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ที่ 
3.72 ซึ่งในปี 2559 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
ที่ 3.61 

    โดยจากการประเมินของโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการในปี 2560 ไม่มีข้อร้องเรียนจาก
นักศึกษา    
4.2 ด้านการจัดบริการข้อมูลขา่วสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา  
      โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้ให้ข้อมูล
ของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
และงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาท าให้นักศึกษามี
แหล่งประสบการณ์หลากหลาย ในทุกสาขาวชิา

รทบ.1.5.4.1 
ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรม
ของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
นักศึกษามีงานท ามีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน 
     - นักศึกษามีแหล่งทุกกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยได้รบั
ข้อมูลจากโรงเรียนท่องเที่ยวและการบริการ 
     - นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เช่น นักศึกษาหลักสูตรฯ 
สาขาวชิาธุรกิจการโรงแรม ได้มกีารจัดอบรมการผสม
เครื่องดื่ม และการอบรมการเป็นบัตเลอร์ นักศึกษา
หลักสูตรฯ สาขาวชิาธุรกิจท่องเที่ยวจัดอบรมการใช้
ระบบอมาดิอุสเพื่อการส ารองที่นั่ง และการท าของที่
ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น 
      ด้านการให้บริการข้อมูลและข่าวสารที่เปน็
ประโยชน์ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา มีระดับความพึง
พอใจในระดับมาก ที่ 3.76 ซึ่งในปี 2559 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก ที่ 3.60 
     ทั้งนี้หลังจากได้ท าการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการนักศึกษาพบว่าในปี 2560 มีผลการประเมิน
เพิ่มข้ึนในทุกๆ ด้าน 
4.3 ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

1.      ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่คณะจัด
ให้เพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มี
ระดับความพงึพอใจในระดับมาก ที่ 3.77 ซึ่งในปี 
2559 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ที่ 3.65 
      ผลการประเมินคุณภาพของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ คือนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษามีความพร้อมในการประกอบอาชีพ และเปน็
ที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอกโดยมีงานท าดงัข้อมูล
ต่อไปนี ้
     หลักสูตรฯ สาขาวชิาHospitality Management 
มีงานท า คิดเปน็ร้อยละ 100 
     หลักสูตรฯ สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว มีงานท า คิด
เป็นร้อยละ 73.89 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
      หลักสูตรฯ สาขาวชิาธุรกิจการโรงแรม มีงานท า 
คิดเป็นร้อยละ 97.30   
     หลักสูตรฯ สาขาวชิาธุรกิจการบินมีงานท า คิดเปน็
ร้อยละ 81.80    
    สาขาวชิาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง มี
งานท า คิดเปน็ร้อยละ 100 

  5 น าผลการ
ประเมินจาก
ข้อ 4 มา
ปรับปรุง
พัฒนาการ
ให้บริการ
และการให้
ข้อมูล เพื่อส่ง
ให้ผลการ
ประเมิน
สูงขึ้นหรือ
เป็นไปตาม
ความ
คาดหวังของ
นักศึกษา  

     แนวทางการพัฒนาปรับปรงุการให้บริการข้อมูลที่
สนองตอบความต้องการของนักศึกษานั้น ในเบื้องต้น
สรุปได้ดงันี ้
      5.1  แนวทางการพัฒนาดา้นการจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวชิาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
     โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ก าหนดให้มี
การรายงานผลการด าเนนิงานของอาจารย์ที่ปรึกษาใน
แต่ละหลักสูตรโดยคณะกรรมการฝ่ายวชิาการต่อที่
ประชุมของโรงเรียนฯ เพื่อร่วมกันทบทวนผลการ
ด าเนินงานการให้ค าปรึกษาและวิธีการจัดการต่อข้อ
ร้องเรียน เพื่อน าไปปรบัปรุงในปีการศึกษาถัดไป โดย
ยกตัวอย่างจากการรายงานผลด าเนินงานของหลักสูตร
ฯ สาขาวชิาการท่องเที่ยว พบวา่มีแนวทางในการ
พัฒนา ระบบการให้ค าปรึกษาดงันี้  
     1. จัดท าหน้าเพจโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ  
      มหาวิทยาลยัสวนดุสิต เปน็ช่องทางให้ค าปรึกษา
และศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสารจากหลักสูตร ซึ่งอาจารย์
ที่ปรึกษาและคณาจารย์ของหลักสูตรฯ สามารถอ่าน
ข้อมูล ข่าวสารจากเพจนี้ และสือ่สารกับนักศึกษาใน
กลุ่มห้องใน Line และ Facebook ได้อย่างถูกต้อง 
เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและอ านวยความสะดวกแก่
นักศึกษา ท าให้อยากมาปรึกษาและขอค าแนะน าตา่งๆ 
จากอาจารย์ทีป่รึกษา 
     2. จากกระบวนการควบคุมดูแลและให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีของ
หลักสูตรฯ  พบว่านักศึกษาสามารถเข้าใจถึงระบบการ
เรียนการสอน การปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้ว

รทบ.1.5.5.1 
รายงานการ
ประชุมฝา่ยฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 
ประจ าปี
การศึกษา 
2560 
รทบ.1.5.5.2 
รายงานการ
ประชุมฝา่ย
วิชาการ 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 
ประจ าปี
การศึกษา 
2560 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลยั นักศึกษามีความสขุในการใช้ชีวิต และ
กล้าขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษามากข้ึน และ
การปรับปรุงช่องทางการติดต่อ  ซึ่งการเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อ ทั้ง Facebook และ Line นั้น 
ด าเนินการโดยแยกกลุ่มเป็นห้อง ท าให้นักศึกษา
สามารถเข้าถึงอาจารยไ์ด้งา่ยขึ้น ในขณะเดียวกัน
อาจารย์ก็สามารถแก้ปัญหา บอกข่าวสารและให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน 
5.2  แนวทางการพัฒนาด้านการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
          จากนโยบายของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
ด้านการฝึกทักษะวิชาชีพนอกหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรน า
บทเรียนที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปปรับใช้ใน
กระบวนการการสง่นักศึกษาไปฝึกประสบการวิชาชีพ 
และน าผลที่ได้มาพูดคุยแลกเปลีย่น เพื่อวางแผนและ
พัฒนาในด้านการเรียนการสอนและด้านอ่ืนๆ 
ดังต่อไปนี ้
 
 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   1. ท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การฝึกงาน และ
อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจลักษณะของสถานฝึกงานที่
หลักสูตรก าหนด 
   2. พัฒนาทักษะการเขียน ทั้งการสะกดค า การ
อธิบายความหมาย และการน าเสนอ 
   3. เน้นให้นักศึกษาเข้าใจและฝึกฝนภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3 
   4. ปรับช่วงเวลาของการเรียนบางรายวชิา หรือปรับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เหมาะสมต่อ
ตลาดแรงงาน 
 พัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์ 
   1. เน้นทักษะการคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ และ
ความเป็นผูน้ า และท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้
ทราบถึงทักษะที่หลักสูตรต้องการเมื่อไปฝึกงาน เพื่อ
ปรับแบบประเมิน 
   2. ท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การฝึกงาน และ
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจลักษณะของสถานฝึกงานที่
หลักสูตรก าหนด 
 
 พัฒนาบริการด้านการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา  
     โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษา และคณาจารย์ทุกท่าน
ติดตาม หาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาทั้ง
ภายใน และภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษาที่
ต้องการทุนเหล่านัน้ โดยมีศนูยส์นเทศและแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ ของมหาวทิยาลัยสวนดสุิต เปน็
หน่วยงานหลักในการให้บริการด้านทุนการศึกษา 
 
5.3  แนวทางการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 
     คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ประชุมร่วมกัน
เพื่อพิจารณาผลจากการประเมนิการฝึกประสบการณ์
ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร โดยเห็นพ้องกันว่าควร
พัฒนากระบวนการฝึกทักษะอาชีพ มีมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน คือ  
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีวินัยในการท างานและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  
ตลอดจนมีภาวะผูน้ าและเป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ โดยปฏบิัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม  
- นักศึกษามีความรู้ความเชีย่วชาญในสาขาวชิาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
- นักศึกษามีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และ 
- มีความสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความ
ขัดแย้ง รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมและมีความสามารถในการปฏิบัตงิานและมี
ความรับผิดชอบต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย  
- นอกจากนั้น นักศึกษายังต้องมีมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย 

  6 ให้ข้อมูลและ
ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ใน
การประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์
เก่า 

      จากประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 การบูรณาการ
โครงการและการจัดการเรียนการสอน สร้างเครือข่าย
ระหว่างโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการและ
หน่วยงานต่างๆ ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการมีสว่นร่วมในการจัดการเรียน
การสอน รูปแบบการฝึกประสบการณ์ และการ
ประเมินการฝึกประสบการณ์  โรงเรียนการท่องเที่ยว
และบริการจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของศิษย์เก่ามีการ
พัฒนาระบบความสัมพันธ์กบัศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยนืให้เกิดผลสัมฤทธิ์ จากการประสาน
ประโยชน์เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี ้

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมความสมัพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนฯ และศิษย์เก่าของทุกหลักสูตร   

2. เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า
ในการพัฒนาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

3. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่า
ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จึงมี
กระบวนการด าเนินงานการในให้ข้อมูลและความรู้ที่
เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ดังนี้ 
3.1  จัดให้มีการเพิ่มข้อมูลฐานศิษย์เก่าเพื่ออัพเดท
จ านวนศิษย์เก่าสัมพนัธ์โรงเรียนการท่องเที่ยวฯ  
3.2  แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
ผ่านทางเวบ็ไซต์ และ Facebook ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  ทั้งในเร่ืองการ
รับสมัครงาน การอบรมสัมมนาหรือกิจกรรมต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับสายงานด้านการบรกิารและการท่องเที่ยว  
ดังนั้น โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จึงได้
ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลศิษยเ์ก่า ซึ่งทางโรงเรียนฯ 
สร้างช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อให้ศิษย์เก่า
สามารถติดต่อกับทางโรงเรียนฯ ได้อย่างสะดวกและไม่
ยุ่งยากซับซ้อน ประกอบด้วย เวป็ไซต์ของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ และFacebook ศิษย์เก่า
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และได้เชิญศิษย์

รทบ.1.5.6.1 
รายงานการ
ประชุมฝา่ยฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 
ประจ าปี
การศึกษา 
2560 
รทบ.1.5.6.2 
ฐานข้อมูลศิษย์
เก่า  
รทบ.1.5.6.3 
ตัวอย่างหน้า
เพจ 
Facebook 
ของศิษย์เก่า
สัมพันธ์
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ, 
ตัวอย่างหน้า
เพจเว็ปไซต์
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
เก่ามาให้ความรู้เพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบวิชาชีพของศิษย์เก่าในปัจจุบนั เช่น โครงการ
วาปบีุษบากร ได้เชิญมัคุเทศก์ทัว่ไปและมัคุเทศก์ที่เป็น
ศิษย์เก่ามาเพิ่มเติม Update ความรู้ให้ทันสมัย หรือ
เพิ่มพูนรายละเอียดความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวและ
ทักษะที่จ าเป็นเพิ่มเติมให้กับมักคุเทศก์อาชีพ 

 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

(= บรรลุ ,  = ไม่บรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
6 ข้อ 6 6 5 5 บรรลุ 
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ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ข้อค้นพบ/ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา  2560  โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มีการด าเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี ้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 จัดท า

แผนการจัด
กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษาใน
ภาพรวมของ
คณะ โดยให้
นักศึกษามี
ส่วนร่วมใน
การจัดท า
แผนและการ
จัดกิจกรรม  

     โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  ได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพฒันานักศึกษาโดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วยอาจารย์ทุกหลักสตูร คือ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาธุรกิจการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
สาขาวชิาธุรกิจการบนิ สาขาวชิาออกแบบนิทรรศการและการ
จัดแสดง และสาขาวิชา Hospitality Management และ
แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประกอบด้วยตัวแทนจากทัง้ 5 
หลักสูตร โดยนักศึกษาเปน็ผู้ด าเนินการหลัก และมีอาจารย์
เป็นที่ปรึกษา 
     ในการประชุมเพื่อท าแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้ให้คณะกรรมการ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดขึ้น มาจากการพิจารณาข้อมูลจาก 3 ส่วนคือ 
นโยบายโรงเรียนฯ กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ 5 
ประการ และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดกิจกรรม
ปี 2559 โดยเปน็กิจกรรมที่มาจากความต้องการของนักศึกษา 
     ในแผนการจัดกิจกรรมระบวุัตถุประสงค์ของแผน 
โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี/้เกณฑ์สกอ. แหล่งงบประมาณ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ/กิจกรรม   ค่าเป้าหมาย  
ระยะเวลาในการด าเนนิการ ผู้รบัผิดชอบ  
     ในระหว่างปีการศึกษา โรงเรียนฯ มีการประชุมติดตาม
การการด าเนินงานการจัดกิจกรรม และสรุปการด าเนินงาน
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตลอดทั้งปี 
แผนปฏิบัติการการจัดกจิกรรมส าหรับนักศึกษา ของ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการของปี 2560  
วัตถุประสงค์  
1. ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม

รทบ.1.6.1.1 
ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ฝ่ายพฒันา
นักศึกษา
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 
ประจ าปี 
การศึกษา 
2560 
รทบ.1.6.1.2 
ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
นักศึกษา 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 
ประจ าปี 
การศึกษา 
2560 
รทบ.1.6.1.3 
แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิ5 ประการ 
ประกอบด้วย  
   (1) คุณธรรม จริยธรรม  
   (2) ความรู้  
   (3) ทักษะทางปัญญา  
   (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  
   (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. ให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
เป้าหมาย 
1. นักศึกษาพฒันาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านในการเรียน และ
การท ากิจกรรมต่างๆ 
2. สามารถน าทักษะการประกันคุณภาพ PDCA ไปใช้ในการ
จัดกิจกรรม การเรียน และการใช้ชีวิตประจ าวัน  
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 
1. จัดโครงการ/กิจกรรมทีสอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบ 5 ด้าน  
2. มีการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผน ร้อยละ 100  
ผู้รับผิดชอบ 
 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 
โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม ดังนี้  
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
เพื่อแนะแนวการใช้ชีวติในรั้วมหาวิทยาลยั ได้พบปะเพื่อนใหม่ 
มีความสัมพันธ์ทั้งในหลักสตูรนอกหลักสูตร 
ระยะเวลา  
ก่อนเปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2560 
งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ เป็นกิจกรรมที่ท าร่วมกับมหาวทิยาลัย  
2. โครงการไหว้ครู กตัญญฑูิตา  
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระลึกในพระคุณของครูอาจารย์ 
ระยะเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1  
งบประมาณ 
40,000 บาท 

ประจ าปี
การศึกษา 
2560 
รทบ.1.6.1.4 
สรุปรายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
ฝ่ายพฒันา
นักศึกษา 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

    3. โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษารหัส 57 โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ  
เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนจบการศึกษา ให้มี
แนวทางและแรงบนัดาลใจในการประกอบอาชีพ และสรา้ง
ความผูกพันให้เกิดแก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมอ าลาอาลัย และ
จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
ระยะเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1  
งบประมาณ 
30,000 บาท  
    4. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการป้องกันตัว การสรา้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านกิจกรรมผู้น านนัทนาการ และ
เสริมสร้างให้ทักษะการปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพ
เบื้องต้น  
ระยะเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 2 
งบประมาณ  
80,000 บาท 
    5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา ทักษะการเป็น
ผู้น าในศตวรรษที่ 21   
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นผูน้ า เรียนรู้การท างานอย่าง
เป็นระบบ การปฏิสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล การท างานร่วมกัน
เป็นทีม และมีความรู้ในระบบประกันคุณภาพ PDCA  
ระยะเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 2 
งบประมาณ  
30,000 บาท  

  2 ในแผนการ
จัดกิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา ให้
ด าเนิน
กิจกรรมที่
ส่งเสริม
คุณลักษณะ

   1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
เป็นโครงการที่จัดขึน้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 5 ด้าน 
ได้แก ่
   (1) คุณธรรม จริยธรรม 
   (2) ความรู้  
   (3) ทักษะทางปัญญา  
   (4) ทักษะความ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

รทบ.1.6.2.1 
แผนกิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 
ประจ าปี
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ตัว
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บัณฑิตตาม
มาตรฐานผล
การเรียนรู้
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 
ประการ ให้
ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  
   (1) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
   (2) ความรู้  
   (3) ทักษะ
ทางปญัญา  
   (4) ทักษะ
ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ  
   (5) ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
    2. โครงการไหว้ครู กตัญญฑูิตา  
เป็นโครงการที่จัดขึน้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 2 ด้าน 
ได้แก่    
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    3. โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษารหัส 57  
เป็นโครงการที่จัดขึน้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 3 ด้าน 
ได้แก่    
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(2)  ด้านความรู ้  
(3) ด้านทักษะทางปญัญา  
   4. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
เป็นโครงการที่จัดขึน้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 3 ด้าน 
ได้แก่  
(2)  ด้านความรู้  
(3) ด้านทักษะทางปญัญา    
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
    5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา ทักษะการเป็น
ผู้น าในศตวรรษที่ 21 : ทักษะการเป็นผู้น าในศตวรรษที่ 21 
เป็นโครงการที่จัดขึน้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 5 ด้าน 
ได้แก ่ 
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(2)  ด้านความรู้  
(3) ด้านทักษะทางปญัญา  
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ   

การศึกษา 
2560 
รทบ.1.6.2.2 
เล่มสรุป
โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 
2560 
รทบ.1.6.2.3 
เล่มสรุป
โครงการไหว้ครู 
กตัญญูฑิตา 
รทบ.1.6.2.4 
เล่มสรุป
โครงการปัจฉิม
นิเทศ นักศึกษา
รหัส 57 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 
รทบ.1.6.2.5 
เล่มสรุป
โครงการพัฒนา
สมรรถนะ
นักศึกษา 
รทบ.1.6.2.6 
เล่มสรุป
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น า
นักศึกษา : 
ทักษะการเป็น
ผู้น าในศตวรรษ
ที่ 21 
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และ (6) ด้านประกันคุณภาพ 
  3 จัดกิจกรรม

ให้ความรู้
และทักษะ
การประกัน
คุณภาพแก่
นักศึกษา  

     โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น านักศึกษา ทักษะการเป็นผู้น าในศตวรรษที่ 21  
: ทักษะการเป็นผูน้ าในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะความ
เป็นผู้น าของผู้น านึกศึกษา ซึ่งประกอบด้วยความรู้ และทักษะ
ต่าง และมีกิจกรรมที่ให้ความรู้และทักษะประกันคุณภาพ 
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ PDCA ส าหรับน าในไป
ใช้ในการวางแผนและด าเนนิการกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย และมุ่งหวังในนักศึกษาน ากระบวนการ PDCA ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียน และการใช้ชีวิตประจ าวนัด้วย  

รทบ.1.6.3.1 
แผนกิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 
ประจ าปี
การศึกษา 
2560 
รทบ.1.6.3.2 
เล่มสรุป
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น า
นักศึกษา : 
ทักษะการเป็น
ผู้น าในศตวรรษ
ที่ 21 

  4 ทุกกิจกรรม
ที่ด าเนินการ 
มีการ
ประเมินผล
ความส าเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 
และน าผล
การประเมิน
มาปรับปรุง
การ
ด าเนินงาน
คร้ังต่อไป  

   ทุกโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการจัดขึน้ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยให้ประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทั้งด้านคุณภาพ 
และปริมาณทุกคร้ัง เพื่อน าผลการประเมินและข้อคิดเห็น
ต่างๆ มาพิจารณา เพื่อแก้ไขและพัฒนาในการจัดโครงการปี
ต่อไป ดังนี ้
    1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
วัตถุประสงค์โครงการ  
เป็นการแนะแนวการใชช้ีวิตในรัว้มหาวิทยาลัย ได้พบปะเพื่อน
ใหม่ มีความสัมพันธ์ทั้งในหลักสตูรนอกหลักสูตร ผลการ
ประเมิน (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  (2)  ด้านความรู้ (3) 
ด้านทักษะทางปัญญา  (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการจัดกจิกรรมทุกด้านมากกว่า 3.51 

รทบ.1.6.4.1 
เล่มสรุป
โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่  
รทบ.1.6.4.2 
เล่มสรุป
โครงการไหว้ครู 
กตัญญูฑิตา 
รทบ.1.6.4.3 
เล่มสรุป
โครงการปัจฉิม
นิเทศ นักศึกษา
รหัส 57 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 
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ผลการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย 3.60 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
นักศึกษาสามารถปรับตัวจากการเป็นนักเรียนมาเปน็นักศึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับตา่งๆ ส าหรับ
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวทิยาลัย 4 ปี นักศึกษารู้จักมหาวิทยาลัย
และภูมิใจในมหาวิทยาลัย 
ผลการด าเนินงาน 
นักศึกษามีความเข้าใจกฎระเบียบ เช่น การแต่งกายให้ถูก
ระเบียบ วิธีการลงทะเบยีน ระดับผลการเรียนตลอดการศึกษา 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยด้านความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อ
จบการศึกา สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
เช่น ส านักวิทยาบริการ ศูนยบ์รหิารการ หรือ โฮมเบเกอรี่ 
รู้จักความเป็นมาของมหาวิทยาลัย มากข้ึน และรู้จักคณะ 
รวมถึงบุคลากรของคณะ  
    2. โครงการไหว้ครู กตัญญฑูิตา  
วัตถุประสงค์โครงการ 
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระลึกในพระคุณของครูอาจารย์ โดยมี
การบายศรีสู่ขวัญ และพิธีไหว้ครู ผลการประเมิน (1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการจัดกจิกรรมทุกด้านมากกว่า 3.51 
ผลการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย 4.58 
 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีสัมมาคารวะ เคารพ และอ่อนน้อมครูอาจารย์   
ผลการด าเนินงาน นักศึกษามีความอ่อนน้อม และมีสัมมา
คาระวะกับอาจารย์ เนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เข้าใจ
ความส าคัญของการมีครู อาจารย์ช่วยถ่ายทอดความรู้ และ
เข้าใจในความปรารถนาดีที่อาจารย์มีต่อลูกศิษย์ โดยเปน็
ข้อมูลที่ได้มาจากการรายงานผลในรายวชิาและการประชุม
หลักสูตร 
    3. โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษารหัส 57 โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ  
วัตถุประสงค์โครงการ 
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนจบการศึกษา ให้มีแนวทาง

รทบ.1.6.4.4 
เล่มสรุป
โครงการพัฒนา
สมรรถนะ
นักศึกษา  
รทบ.1.6.4.5 
เล่มสรุป
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น า
นักศึกษา : 
ทักษะการเป็น
ผู้น าในศตวรรษ
ที่ 21 
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และแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ และ สร้างความ
ผูกพันให้เกิดแก่นักศึกษาผ่านกจิกรรมอ าลาอาลัย และ จัดท า
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า  ผลการประเมิน (1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (2)  ด้านความรู ้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา  
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการจัดกจิกรรมทุกด้านมากกว่า 3.51 
ผลการด าเนนิงาน คา่เฉลี่ย 4.46 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
นศ.สามารถตั้งกลุ่มและเข้าร่วม Alumni และมีผูป้ระกอบการ
มาร่วมตัดบูธเพื่อเปนโอกาสในการมีงานท าในวันงาน 
ผลการด าเนินงาน 
รทบ. มีข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นปจัจุบันมากข้ึนจากการเข้าร่วม
กลุ่ม THM Alumni และนักศึกมีโอกาสในการสมัครงานและ
ได้งานมากข้ึนเนื่องจากผูป้ระกอบการมารับสมัครและ
สัมภาษณ์ในวนันัน้เลย  
    4. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
วัตถุประสงค์โครงการ 
พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการปอ้งกันตัว การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านกิจกรรมผู้น านนัทนาการ และ
เสริมสร้างให้ทักษะการปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพ
เบื้องต้น ผลการประเมิน (2)  ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา  (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการจัดกจิกรรมทุกด้านมากกว่า 3.51 
ผลการด าเนนิงาน คา่เฉลี่ย 4.31 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
เข้าใจสมรรถนะเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าในการเปน็บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวและการบริการ ได้พบและร่วมกิจกรรมกับ
นักศึกษา รทบ. จากตา่งศูนย์ฯ การศึกษาฯ 
ผลการด าเนินงาน  
นักศึกษาเข้าใจ และสามารถน าสมรรถนะที่จ าเปน็ดา้นการ
ท่องเที่ยวไปใช้ในการบริการ  
และนักศึกษาของ รทบ. มีเครือข่ายนักศึกษาที่มาจากศูนย์
การศึกษามากข้ึน และนักศึกษาที่มาจาศนูย์การศึกษาได้เข้าใจ
และเห็นภาพการด าเนินงานของคณะจากส่วนกลางและรูส้ึก
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ถึงความเป็นสว่นเดียวกันของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ 
    5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา ทักษะการเป็น
ผู้น าในศตวรรษที่ 21   
วัตถุประสงค์โครงการ 
พัฒนานักศึกษาให้มีความเปน็ผูน้ า เรียนรู้การท างานอย่างเปน็
ระบบ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบคุคล การท างานร่วมกันเปน็
ทีม และมีความรู้ในระบบประกนัคุณภาพ PDCA ผลการ
ประเมิน (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2)  ด้านความรู้ (3) 
ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และดา้นประกัน
คุณภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการจัดกจิกรรมทุกด้านมากกว่า 3.51 
ผลการด าเนนิงาน คา่เฉลี่ย 4.97 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
เข้าใจกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา และเข้าใจระบบ 
PDCA สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดโครงการ และ
ถ่ายทอดสู่คณะกรรมการ เพื่อน และรุ่นน้อง ในการประชุม
และการด าเนนิการจริง 
ผลการด าเนินงาน 
นักศึกษาเข้าใจกระบวนการประกันคุณภาพโดยนักศึกษา
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัการจัดโครงการ กิจกรรม หรือ
การเรียนในรายวิชา        

  5 ประเมิน
ความส าเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของแผนการ
จัดกิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา  

     เมื่อสิ้นสุดการด าเนนิงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
ได้ประเมินความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึง่วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน
ประกอบไปด้วย 
1. ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิ5 ประการ 
2. ให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
โดยการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปี 2560 บรรลุ
วัตถุประสงค์ทุกประการ กล่าวคือ สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม

รทบ.1.6.5.1 
สรุปรายงาน
การประชุมฝา่ย
พัฒนา
นักศึกษา ปี
การศึกษา 
2560 
รทบ.1.6.5.2 
แบบ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และกิจกรรมให้
นักศึกษามีความรู้และทักษะดา้นการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
และบรรลุเปา้หมายของแผน โดยนักศึกษาสามารถน า 
กระบวนการ PDCA ไปใช้ในการจัดกิจกรรม หรือ การเรียน
ของนักศึกษาได้ เห็นได้จากนักศึกษาสามารถแสดงความ
คิดเห็นเพื่อวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ และสามารถ
ด าเนินงาน โดยมีการตรวจสอบการด าเนินการเพื่อท าให้การ
จัดกิจกรรมส าเร็จลุล่วง และ สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไข
วิธีการด าเนินกิจกรรมเม่ือพบว่ามีข้อผิดพลาด หรือเหตุที่จะไม่
สามารถท าให้แผนงานที่วางไว้ประสบความส าเร็จได้  
อย่างไรก็ตามจากการประชุมสรปุผลการจัดกิจกรรมพัฒนานัก
ศึกษตามแผนของปีการศึกษา พบว่า  
     1. นักศึกษาในยุคนี้นิยมกิจกรรมมากกว่าการฟังบรรยาย 
ซึ่งหากเป็นเนื้อหาที่ยาก จ าเป็นที่จะต้องมีการอธิบายหรือน า
กิจกรรมเข้ามาช่วยให้นักศึกษาไม่เกิดความเบื่อหน่าย และ
สนใจร่วมกิจกรรมตลอดก าหนดการ  
     2. การจัดกิจกรรมนั้นในหลายองค์ประกอบ เช่น วิทยา
กรบรรยาไม่สามารถมาในวนัที่ก าหนดไว้ จ านวนวิทยากร และ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมในคร้ังเดียว ท าให้ต้องมี
การแบ่งกลุ่ม และแบ่งชว่งการจดักิจกรรมเพื่อให้นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายได้อบรมทุกคน สถานที่ทีส่ามารถรับรองจ านวน
ผู้เข้าอบรมไม่เพียงพอ ซึ่งเม่ือมีเหตุการณ์ หรือเงื่อนไขดังกล่าว
ท าให้วันที่จัดกิจกรรมไม่สอดคลอ้งกับตารางปฏิทินวชิาการ 
ท าให้นักศึกษา หรืออาจารย์บางท่านไม่สามารถเข้าร่วมได้  
     3. นอกจากผลการเรียนรู้ 5 ด้าน แล้ว ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งส าคัญในการเรียนรู้ และใช้ชีวติของ
นักศึกษา และ ควรปลูกฝักความเป็นสวนดุสิตให้นักศึกษาได้
ตระหนึกและมีการด ารงตนอย่างเป็นคนสวนดสุิตให้มากข้ึน 

แผนกิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา ปี
การศึกษา 
2560 
 

  6 น าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุง
การจัด
กิจกรรมเพื่อ

     โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีการประเมินผล
หลังการจัดโครงการทุกโครงการ และมีการน าผลการประเมิน
และข้อคิดเห็นต่างๆ มาพิจารณาจัดการปรับปรุงแผน ดังนี้ 
     1. พัฒนารูปแบบของการจดักิจกรรม ให้มีความน่าสนใจ
มากข้ึน  
     2. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมควรสอดคล้องกับปฏิทิน

รทบ.1.6.6.1 
สรุปรายงาน
การประชุมฝา่ย
พัฒนา
นักศึกษา ปี
การศึกษา 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

พัฒนา
นักศึกษา  

วิชาการ เพื่อแก้ไขและพฒันาในการเขียนแผนและจดั
โครงการในปี 2561  
     3. เพิ่มการจัดโครงการ กิจกรรม หรือจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเนน้การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่ครอบคลุมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และความเปน็สวนดุสติ 
(SDU SPIRIT) ซึ่งประกอบด้วย บุคลิกภาพดี อ่อนน้อมถ่อม
ตน ด ารงตนอย่างมีคุณคา่ ท างานด้วยความประณีต เสียสละ
เอ้ืออาทร รักและศรัทธามหาวิทยาลัย แสดงความเปน็สวน
ดุสิต มีส่วนร่วมในการด าเนนิงาน และมีความเป็นผู้น า รวมทั้ง
มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และมีความเปน็
พลเมืองที่ดี  

2560 
รทบ.1.6.6.2 
แผนกิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา ปี
การศึกษา 
2561 
 
 

 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

(= บรรลุ ,  = ไม่บรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
6 ข้อ 6 6 5 5 บรรลุ 
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ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี  
องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 
 
ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ข้อค้นพบ/ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา  2560  โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ  มีการด าเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี ้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีระบบ

สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร
งานวิจยัที่
สามารถ
น าไปใช้
ประโยชน์ใน
การบริหาร
งานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค ์

         โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัย โดยคณะกรรมการฝ่ายวิจัยของโรงเรียนฯ ได้มี
การน าระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนาคือระบบ R-
system ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมาใช้ส าหรับคณาจารย์ของ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อน าข้อมูลที่เป็นแบบ
เสนองานวิจัยที่อาจารย์แต่ละท่านได้สร้างสรรค์ขึ้นมาลงระบบ
นี้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าระบบของหน่วยงานวิจัย
ระดับชาติ ซึ่งคือระบบ NRMS นอกจากนั้น ยังเป็นการเก็บ
ข้อมูลงานวิจัยรายบุคคลให้แก่คณาจารย์ทุกท่านอีกด้วย 
 
       ระบบนี้ คณบดีสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่
เกี่ยวกับงานวิจัยของคณาจารย์ในโรงเรียนได้ เช่น 
ความก้าวหน้าของของการยื่นขอเงินสนับสนุนงานวิจัย 
งบประมาณที่ได้รับในการสนับสนุนทุนวิจัย ความก้าวหน้าของ
งานวิจัย และงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
 
      นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยและส านักวิทยบริการได้
เชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ในเรื่อง
ของข้อมูลการขอทุนและการได้รับทุนอุดหนุนวิจัยทั้งจากเงิน
บ ารุงการศึกษาและเงินงบประมาณแผ่นดิน ตลอดจน
ฐานข้อมูลความรู้ด้านงานวิจัย 

รทบ.2.1.1.1  
เว็บไซต์ R 
System ของ
สถาบนัวิจัย
และพัฒนา 
(http://resear
ch.dusit.ac.th
/r-
system/hom
e/index.php) 
รทบ.2.1.1.2 
หน้าเว็บเรื่อง
การจัดสรรทุน
ของ
สถาบนัวิจัย
และพัฒนา 
(http://resear
ch.dusit.ac.th
/new/th/pr/i
ndex.php?ke
y=fund#&slid
er1=2) 
รทบ. 2.1.1.3 
หน้าเว็บเรื่อง
ฐานข้อมูล
ความรู้ด้านการ
วิจัย 
(http://resear
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ch.dusit.ac.th
/new/th/pr/i
ndex.php?ke
y=e-
research#&sli
der1=2) 

  2 สนับสนนุพันธ
กิจด้านการวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค์ ใน
ประเด็นต่อไปนี้  
   - 
ห้องปฏิบัติการ
หรือห้อง
ปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ 
หรือหน่วยวิจัย 
หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้
ค าปรึกษาและ
สนับสนนุการ
วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
   - ห้องสมุด
หรือแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูล
สนับสนนุการ
วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
   - สิ่งอ านวย
ความสะดวก
หรือการรักษา
ความปลอดภัย
ในการวิจัยหรือ
การผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น 

        โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีการ
สนับสนนุพันธกิจดา้นการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ด้านห้องสมุดและระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนบัสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
โดยใช้ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ
มหาวิทยาลยัฯ โดยมีฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและ
การบริการอย่างเพียงพอ ได้แก่  
Thailis, Proquest, Science Direct, ACS, IEEE, 
Clinical Key, ACM, ISI, Wilson Web, Emerald, 
EBSCO Business Source Complete, EBSCO 
Academic Search Complete, ERIC, CINAHL, 
Clinical Skill, SCOPUS, Springer Link, IG Library 
อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนงานวิจยั เช่น 
EndNote, Turnitin และอักขราวิสุทธิ์  
 
      นอกจากนั้น โรงเรียนฯ ไดร้่วมมือกับสถาบันวจิัย
และพัฒนา จัดกิจกรรม Researcher Club อัตลักษณ์
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์
สร้างสรรค์งานวิจัยและส่งเสริมการสร้างนักวิจัยรุน่
ใหม่ของโรงเรียนฯ  โดยกิจกรรมที่จัดนี้ได้มาจากการ
ส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านการวิจยั
จากคณาจารยท์ุกท่านในคณะ โดยได้จัดกิจกรรมรวม 
5 กิจกรรม ดังนี้ 
        กิจกรรมที่ 1: การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยให้
ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ในวันอังคาร ที ่
20 มีนาคม   2561 ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรม
สวนดุสติ เพลส มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 
        กิจกรรมที่ 2 : เทคนิคการเลือกใช้
กระบวนการวิจัยและวิธีวิจยัให้เหมาะกับวัตถุประสงค์

รทบ.2.1.2.1 
http://www.ari
t.dusit.ac.th 
รทบ. 2.1.2.2 
ค าสั่ง
คณะกรรมการ 
Researcher 
Club 
รทบ. 2.1.2.3 
รายงานการ
ประชุม                                                      
ผลการส ารวจ
ความต้องการใน
การพัฒนา
ตนเองดา้นการ
วิจัยจาก
คณาจารย์ทุก
ท่านในคณะ 
รทบ. 2.1.2.4 
รูปภาพการจัด
กิจกรรม 
Researcher 
Club ทั้ง 5 ครั้ง  
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ระบบรักษา
ความปลอดภัย
ใน
ห้องปฏิบัติการ  
   - กิจกรรม
วิชาการที่
ส่งเสริม
งานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ 
เช่น การจัด
ประชุมวชิาการ 
การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มี
ศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์
รับเชิญ 
(visiting 
professor) 

และผลลัพธ์ที่คาดหวัง ในวนัจันทร์ ที่ 23 เมษายน 
2561 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
          กิจกรรมที่ 3 : การเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ในวันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 
2561 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
         กิจกรรมที่ 4 : คลินิกบทความวิจัย ในวนั
พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม
กาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
         กิจกรรมที่ 5 : คลินิกวิจยั จัดในวันอังคารที่ 21 
สิงหาคม 2561 และพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุม รทบ. และห้องประชุมลิขิต 2  โรงแรม
สวนดุสติเพลส มหาวทิยาลัยสวนดุสิตตามล าดับ 
 
การด าเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วยคณะท างาน 
13 คนจากโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ และการ
ด าเนินงานโครงการฯ นัน้มีค่าเป้าหมายคือในเชิง
ปริมาณ ต้องจ านวนชุดข้อเสนอโครงการวิจัยและ
งานวิจยัที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ อย่างน้อย 4 แผนงาน  20 โครงการ จากการ
ด าเนินการทีผ่่านมานั้น บรรลุตามค่าเป้าหมาย โดย
คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการไดข้้อเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ งบประมาณดา้นการ
วิจัยปกติ ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 12 แผนงาน 37 
โครงการ  
 
นอกจากนั้น ทางคณะยังได้มีการจัดการอบรมการ
จัดการความรู้ (KM) เร่ือง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ตามเครือข่ายอัตลักษณ์ 

  3 จัดสรร
งบประมาณ 
เพื่อเป็นทุน
วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

           มหาวิทยาลยัฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ 
การเสนอโครงการวิจัยและอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนการ
วิจัย และจัดสรรงบประมาณเพื่อเปน็ทุนวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็นเงนิทนุภายใน (บกศ.) และภายนอก
มหาวิทยาลยัฯ  (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ซึ่งโรงเรียนฯ 
ได้รับทนุอุดหนุนการวิจัยประจ าปกีารศึกษา 2560 
(ปีงบประมาณ 2561) จากภายนอก จ านวน 4,951,580  

รทบ.2.1.3.1 
แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ พ.ศ. 
2561 – 2564 
: ยุทธศาสตร ์
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
บาท ซึ่งทางโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดย
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย ศึกษา และวิเคราะห์แนวโน้มความรู้
ที่ทันสมัย การเปลี่ยนแปลงของสังคมในช่วงปีการศึกษา
นั้น  ๆ ประกอบกับ อัตลักษณ์ของรทบ.  เพื่อให้ได้มาซึ่งแนว
ทางการจัดท าโครงการชุดวิจัย ซึ่งโครงการย่อยนั้นจะได้มา
องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของทุกหลักสูตรในโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ  ซึ่งคณะกรรมการวิจัย  ได้
ร่วมมือกับสถาบันวจิัยลพฒันา จัดกิจกรรม Resercher 
Club จะมีส่วนในกระบวนการสนับสนุนตัง้แต่การเขียน
โคร่งร่างวิจัย เทคนิคการเลือกการใช้กระบวนการวิจัยและ
วิธีวิจัยให้เหมาะกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
และการจัดคลนิิกวิจัยเพื่อให้ผู้ทรงช่วยแนะน า แกไ้ข 
ปรับปรุง และให้ค าปรึกษาการท าวิจัยในกระบวนการต่างๆ  
เพื่อท าให้มั่นใจว่าโครงการชุด และโครงการย่อยของ
คณาจารย์ รทบ. ได้รับการพิจารณาให้ได้รับการจัดสรรทนุ
วิจัยทั้งจากภายในและภายนอก หมายรวมถึงการสนบัสนุน
ต่อยอดในด้านการเขียนบทความวจิัยเพื่อตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ  

ที่ 3 พัฒนา
งานวิจยัและ
นวัตกรรมที่มี
คุณภาพ 
สามารถ
น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม 
รทบ.2.1.3.2 
ประกาศ
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติเร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติ การ
เสนอ
โครงการวิจัย 
และอัตราการ
จ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนการ
วิจัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560 
รทบ.2.1.3.3 
ประกาศ
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติเร่ือง 
เกณฑ์อุดหนุน
การวิจัย พ.ศ. 
2560 
รทบ.2.1.3.4 
http://resear
ch.dusit.ac.th
/ 
new/th/hom
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
e/index.php 
เว็บไซด์ ของ
สถาบนัวิจัย
และพัฒนา
มหาวิทยาลยั 
รทบ.2.1.3.5 
สัญญาทนุวิจัย
ของคณาจารย์
ใน รทบ. 

  4 จัดสรร
งบประมาณ
เพื่อสนับสนุน
การเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
ในการประชุม
วิชาการหรือ
การตีพิมพ์ใน
วารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

    มีการจัดสรรงบประมาณเพือ่สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ โดยก าหนดเกณฑ์การจัดสรรทุนใน 
ประกาศของมหาวิทยาลัยเร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ 
การเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2559 มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
ได้จัดสรรงบประมาณ  ดังนี ้
     1. วงเงินอุดหนนุ 5,000 บาทส าหรับการเขียน
บทความวชิาการเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ที่
เห็นชอบจากผู้ทรงคุณวฒุิที่มหาวิทยาลัยแตง่ตั้งไม่เกิน 
3 คน  
     2. การเผยแพรผลงานหรืองานสรา้งสรรค์ในที่
ประชุมวชิาการระดบัชาติ หรือวารสารวชิาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ จะสนบัสนุนตาม
ความเป็นจริง 
    3. ในการเผยแพร่ผลงานด้วยวาจาในงานประชุม
วิชาการในระดับนานาชาติในต่างประเทศ และต้องมี
การน าบทความไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
จ่ายตามทวีป และกลุ่มประเทศ ไม่เกินอัตราดังนี้ 
       • โซนอเมริกา อัฟฟริกา สนับสนุน 30,000  
บาท 
       • โซนยุโรป ออสเตรเลีย สนับสนนุ 25,000 บาท 
       • โซนเอเซีย ยกเว้นประเทศไทย  สนับสนนุ 
20,000  บาท 
     4. การสนบัสนุนเงนิรางวลัส าหรับการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานในวารสารวิจัยหรือ วิชาการ ดังนี้ 

รทบ.2.1.4.1 
ประกาศ
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติเร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติ การ
เสนอ
โครงการวิจัย 
และอัตราการ
จ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนการ
วิจัย 
(ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ. 2560  
รทบ.2.1.4.2  
แผนกลยุทธ์
ด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวน
ดุสิต พ.ศ. 
2557 - 2560 
รทบ.2.1.4.3 
http://resear
ch.dusit.ac.th
/ 
new/th/hom
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
      • วารสารระดบัชาติ ทีไ่ด้รับการรับรองจากศูนย์
ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย ( TCI ) กลุ่มสองจ านวน 
1,000 บาท  
      • วารสารระดบัชาติ ทีไ่ด้รับการรับรองจากศูนย์
ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย ( TCI ) กลุ่มหนึ่งจ านวน 
3,000 บาท  
      • วารสารระดบันานาชาติ ที่ได้รับการรับรองจาก
ฐานข้อมูล ISI ฐานข้อมูล SCOPUS หรือฐานข้อมูลที่ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
หรือที่เทียบเท่า โดยเป็นไปตามเกณฑ์ค่าวัดความถี่ของ
การ อ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี (Impact 
Factor) และค่าควอไทล์ (Quartile) หรือที่เทียบเท่า 
แบ่งตามสาขา ดงันี้  
     1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
        • มีค่า Impact Factor ตั้งแต่ 0-2  หรือมี
ค่าควอไทล์ที่ 3 และ 4 หรือที่เทียบเท่า จ านวน 5,000 
บาท 
        • มีค่า Impact Factor มากกว่า  2-4 หรือมี
ค่าควอไทล์ที่ 2 หรือที่เทียบเท่า จ านวน 10,000 บาท 
        • ค่า Impact Factor มากกว่า 4 ขึ้นไป หรือมี
ค่าควอไทล์ที่ 1 หรือที่เทียบเท่า จ านวน 20,000 บาท 
     2. สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    
        • มีค่า Impact Factor ตั้งแต่ 0-1 หรือมี
ค่าควอไทล์ที่ 3 และ 4 หรือที่เทียบเท่า จ านวน 5,000 
บาท           
       • มีค่า Impact Factor มากกว่า 1-3 หรือมี
ค่าควอไทล์ที่ 2 หรือที่เทียบเท่า จ านวน 10,000 บาท           
       • มีค่า Impact Factor มากกว่า 3 ขึ้นไป หรือมี
ค่าควอไทล์ที่ 1 หรือที่เทียบเท่า จ านวน 20,000 บาท  
       ผู้ที่ขอสนับสนนุเงินรางวัลส าหรับการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานในวารสารวิจัยหรือวิชาการ ต้องเป็นชื่อ 
แรก (First Author) หรือผู้ประสานงานหลัก 
(Corresponding Author) ในกรณีที่ผู้ขอรับเงิน
รางวัลเพื่อการตี พิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิจัย
หรือวิชาการไม่มีคุณสมบตัิดังกล่าว จะพิจารณาเงิน

e/index.php 
เว็บไซด์ ของ
สถาบนัวิจัย
และพัฒนา
มหาวิทยาลยั 
รทบ.2.1.4.4 
ประกาศ
มหาวิทยาลยัฯ 
เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติ การ
เสนอ
โครงการวิจัย 
และอัตราการ
จ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนการ
วิจัย พ.ศ.2555 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
รางวัลสนับสนนุตามสัด ส่วนของผลงานที่แสดงใน
ใบรับรองลายมือชื่อของคณะผู้เขียนในบทความวิจัย
หรือวิชาการนั้น ในกรณีที่คณะผู้ เขียนเป็นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมากกว่าหนึ่งคนสามารถน าบทความ
ดังกล่าวมาขอสนับสนนุเงินรางวัลส าหรับ การตีพิมพ์
เผยแพร่ได้เพียงครั้งเดียวเท่านัน้ ซึ่งโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการโดยคณะกรรมาฝ่ายวิจยัจะ
ช่วยสนับสนุน และอ านวนความสะดวกในการ
ประสานและติดต่อประสานข้อมูลกับสถาบันวิจยัและ
พัฒนา รวมถึงการให้ค าปรึกษาต่างๆจากทั้งหัวหน้า
ฝ่ายวิจัย ทูตวิจัยในการให้ข้อมูลเก่ียวกับการน าเสนอ
ผลงานในการประชุมวชิาการ และขั้นตอนรวมถึง
กระบวนการตา่งๆในการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ผลงานใน
วารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติ ต่ออาจารย์ในและ
บุคลากรในคณะทุกๆคน  

   5 มีการพัฒนา
สมรรถนะ
อาจารย์และ
นักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและ
ก าลังใจ
ตลอดจนยก
ย่องอาจารย์ 
และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ดีเด่น  

        ทางโรงเรียนฯ มีความร่วมมือกับ สวพ. มีการ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนกัวิจัย โดยการจัดอบรม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ดา้นการวิจัยผา่นทาง 
Researcher Club ด้านอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
และบริการ รวม 5 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่จัดนั้น 
พยายามจดัให้สอดคล้องกับกรอบเวลาของการส่งโครง
ร่างงานวิจัยให้กับส านักวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลยั เพื่อน าเข้าระบบ NRMS ของ วช. ต่อไป 
และ 5 กิจกรรมที่จัดนั้น มุ่งเนน้ทางดา้นการพฒันา
ด้านงานวจิัยและการเขียนบทความวิจัยและวิชาการ
ให้แก่คณาจารย์ โดยเร่ิมจากการสร้างหัวข้องานวิจัยที่
เหมาะสมตามกรอบวิจัยของประเทศ การเลือกเทคนิค
การวิจัยที่เหมาะสม เทคนิคการเขียนบทความและ
คลินิกบทความ และกิจกรรมสุดท้ายคือคลินิกโครงร่าง
งานวิจยั ซึ่งกิจกรรมสุดท้าย คือการน าโครงร่าง
งานวิจยัให้ผู้ทรงให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับแก้ก่อนน าเข้าระบบ R system ของมหาวิทยาลยั 
และ NRMS ของ วช. ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้ถูกวางแผน
มาเป็นอย่างดีเพื่อให้ทันกรอบเวลา ทางโรงเรียนฯ ได้มี
การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์การ

รทบ.2.1.5.1 
รายงานผลการ
ด าเนินงานของ
การจัดกิจกรรม
Researcher 
Club ทั้งสาม
กิจกรรม  
รทบ.2.1.5.2 
รางวัล
ผลงานวิจัย
ดีเด่น ด้านการ
ใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ 
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2561 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
จัดกิจกรรมโดยทั่วถึงกันผ่านทางไลน์กลุ่มของโรงเรียน 
และเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น ทางโรงเรียนฯ ได้มอบ
ประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านเพื่อ
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ทางโรงเรียนฯ ได้มอบประกาศนียบัตร เชิดชูเกียรติ
ประจ าปีการศึกษาเพื่อการสร้างขวัญก าลังใจให้กับ
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
นอกจากนั้น  ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรของทาง
โรงเรียนฯ จะมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านสื่อทั้งทาง 
Application ทางwebpage ของโรงเรียนฯ และทาง
ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ระดับมหาวทิยาลัย เพื่อยกย่องและ
เผยแพร่สรุปการได้รับรางวัล หรืองานสร้างสรรค์
พร้อมรูปภาพเจ้าของผลงานตา่งๆ ผ่านช่องทางเหล่านี้ 
เพื่อให้ประชาคมสวนดสุิตและประชาชนภายนอกได้
รับทราบทัว่กัน 

 
 
 
 

   6 มีระบบและ
กลไกเพื่อช่วย
ในการคุ้มครอง
สิทธิ์ของ
งานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้
ประโยชน์และ
ด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

       มีระบบและกลไกเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบ โดยมีทูตวิจัยซึ่งเป็นตัวแทนของ
โรงเรียนฯ ท างานในการประสานงานระหว่าง
คณาจารย์ของ โรงเรียนฯ และหน่วยบ่มเพาะทรัพย์สนิ
ทางปญัหา โดยอาจารย์สง่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ผ่าน โรงเรียนฯ ไปยังหน่วยบ่มเพาะ
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อด าเนนิการในล าดับถัดไป 
เช่น สิทธิบัตรการออกแบบผลติภณัฑ์ จ านวน 4 เรื่อง  
“การออกแบบผลติภณัฑ์กระถางต้นไม้” 
เลขทีส่ิทธิบัตร   
57909 
 “การออกแบบผลิตภัณฑก์ระถางต้นไม้” 
เลขทีส่ิทธิบัตร  
57910  
 “การออกแบบผลิตภัณฑก์ระถางต้นไม้” 
เลขทีส่ิทธิบัตร  
57911 
 “การออกแบบผลิตภัณฑก์ระถางต้นไม้” 
เลขทีส่ิทธิบัตร  
57912 

รทบ.2.1.6.1 
ระบบการ
จัดการ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของ
หน่วยบ่มเพาะ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
รทบ.2.1.6.2 
ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ 
Researcher 
Club อัต
ลักษณ์
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
และการบริการ 
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ผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

(= บรรลุ ,  = ไม่บรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
6 ข้อ 6 6 5 5 บรรลุ 
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ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้  
องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ข้อค้นพบ/ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา  2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ  ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ า และนักวิจัยประจ า มีการด าเนินการได้  93,590.52  บาท/คน ดังนี้ 

 
รายการข้อมูลพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาขา 

แหล่งเงินทุนสนับสนุน 

รวมเงิน
สนับสนุน 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า
ทั้งหมด 

จ านวน
นักวิจัย
ประจ า
ทั้งหมด 

เงินสนับสนุนต่อ
อาจารย์ประจ า
และนักวิจัย

ประจ า (บาท/
คน) 

ค่า
คะแนน
ที่ได้ 

เงินสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

เงินสนับสนุน
ภายนอก

มหาวิทยาลัย 

วิทยาศาสตร์ฯ        
วิทยาศาสตร์สุขภาพ        
มนุษยศาสตร์ฯ 50,000 8,045,580 8,095,580 86.5 86.5 93,590.52 5 
รวมทั้งสิ้น 50,000 8,045,580 8,095,580 86.5 86.5 93,590.52 5 

 

 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย 

ผลด าเนินการ คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(=บรรลุ   
=ไม่บรรลุ) 

SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ฯ 
50,000 บาทขึ้นไป/คน 93,590.52  

บาท/คน 
93,590.52  
บาท/คน 

 
5 

 
5 

 
บรรลุ 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ผลการหลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ข้อค้นพบ/ผลการด าเนินงาน  
ในปีการศึกษา  2560  โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มีผลงานวิชาการทั้งสิ้น ....23...... เร่ือง จ าแนกดังนี้ 
 - ผลงานทางวิชาการ จ านวน ....19.... เร่ือง     
 - ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร จ านวน 4  เร่ือง สรุปได้ดังนี้ 
รายการข้อมูลพ้ืนฐาน 

รายการข้อมูล 
ค่า

น้ าหนัก 

ชิ้นงาน ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 1* 2* 3* 

.1 จ านวนผลงานทางวิชาการ      
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   1 0.2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการท่ัวไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40   4 1.2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60   3 1.8 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ท่ี ไม่อยู่ ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก .พ .อ . หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ    พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป  และแจ้งให้ กพอ./
ก ก อ . ท ร า บ  ภ า ย ใน  30 วั น นั บ แ ต่ วั น ท่ี อ อ ก ป ร ะ ก า ศ  (ซ่ึ ง ไม่ อ ยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80   3 2.4 

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 

1.00   12 12 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ผลการหลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
2.3 
(ต่อ) รายการข้อมูล 

ค่า
น้ าหนัก 

ชิ้นงาน ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 1* 2* 3* 

2. ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการ    23 17.60 
3. จ านวนผลงานสร้างสรรค์    - - 
งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

   - - 

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน    - - 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ    - - 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ    - - 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ    - - 
.4 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานสร้างสรรค ์    - - 

 
 สรุปผลด าเนินงาน 

รายการข้อมูล 
จ านวน 

ผลรวม 
1* 2* 3* 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า     
   1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง   86.5 86.5 
   1.2 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ   1 1 
2. จ านวนนักวิจัยประจ า (ถ้ามี)     
   2.1 จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง   - - 
   2.2 จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ   - - 
3. รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด    87.5 87.5 
4. ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์   17.60 17.60 
5. ค่าร้อยละของผลรวมค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์   20.11 20.11 
6. ค่าคะแนนที่ได้   5 5 

 
1* =  กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
2* =  กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3* = กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

(=บรรลุ   =ไม่บรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20.11 ร้อยละ 20.11 5 5 บรรลุ 
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ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี  
องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ข้อค้นพบ/ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา  2560  โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มีการด าเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 จัดท าแผนการ

บริการวิชาการ
ประจ าปีที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของสังคมและ
ก าหนดตัวบ่งชี้ 
วัดความส าเร็จ 
ในระดับแผน
และโครงการ
บริการวิชาการ
แก่สังคมและ
เสนอกรรมการ
ประจ าคณะ 
เพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

      โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มี
นโยบายในการบริหารงาน  โดยแต่งตั้ง 
คณะกรรมการด าเนินงานฝา่ยบริการวิชาการ  ท า
หน้าที่วางแผนก าหนดนโยบาย  และติดตามผล
ด้านงานบริการวิชาการ  ตามความต้องการของ
สังคม  สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
สวนดุสติ ด าเนนิงานแบบบูรณาการ โดยใช้อัต
ลักษณ์ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการของแต่ละ
หลักสูตร เช่น 
การบริการด้านธุรกิจการบิน 
การบริการด้านธุรกิจโรงแรม 
การบริการด้านการท่องเที่ยว 
การบริการด้านการออกแบบ 
และการบริการด้านการงานบริการ 
ซึ่งโดดเด่นในเร่ืองงานบริการชุมชน  จัดท าแผน
บริการวิชาการผ่านคณะกรรมการประจ าโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการพจิารณาอนุมัติ  และ
ด าเนินงานไปตามแผนการบริการวิชาการในรอบปี 
2560 ซึ่งมีรายละเอียดของแผนบริการวิชการ ดังนี ้
วัตถุประสงค ์
เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน สงัคมและเปน็ไปตามความต้องการของ
ชุมชน สังคม  
เป้าหมาย   
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการโดยบุคลากร
สามารถน าความรู้ ความเชี่ยวชาญไปพัฒนา สร้าง
ความเข้มแข็ง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคัมตามความต้องการได ้

รทบ.3.1.1.1 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 
รทบ.3.1.1.2 
ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงานฝ่าย
ต่างๆของ
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 
รทบ.3.1.13 
แผนการบริการ
วิชาการและ
แผนงานการใช้
ประโยชน์จาก
การบริการ
วิชาการ ป ี2560 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 
1. สร้างคู่ความร่วมมือใหม่กับภาครัฐ (องค์กร
มหาชน)  1 แห่ง 
2. สร้างคู่ความร่วมมือใหม่กับภาคเอกชนหรือ
ชุมชนในพื้นที่ด าเนนิโครงการ 2 แห่ง  
3. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนให้สร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่อย่างน้อย 2 ชุมชน 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 
 ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการฝ่ายบริการ
วิชาการได้วางแผนและด าเนินการ  โครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 
1. โครงการสืบสาน ศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่
ความย่ังยืน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขต
สุพรรณบุรี (กิจกรรมสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ 2 
เส้นทาง จังหวัดสุพรรณบุรี)  
ระยะเวลา  
ม.ค. – ส.ค. 61 โดยมีการจัดแสดงบูธกิจกรรมใน
วันที่ 16-18 ก.ค. 61 
งบประมาณ 
800,000 บาท 
2. โครงการ EVEX ศูนย์ สร้างสรรค์การออกแบบ 
เพื่อให้เป็นศูนย์บริการวชิาการดา้นการออกแบบ
แขนงต่างๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกให้เป็นที่รู้จัก  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมย่อย เช่น 
- โครงการเพิ่มศักยภาพการผลติ การตลาด และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคการเกษตร กิจกรรม
อบรมและพัฒนาผลิตภัณฑช์ุมชนและสนิค้า
การเกษตร จ านวน 50 ผลิตภัณฑ์ โดยส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี 
- โครงการตลาดเกษตรกรหลักสูตรการเพิ่มมูลค่า
สินค้าโดยส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
- โครงการ EVEX ละครเงาเบบีช้าร์โดว์ มหัศจรรย์
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
เมืองสุพรรณบุรี ตอนลูกหมู 3 ตัว 
- โครงการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่ยัง่ยืน จงัหวัด
ระนอง 
ระยะเวลา  
ตลอดปีการศึกษา 2560 
งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
3.โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 7 โดย
พระบรมราชานุญาต หัวข้อ “พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก” 
ระยะเวลา 
เมษายน 2561 
งบประมาณ 
21,600 บาท 

  2 โครงการ
บริการวิชาการ
แก่สังคมตาม
แผน มีการ
จัดท าแผนการ
ใช้ประโยชน์
จากการบริการ
วิชาการ เพื่อให้
เกิดผลต่อการ
พัฒนา
นักศึกษา 
ชุมชน หรือ
สังคม  

   โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
ด าเนินงานด้านบริการวิชาการ  ตามแผนบริการ
วิชาการและแผนงานการใช้ประโยชนจ์ากการ
บริการวิชาการ คือ การบูรณาการกับการเรียนการ
สอน  และการปฏิบัติงานประจ าด้านอ่ืนๆ ของ
อาจารย์และบุคลากร เชน่การก าหนดให้นักศึกษา 
น าความรูไ้ปจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน  สังคม  เพือ่ให้นักศึกษาเกิด
ทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านที่ตนเองเรียน 
   การบูรณาการบริการวชิาการกับชุมชนหรือ
ชุมชนในเขตพื้นที่ที่มีความต้องการ  หรือเกี่ยวข้อง
กับมหาวิทยาลัย  โดยน าองค์ความรู้ที่มีอยู่  ไป
ถ่ายทอดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งความรู้ที่
ได้จากการเรียนการสอน การวจิัย  เพื่อเป็นช่อง
ทางการบริการวชิาการสู่สังคมอกีทางหนึ่ง 
โดยในแต่ละโครงการเป็นโครงการที่นักศึกษาได้น า
ความรู้จากรายวชิาไปบูรณาการและน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริงและชว่ยในการพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ การจัดการเรียนการสอนของคณะ 
มหาวิทยาลยั และตัวชุมชน หรือผู้รับการบริการ
วิชาการ 
 

รทบ.3.1.2.1 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 
รทบ.3.1.2.2 
แผนการบริการ
วิชาการและ
แผนการใช้
ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการปี
การศึกษา 2560 
รทบ.3.1.2. 3 งาน
สืบสาน ศาสตร์ 
ศิลป์ ส่งเสริมสยาม 
สู่ความยั่งยืน ณ 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต วิทยาเขต
สุพรรณบุรี 
(นักศึกษามีส่วน
ร่วม) 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
นักศึกษา – ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และ
ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ ไดแ้ก่  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างระเบียบวินยั ความ
รับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ในการด าเนินการและ
เพื่อท าให้โครงการหรือกิจกรรมที่ต้องจัดกับ
ผู้รับบริการวิชาการให้ประสบความส าเร็จ   
ด้านความรู ้สามารถน าความรู้ในรายวิชาไป
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง สามารถประยุกต์ทฤษฎีใน
ห้องเรียนมาใช้กับการปฏิบัตติามกิจกรรมใน
โครงการได้จริง 
ด้านทักษะทางปญัญา สามารถคิด วิเคราะห์ และ
บริหารจัดการการจัดโครงการทีม่ีทั้งปัญหา และ 
อุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้ และเพือ่ให้การจัด
โครงการประสบความส าเร็จ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล การ
ติดต่อและประสานงงานระหวา่งทีมงาน และผู้รับ
การบริการวิชาการ ไม่ว่าจะเปน็หน่วยงานราชการ 
เอกชน ชุมชน และแม้แต่การประสานการท างาน
ร่วมกับทีมงานในคณะ หลักสูตร และระหว่าง
นักศึกษาด้วยกันเอง 
ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข สามารถการ
บริหารจัดการ และการวางแผนค่าใช้จ่ายให้เป็นไป
ตามที่ตั้งอาจารย์ผู้ควบคุมได้มอบหมาย 
นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกทักษะที่พึงมีตาม
สาขาวิชา ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการให้มีความช านาญมากยิ่งขึ้น และในการ
ออกแบบหรือการวางแผนงานนกัศึกษาสามารถ
ออกแบบ และสร้างสรรค์กิจกรรมและมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน ซึ่งถือเป็นการฝึกทักษะที่จ าเปน็
ส าหรับการท างานในอนาคตไดอี้กด้วย 
ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ โดยนักศึกษาได้ตระ
หนึกถึงความร่วมมือของคณะท างานเพื่อการ
ช่วยเหลือส่วนร่วม เกิดความยินดีในการมีจิตอาสา
เพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญ
ส าหรับผู้ที่ต้องท างานในสายงานบริการ 
อาจารย์ ได้เพิ่มทักษะการท างานและการบูรณา
การทฤษฎีที่สอนกับการปฏบิัตงิานจริง ทั้งนี้เป็น

รทบ.3.1.2.4 
รายงานผลสรุป
โครงการโครงการ
EVEX ศูนย์ 
สร้างสรรค์การ
ออกแบบ (นักศึกษา
มีส่วนร่วม) 
รทบ.3.1.2.5 
รายงานผลสรุป
โครงการวาปีบุษบา
กรวิชาการ ครั้งที่ 7 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
การต่อยอดทักษะ ความรู้ และประสบการณ์
เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถน าไปประยุกต์
กับรายวิชา และท าให้นักศึกษาได้เข้าใจในรายวิชา
นั้นๆ เพิ่มมากข้ึน ได้แก่ การน าความรู้ และ
ประสบการณ์จากกิจกรรมหรือการลงชุมชนเพื่อ
น ามาใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวชิา และสามารน า
ปัญหาที่พบในกิจกรรม หรือชุมชนมาตั้งเป็นโจทย์
วิจัยเพื่อการแสวงหาข้อเท็จจริง และการแก้ปัญหา
ต่อไป 
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ได้สร้าง
เครือข่ายการท างานเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเปน็
หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และชุมชนตา่งๆ 
เป็นการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเชี่ยวชาญของ
ทั้งตัวบุคคล และมหาวิทยาลยัไปพร้อมๆ กัน ท า
ให้บุคคลทั่วไปรู้จักหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลยัเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการบอกต่อ
และแนะน ามหาวิทยาลัยส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ หรือเป็น
ประชาสัมพนัธ์ให้เกิดการบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง  
ชุมชน ได้รับรับการพัฒนาและสามารถต่อยอด
การประกอบอาชีพ ส่งเสริมศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนาไปสู่การมีมาตรฐานด้านการ
ท่องเที่ยว และเป็นการพัฒนาตนเอง และชุมชน
อย่างยั่งยืน ได้แก่ ในด้านการประกอบอาชีพ 
โครงการต่างๆ ได้เข้าไปเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน
อาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่น หรือการแนะน ารู้จักการ
ประกอบอาชีพทีต่ัวผูป้ระกอบการ ชุมชน 
สิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ด้วยกันได้ และมีความ
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ชุมชนรู้สกึถึงความ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยสามารถน า
ความรู้ทางวชิาการของคณะท างานไปต่อยอดเพื่อ
น าภูมิปัญญาเหล่านั้นมาก่อให้เกิดประโยชน์ หมาย
รวมถึงมีการบันทึกและถา่ยทอดองค์ความรู้ต่างๆ 
ไปยังชุมชน หรือท้องถิ่นต่อไป  
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
สังคม ประเทศชาติ เป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยว ในด้านการพัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพประชาชนผู้ใหบ้ริการ ทักษะการ
ให้บริการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจด
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน เพื่อส
ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กบั
ประเทศ 

  3 โครงการ
บริการวิชาการ
แก่สังคมในข้อ 
1 อย่างน้อย
ต้องมีโครงการ
ที่บริการแบบ
ให้เปล่า  
 
 
 
 

    ภายใต้นโยบายของมหาวทิยาลยัสวนดสุิตและ
โรงเรียนท่องเที่ยวและการบริการ  มีความตระหนักและ
ต้องการสนับสนนุในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
สังคม 2 โครงการได้ แก่  1. โครงการวาปีบุษบากร
วิชาการ ครั้งที่ 7 โดยพระบรมราชานุญาต 
หัวข้อ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็นการ
จัดการบรรยายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ใน
ด้านพิธีพระบรมราชาภิเษก มีการเปรียบเทียบ
ลักษณะ และประเพณีพระบรมราชาภิเษกชาติ
ตะวันตกและตะวนัออก   
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศิษย์เก่า มัคคุเทศก์ และ
บุคคลทั่วไป 
การด าเนินงาน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุหลง ศรี
กนก นักอักษรศาสตร์ช านาญการพิเศษ (บ านาญ) 
ส านักวรรณกรรมและประวตัิศาสตร์ กรมศิลปากร 
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกในวฒันธรรมของโลกตะวนัออก” 
และใช้บุคลากรภายในของหลักสูตรที่มีความ
เชี่ยวชาญมาเผยแพร่ความรู้  
มีการเพิ่มน่าสนใจโดยการให้ผู้เข้าร่วม และ
คณะท างานแตง่กายแบบไทยยอ้นยุคเพื่อให้ระลึก
ถึงวัฒนธรรมประเพณี รักความเป็นไทย และยังมี
วิทยากรสอดแทรกความรู้ในเร่ืองความส าคัญ และ
ยุคสมัยของเคร่ืองแต่งกายต่างๆ  
การน าไปใชป้ระโยชน์ ผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งศิษย์เก่า
ที่ท างานในสายงานการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และ 
บุคคลากรทั่วไป สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพในการบรรยายถงึวัฒนธรรมให้กับ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และ
น าไปใช้ในการน าเที่ยวทั้งภายในประเทศ และ

รทบ.3.1.3.1 
รายงานผลสรุป
โครงการวาปี
บุษบากรวิชาการ 
คร้ังที่ 7 
รทบ.3.1.3.2 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการ EVEX 
ศูนย์สร้างสรรค์
การออกแบบ 
โครงการย่อย 
EVEXละครเงาเบ
บี้ชารโ์ดว์ 
มหัศจรรย์เมือง
สุพรรณบุรี (ตอน
ลูกหม ู3 ตัว) 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ต่างประเทศ ซึ่งองค์ความรู้ที่ไดน้ั้นเกิดจากการสั่ง
สม และการค้นควา้ วิจัย จากแหล่งอ้างอิงอัน
ส าคัญทั้งหมดท าให้มัคคุเทศก์สามารถเปรียบเทียบ
ความเหมือนและแตกต่างของพธิีพระบรม
ราชาภิเษกของชาวตะวนัตก และตะวันออก 
นอกจากนั้นยงัเป็นการก่อให้เกิดความรัก และ
ตระหนักถึงวัฒนธรรม ประเพณทีี่งดงามและ
ถ่ายทอดมาถึงปัจจุบนั ก่อให้เกิดความรักสถาบนั
พระมหากษัตริย์ โดยในส่วนของการแต่งกายแบบ
ไทย ก่อให้เกิดความหวงแหนและต้องการรักษา
วัฒนธรรมอันดีงามให้คงไว้สู่รุ่นหลัง  
2. โครงการ EVEX ศูนย์ สร้างสรรค์การออกแบบ 
: โครงการย่อย โครงการ EVEX ละครเงาเบบี้
ชาร์โดว์ มหัศจรรย์เมืองสุพรรณบุรี ตอนลูกหมู 3 
ตัว   เป็นโครงการบริการวชิาการทีเ่กิดจากความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงที่ตอ้งการให้เด็กๆ 
อนุบาล และประถมไดช้มการแสดงเพื่อความบันเทิงที่
ไม่ใช่มาจากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสืออิเลกทรอนิกส์ และเพื่อ
เป็นการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง สร้าง
จินตนาการ และมีการโต้ตอบกับกจิกรรมจากการดู
ละครเงา และที่ส าคัญนักศึกษาไดม้ีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
ได้แก่ ออกแบบฉาก เวที  แสง สี เสียง บทละคร 
ออกแบบและจัดท าตัวละคร การพากย์ และการสรา้ง
สีสันตา่ง  ๆซึ่งผลการตอบรบัได้แก่ ทางจังหวัดได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการท าให้เด็ก  ๆมีจินตนาการ
จากประสบการณ์จริง เปน็การสื่อสาร 2 ทาง เด็ก  ๆมี
ส่วนร่วม และได้พฒันาจินตนาการ พร้อมทั้งเด็ก  ๆ
ได้รับเข้าใจแง่คิด คติจากการดลูะครเงา สามารถจดจ า
และน ากลับไปใช้ในชีวิตประจ าวันด้วย ไม่ใช่การได้รับ
ความบันเทงิจากสื่อตา่ง  ๆโดยเฉพาะโทรทัศน์ หรือสื
อออนไลน์ซึ่งเปน็การสื่อสารทางเดยีว 
นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการสร้างสรรผลงานเพื่อ
ผู้อื่น ก่อให้เกิดจิตสาธารณะ สามารถน าความรู้ทาง
ทฤษฎีด้านการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงมา
ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรการแสดงชุดนี้  
ทางมหาวิทยาลยัไดส้านต่อความรว่มมือกับจังหวัด
สุพรรณบุรีในด้านการช่วยเหลือชุมชนที่กวา้งมากขึ้น
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ไม่ใช่เพียงพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว หรือ
การส่งเสริมมารตฐานการท่องเที่ยวในจังหวัดเพียงอย่าง
เดียว ซึ่งถือเป็นการตอบพันธกิจของสถานศึกษาในการ
พัฒนาชุมชน และสังคมตามความต้องการอย่างแท้จริง  

   4 ประเมิน
ความส าเร็จ
ตามตัวบง่ชี้ของ
แผนและ
โครงการ
บริการวิชาการ
แก่สังคมในข้อ 
1 และน าเสนอ
กรรมการ 
ประจ าคณะ 
เพื่อพิจารณา  

      คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการมีการ
ติดตามผลการด าเนนิงานโดยการประชุมเพื่อให้
ทราบถึงความกา้วหน้าของแผน และการจัด
โครงการตามแผน เพื่อท าให้มั่นใจว่าโครงการทุก
โครงการจะด าเนนิการส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมาย
ของแผน และของโครงการ ในสว่นตัวชี้วดัแผนของ
การบริการวิชาการที่ทางโรงเรียนการท่องเที่ยวได้
ตั้งไว้ คือ  
     1. สร้างคู่ความร่วมมือใหม่กับภาครัฐ (องค์กร
มหาชน) ในพื้นทีด่ าเนนิโครงการ  
ผลการด าเนนิการ จังหวัดสุพรรณบุรีได้เกิดความ
ร่วมมือใหม่กับองค์กรพัฒนาพืน้ที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7)  
     2. สร้างคู่ความร่วมมือใหม่กับภาคเอกชนหรือ
ชุมชนในพื้นที่ด าเนนิโครงการ 2 แห่ง  
ผลการด าเนนิการ กิจกรรมสร้างเส้นทางใหม่ 2 
เส้นทาง จังหวัดสุพรรณบุรไีด้เกิดความร่วมมือใหม่
กับ อู่ทองอาร์ตสตูดิโอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นต้น
แจงพัฒนา ยาดม-ยาหม่องหัวโตอโรม่าป้าต้อย 
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรบ้านดงเย็น 
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมือง
โบราณทราวดีอู่ทอง 
      3. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของชมุชนให้สร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างน้อย 2 ชุมชน 
     ผลการด าเนนิการ กิจกรรมสร้างเส้นทางใหม่ 
2 เส้นทาง จงัหวัดสุพรรณบุรี เป็นการผลิตและ
ส่งเสริมให้ชุมชนสร้างผลิตภัณฑใ์หม่ 2 ชุมชน 
ได้แก่  
     1. ชุมชนบา้นดงเย็น 
     2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นแตงพัฒนา 
โดยชุมชนบ้านดงเย็นน าการเกษตร ศิลปและ 
ผลิตภัณฑ์ท้องถิน่มาพฒันาเป็นผลิตภัณฑส์ปา 
และเป็นพืน้ที่ท่องเที่ยว โดยมีการพัฒนาบุคลากร

รทบ.3.1.4.1 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 
รทบ.3.1.4.2 
รายงานสรุปงาน
โครงการสืบสาน 
ศาสตร์ 
ศิลป์ ส่งเสริมสยาม 
สู่ความยั่งยืน ณ 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต วิทยาเขต
สุพรรณบุรี  
รทบ.3.1.4.3 
รายงานผลสรุป
โครงการวาปีบุษบา
กรวิชาการ ครั้งที่ 7 



                      รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หน้า 82 
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และพัฒนาพืน้ที่เพื่อการบริการสปาทั้งหมด 6 
กิจกรรม ได้แก่ สปาข้าวหอมปทุมเทพ สปาถ่านขี้
อ้อย สปาเต้าหู้ สปาครั่ง สปาหินขี้นกยูง สปาสุ่ม
ปลา ซึง่สามารถสร้างผลิตภัณฑใ์หม่ คือ 1. 
ผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้าจากข้าวหอมปทุมเทพ 2. ผง
ข้าวหอมปทุมเทพส าหรับพอกหน้า 3.  ครีมนวดส
ปาคร่ัง 4. เจลอาบน้ าที่มสี่วนผสมของคร่ังและยูคา
ลิปตัส 5. ผลิตภัณฑ์ผงนมเต้าหูผ้สมคร่ัง 6. ครีมขัด
ผิดที่มีส่วนผสมของถ่านกากขี้อ้อย 7. ผลิตภัณฑ์
หมอนหินหอมสมุนไพรจากหินขี้นกยูง  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชุนบ้านแตงพัฒนาเปน็การร่วมมือ
กันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑย์าดม ยาหม่องหัวโตอ
โรม่า 
     นอกจากนี้ คณะกรรมการฝา่ยบริการวิชาการ
ได้ด าเนนิการประเมนิโครงการบริการวิชาการ  
โดยน าผลประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการของโครง และผลการประเมิณ
พบว่าทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด 
ได้แก ่
     1. โครงการสบืสาน ศาสตรศ์ิลป์ ส่งเสริมสยาม 
สู่ความยั่งยนื ณ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต วทิยาเขต
สุพรรณบุรี (กิจกรรมสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ 2 
เส้นทาง จังหวัดสุพรรณบุรี) 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.  สร้างเสน้ทางท่องเที่ยวใหม่ และคู่มือการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี 2 เส้นทาง 
2.  ยกระดับและพัฒนามาตรฐานการบริการของ
บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางการ
ท่องเที่ยวทั้ง 2 เส้นทาง 
3. พัฒาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวให้ตระหนักถึงภูมิปัญญา องค์ความรู้ 
และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการเผยแพร่และ
รองรับนักเที่ยวอย่างมืออาชีพ 
4. ประชาสัมพันธ์เสน้ทางท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 2 เส้นทางให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
      - เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
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2 เส้นทาง (บรรลุผล) 
       - คู่มือการท่องเที่ยวเส้นทางใหม่จังหวัดสุ
พรรบุรี 2 เส้นทาง (บรรลุผล)  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
       - ความพึงพอใจ (Satisfaction) และความ
ยินดีในการแนะน าและบอกต่อการท่องเที่ยวและ
บริการของไทย (Net Promoter Score: NPS) 
(บรรลุผล) 
       - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว (บรรลผุล) 
2. โครงการ EVEX ศูนย์ สร้างสรรค์การออกแบบ 
วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อให้เป็นศูนย์บริการวิชาการด้านการ
ออกแบบแขนงต่างๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกให้เป็นที่รู้จัก  
2. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร ได้เกิดการเรียนรู้ 
การปฏิบัติงานจริง และเกิดประสบการณ์จริงใน
การเรียนโดยการปฏิบตัิงานในรปูแบบ Active 
Learning 
3.  เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับโครงการ และให้หน่วยงานภายนอก
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เก่ียวข้อง 
เพื่อให้ความรู้ในด้านการออกแบบให้กับบุคคล
ทั่วไป 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจในกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 (บรรลุผล) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
หน่วยงาน ชุมชน สามารถน าควารู้ และเทคนิค
ต่างๆ ไปพฒันาตนเอง พัฒนาสนิค้าและบริการ 
ชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้จากการทอ่งเที่ยว (บรรลุผล) 
3. โครงการวาปีบษุบากรวิชาการ ครั้งที่ 7 โดย
พระบรมราชานุญาต หัวข้อ “พระราชพิธบีรม
ราชาภิเษก” 
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วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อเป็นสนามทางวิชาการในการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม เพื่อการท่องเที่ยว
ยั่งยืน 
2. เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวชิาการเพื่อการ
ท่องเทีย่วจนน าไปสู่ความร่วมมอืทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอในกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85 (บรรลุผล) และมผีู้เข้าร่วมโครงการตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 100 (บรรลุผล) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เพื่อน าไปประกอบ
อาชีพ และตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรม
ประเพณ๊พระบรมราชาภิเษก (บรรลุผล) 

   5 น าผลการ
ประเมินตามข้อ 
4 มาปรับปรุง
แผนหรือ
พัฒนาการ
ให้บริการ
วิชาการสงัคม  

  คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการได้น าเสนอผลการ
ประเมินโครงการมาปรับปรุงการด าเนินงาน  โดยการ
ประชุมหารือเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  เพื่อพัฒนา
รูปแบบการให้การบริการวิชาการแก่สังคมให้มี
ประสิทธิภาพและมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้รับบริการและสังคม  โดยในที่ประชุมได้ข้อสรุปจาก
กิจกรรมโครงการทั้งหมดของโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ เพื่อน ามาปรับและจัดท าแผนบริการวิชาการ 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ปี 2561 ดังต่อไปนี้ 

1. การด าเนินโครงการและ 
กิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ สามารถแสดงศักยภาพได้เป็นอย่างดี  จากการ
ประเมินผลงานดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าหลักสูตรในสังกัด
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีการจัดด าเนิน
โครงการและกิจกรรมเป็นลักษณะบูรณาการในรายวิชา 
โดยใช้ศักยภาพของบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
องค์ความรู้ในสายอาชีพที่โด่ดเด่นในแต่ละหลักสูตร  และ
น านักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ  อย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งต่อๆ  ไป 

รทบ.3.1.5.1 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 
รทบ.3.1.5.2 
แผนบริการ
วิชาการ โรงเรียน
การท่องเที่ยว
และการบริการ 
ปี 2561 
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ต้องมุ่งเน้นให้หลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตร ได้ท างานร่วมกัน  
โดยต้องมีส่วนร่วมถึงระดับการด าเนินโครงการที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการ  เข้าร่วมแสดงศักยภาพใน
ส่วนอ่ืน  ๆเช่นการให้ความรู้โดยการเป็นวิทยากร  เป็นที่
ปรึกษาให้กับชุมชน หรือองค์หน่วยงานต่างๆ  ซึ่งถือว่า
เป็นการประชาสัมพันธ์ถึงความเชี่ยวชาญของหลักสูตรทั้ง 
5 หลักสูตรภายใต้โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

2.  เพื่อเป็นการพัฒนา 
คณาจารย์และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต  โดยโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจะ
ด าเนินการจัดโครงการ Monthly Sharing for THM 
Competencies Enhancement (ครั้งที่ 2)  ให้กับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยและเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจ
ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น  เพื่อเป็นการพัฒนา
บุคลากรด้านวิชาการและเจ้าหน้าที่ พนักงานของ
มหาวิทยาลัย  ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีความสามารถ 
มีความพร้อมในการท างานที่เน้นทางด้านการบริการ  และ
เป็นการประชาสัมพันธ์ถึงความเชี่ยวชาญของหลักสูตร
ภายใต้โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 

3. ในการจัดโครงการอบรม 
ฝ่ายบริการวิชาการควรต้องมีการประชุมร่วมกับฝ่าย
วิชาการในการจัดท าแผนการอบรมให้มีเนื้อหาที่รัดกุม
มากยิ่งขึ้น  รวมถึงการวางแผนในการเดินทาง  เพื่อการ
อบรมภาคสนาม  หรือการท างานร่วมกับหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอกในชุมชน  เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง
อย่างแท้จริง  บุคลากรและนักศึกษาสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ พบกับปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้
ตามขั้นตอน  แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโรงเรียนได้
อย่างชัดเจน  โดยคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการจะจัด
ประชุมเพื่อพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการอบรมที่ทันสมัย  
และน ามาจัดท าแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม   ซึ่ง
ต้องไม่กระทบกับตารางสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
โครงการและวิทยากร  เพื่อให้รูปแบบการอบรมเป็นไป
ตามข้อเสนอแนะที่ได้  จากการจัดโครงการที่ผ่านมา  มี
การปรึกษาหารือร่วมกันในแนวทางเกี่ยวกับการบูรณา
การกับงานวิจัยในส่วนของการพัฒนาการเรียนการสอนใน
ปีการศึกษา 2561 ต่อไป 
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   6 คณะมีส่วนร่วม

ในการบริการ
วิชาการแก่
สังคมในระดับ
สถาบนั  

       โรงเรียนการท่องเทีย่วและการบริการเปน็
หน่วยงานที่มปีระสทิธิภาพ  มบีุคลากรที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางสายงานบริการ  มทีีมงานทั้งบุคลากร 
เจ้าหนา้ที่ และนักศึกษารวมถึงมีเครือข่ายกับ
หน่วยงานองค์ทั้งภาครัฐและเอกชน  จงึได้จดัโครงการ
วาปบีุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 
โดยมโีรงเรียนการท่องเทีย่วและการบริการเปน็
หน่วยงานสนับสนนุ โครงการนี้เปน็การถา่ยทอด
ความรู้ดา้นประวัติศาสตรไ์ทย ส่งเสริมการท่องเทีย่ว  
และบูรณาการในหลายวชิา  ไดป้ระโยชน์สูงสุดกับทั้ง
ผู้เข้าร่วมโครงการ บุคลากร และนกัศึกษา และบุคคล
ทั่วไปอย่างทั่วถงึ 
     โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้รับ
มอบหมายจากมหาวทิยาลัยสวนดสุิต โดยอนุมัติ
โครงการ EVEX ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ ในการ
ให้บริการวิชาการกบัสงัคมและชมุชน โดยมีหลักสูตร
ออกแบบนทิรรสการและการจดัแสดงเป็นหนว่ยงาน
กลางที่จัดตัง้เปน็ศูนย์การออกแบบ การให้ค าปรึกษา 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการบริการแบบให้ปลา่ว
ในหลายโครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้หลักสูตรออกแบบ
นิทรรศการเป็นหลักสูตรที่มรทีต่ั้ง ณ วิทยาเขต
สุพรรณบุรี  ท าให้หลักสตูรมีโอกาสในการเข้าร่วมท า
กิจกรรมด้านการบริการร่วมกับชุมชน ตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรี ทัง้ด้านการให้บริการ 
การท่องเที่ยว ศิลปวฒันธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนการท่องเทีย่วและการบรกิารมีแผนและ
นโยบายสง่เสริมการบริการวิชาการสู่สังคมโดยจะ
บูรณาการให้ทุกหลักสูตรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมใน
โครงการและกิจกรรมของจังหวัดสพุรรณร่วมกันใน
โอกาสต่อไป 
โครงการสืบสาน ศาสตร์ศิลป์ สง่เสริมสยามสูค่วาม
ยั่งยืน เป็นโครงการทีโ่รงเรียนการท่องทเที่ยวและการ
บริการด าเนนิการในระดบัสถาบันคือ เป็นกิจกรรม
กรรมหนึ่งของโครงการมหาวิทยาลยัและโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวรับผิดชอบหนึ่งกิจกรรมคือ การสร้างเสน้ทาง
ท่องเที่ยวใหม่ 2 เส้นทาง การรับผดิชอบในสว่นของ
การจัดเลี้ยงคือ นักศึกษาและบคุลากรไดท้ าหนา้ที่

รทบ.3.1.6.1 
เล่มสรุปโครงการ
สืบสาน ศาสตร์
ศิลป์ ส่งเสริม
สยามสู่ความ
ยั่งยืน  
รทบ.3.1.6.2 
เล่มสรุปผลการ
ด าเนินงาน
โครงการ EVEX 
ศูนย์ สร้างสรรค์
การออกแบบ
ประจ าปี
การศึกษา 2560 
รทบ.3.1.6.3 
เล่มสรุปผลการ
ด าเนินงาน
โครงการวาปี
บุษบากรวิชาการ 
คร้ังที่ 7 
รทบ.3.1.6.4 
ค าสั่งแต่งตัง้
คณะท างาน
กิจกรรมที่ 5 
สร้างเส้นทาง
ท่องเที่ยวใหม่ใน
สุพรรณบุรี 2 
เส้นทาง ภายใต้
โครงการสืบสาน
ศาสตร์ศิลป์ 
ส่งเสริมสยาม สู่
ความยั่งยืน 
จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่ 
2513/2561 
สั่ง ณ 
วันที ่22 มิถุนาย
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บริการอาหารและเครื่องดื่มระหวา่งวันที ่16 – 18 
กรกฎาคม 2561 รับผิดชอบการจดัแผนผังการจัดงาน
และบูธนทิรรศการทัง้หมดภายในงาน รบัผดิชอบใน
ส่วนต้อนรับ การจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ รวมถึงพธิีกรในงานดังกล่าว  ตาม
เป้าหมายของแผนบูรณาการระดับชาต ิคือ เป็น
โครงการที่มีเปา้หมายให้ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัด้านการท่องเที่ยวระดับสูง
ขึ้น  โดยภายในโครงการ มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา ของ รทบ. เข้าร่วมด าเนินงาน ของ
กิจกรรม ต่างๆ ดังนี ้
1. นางสาวอมร สายสงัข์ ดูแลการต้อนรับ  
2. นายอาณัติ สนธิทรัพย์ ท าหน้าที่เปน็พิธีกร 
3. นายพุฒโิชติ ทองมอญ ดูแลการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 
4. นายเอกชัย จากศรีพรหม  เป็นคณะกรรมการ
เย็บร้อยค่อยจีบ 
5. นายธนวฒัน์ รัตนเดโช เปน็คณะกรรมการเย็บ
ร้อยค่อยจีบ 
6. อาจารย์พรพิมล อดทน ดูแลการต้อนรับ 
7. นักศึกษาสาขาวชิาธุรกิจการโรงแรม จ านวน 10 
คน ดูแลการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
8. นักศึกษาสาขาวชิาธุรกิจการบิน จ านวน 30 คน 
ดูแลการต้อนรับ 
 
อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ออกแบบนิทรรศการและการจดักแสดง ร่วมจัดท า
บูธภายในโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริม
สยาม สู่ความยั่งยนื ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี ้
1. ผศ.มานะ เอ่ียมบัว 
2. อาจารย์สธนวชัร์ ประกอบผล 
3. อาจารย์วรรณิกา  เกิดบาง 
4. ดร.ศรัฐ สิมศิริ 
5. อาจารย์รตนนภดล สมิตินนัทน ์
6. ดร.นรินทร  สรวิทย์ศิรกุล 
7. อาจารย์สุทธิดา ศุภโสภณ 

น  2561 
รทบ.3.1.6.5 
ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
โครงการสืบสาน
ศาสตร์ศิลป์ 
ส่งเสริมสยาม สู่
ความยั่งยืน ที่ 
2906/2561 สั่ง 
ณ วันที่ 12 
กรกฎาคม 2561 
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8. ดร.ชนินทร์ กุลเศรษฐัญชลี 
 
อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว ไปปฏิบัติงานสร้างเสน้ทางท่องเที่ยวใหม่
ในสุพรรณบุรี 2 เส้นทาง ภายใต้โครงการสืบสาน
ศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน จังหวัด
สุพรรณบุรี และร่วมออกบูธ จ านวน 2 บูธ แนะน า
เส้นทางการท่องเที่ยว ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี ้
1. ผศ.ดร.ไพริน เวชธัญญะกลุ 
2. อาจารย์สาติยา  มิ่งวงศ ์
3. ผศ.ดร.ถิรพร แสงพิรุณ  
4. อาจารย์ ดร.ณิศิรา  กายราศ 
5. ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ  
6. อาจารย์ธัญชนก  บุญเจือ 
7. อาจารย์กาญจนรัตน์  รัตนสนธ ิ
8. ผศ.ดร.จิรานุช โสภา  
9. อาจารย์พราวธีมา ศรีระทุ 

 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

(= บรรลุ ,  = ไม่บรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
6 ข้อ 6 6 5 5 บรรลุ 
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ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี  
องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อค้นพบ/ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา  2560  โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มีการด าเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี ้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 ก าหนด

ผู้รับผิดชอบใน
การท านบุ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม  

   คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มี
การประชุมคณาจารยป์ระจ าโรงเรียน เพื่อมอบ
นโยบาย และแนวทางในการจัดโครงการกิจกรรม
บริการวิชาการ ว่าในปีการศึกษา 2560 นโยบายที่
จะน าความเชี่ยวชาญจากสาขาวิชามาจัดโครงการ
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ให้บุคคลภายนอกเห็นศักยภาพของ
โรงเรียน และแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานฝ่าย
งานตา่งๆ ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ (คณะกรรมการฝ่ายท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม) ลงนามวันที่ 1 สิงหาคม 2560 
 โดยคณบดโีรงเรียนการท่องเทีย่วและการบริการ 
มีผู้รับผิดชอบและหนา้ที่ ดงันี ้
ผู้รับผิดชอบ 

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

กรรมการ 
9. อาจารย์สธนวัชร์ ประกอบผล กรรมการ 
10. นายอาณัติ  สนธทิรัพย์ กรรมการและ

เลขานุการ 
11. นายพสิิฏฐ์พล  อินทวิรัตน์ กรรมการและ

เลขานุการ 

รทบ.4.1.1.1 
รายงานการ
ประชุม
คณาจารย์
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ ครั้งที่ 
1/2560 
รทบ.4.1.1.2 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะ 
กรรมการด าเนิน 
งานฝ่ายตา่งๆ 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 
ที่ 4228/2560   
สั่ง ณ วันที่ 1 
สิงหาคม 2560 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
หน้าที่  
   1. ก าหนดผู้รบัผิดชอบในการท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
   2. จัดท าแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งชี้วดัความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถด าเนินการไดต้ามแผน 
   3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผน
ด้านท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
   4. ประเมินความส าเร็จตามตวับ่งชีท้ี่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   5. น าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
   6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศลิปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
   7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซ่ึงเปน็ที่ยอมรับระดบัชาติ 

  2 จัดท าแผนด้าน
ท านบุ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของแผน 
รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณ
เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้
ตามแผน  

   คณะกรรมการด าเนินงานฝา่ยท านบุ ารุงศลิป
และวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ จัดท าแผนการท านบุ ารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม ปี 2560  
วัตถุประสงค์ของแผน  
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา โรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ ได้สืบสานวฒันธรรม
หรือประเพณีไทย 
2. เพื่อน าความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านอัตลักษณ์
ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ไปสืบ
สานวฒันธรรมหรือประเพณีไทย 
3. เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนเข้ากับการ
สืบสานวฒันธรรม และประเพณีไทย 
เป้าหมายของแผน 
1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสามารถ
น าศิลปวัฒนธรรมไทยมาประยกุต์เข้ากับความ
เชี่ยวชาญทางด้านอัตลักษณ์ในการวางแผน
ทางดา้นการวิจัยที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วและการบริการ 

รทบ.4.1.2.1 
แผนการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
รทบ.4.1.2.2 
แผนปฏบิัติงาน 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 
รทบ.4.1.2.3 
สรุป โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศทาง
วิชาชีพธุรกิจการ
โรงแรม : The 
Best Hotelier 
2018 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
2. ทุกหลักสูตรด าเนนิการจัดการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดย
บูรณาการเข้ากับรายวชิา 
โดยมีตัวชี้วัด ดังนี ้
       3.1) ทุกโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวของกับ
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมที่มีผลประเมินอยู่
ในระดับด ี
       3.2) จ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ตั้งไว้ในแผนปฏบิัติการ
สามารถด าเนินโครงการได้เสร็จสิ้นไมน่้อยกว่าร้อย
ละ 80 
       3.3) นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดและ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในปี 2560 มีทั้งหมด 4 โครงการ 
 1. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม  :The Best 
Hotelier 2018  ภายในงานมกีารแข่งขัน ทักษะ
ต่างๆ ของนักศึกษาสาขาวชิาธุรกิจการโรงแรม 
มากมายเช่น การแข่งขัน“Elegant Bed Making” 
การแข่งขัน “Talent Mixologist” การแข่งขัน 
“Creative Western Table” ณ ห้องประชุม
รักตะกนิษฐ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยจัดใน 
theme : Thai Style  
ระยะเวลา 
เมษายน 2561 
งบประมาณ   
82,000 บาท 
2. โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 7 โดย
พระบรมราชานุญาต หัวข้อ “พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก” จัดขึ้นโดย หลักสตูรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ มหาวทิยาลัยสวนดสุิต 
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารยบ์หุลง ศรีกนก นัก
อักษรศาสตร์ช านาญการพิเศษ (บ านาญ) ส านัก
วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เป็น
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพระราชพิธบีรม

รทบ.4.1.2.4  
สรุปโครงการ
วาปบีุษบากร
วิชาการ คร้ังที่ 7 
โดยพระบรมรา
ชานญุาต 
รทบ.4.1.2.5 
โครงการทัศน
ศึกษาเส้นทาง
โบราณสถานใน
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
าและจังหวัด
ลพบุร ี
รทบ.4.1.2.6 
สรุปโครงการสบื
สานศาสตร์ศิลป์ 
ส่งเสริมสยาม สู่
ความยั่งยืน 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ราชาภิเษกในวฒันธรรมของโลกตะวันออก” ณ 
ห้องประชุมปิน่น้อย อาคารส านกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
ระยะเวลา 
เมษายน 2561 
งบประมาณ   
21,600 บาท 
3. โครงการทัศนศึกษาเส้นทางบังคับเสน้ทางที่1 
พระบรมมหาราชวงัและวดัส าคญัในกรุงเทพฯ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจงัหวัดลพบุรี มี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบตัิการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพ
แก่นักศึกษาสาขาวชิาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2  
ระยะเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1  
งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ 
    4. โครงการสบืสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม 
สู่ความยั่งยนื ในระหว่างวันที่ 16 - 18 ก.ค. 2561 
ณ วิทยาเขตสุพรรณบุร ีประกวดผลงานเย็บร้อย
ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ ในรัชกาลที่ 9 น าเสนอ
เส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ 2 เส้นทาง น าเสนอ
นวัตกรรม งานวิจยัและผลงานสร้างสรรค์ด้าน
อาหาร ศิลปะและสิ่งประดิษฐ์  
ม.ค. – ส.ค. 61 โดยมีการจัดแสดงบูธกิจกรรมใน
วันที่ 16-18 ก.ค. 61 
งบประมาณ 
800,000 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3 ก ากับ ติดตาม
ให้มีการ
ด าเนินงานตาม
แผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

  คณะกรรมการด าเนินงานฝา่ยท านบุ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเทีย่วและการบริการ
มอบหมายให้ทางผู้รับผิดชอบ/หลักสูตรที่
รับผิดชอบโครงการต่างๆ ให้มีการก ากับ ติดตาม
ให้มีการด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ดังนี ้
ประชุมฝา่ยท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมเพื่อติดตาม
การด าเนินการ ทัง้ยังประชุมฝ่ายบริการวิชาการ 

รทบ.4.1.3.1 
รายงานการ
ประชุมการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการ
โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
และฝ่ายวิชาการ เพื่อก ากับการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา พร้อม
ทั้งเตรียมให้แต่ละโครงการสรุปผลการด าเนนิงาน 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ตามแผนท านุศิลปวฒันธรรม 
รวบรวมปัญหา และน าไปเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา แผนฯ และการด าเนินการ
ต่อไป  
   1. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเปน็
เลิศทางวิชาชพีธุรกิจการโรงแรม  :The Best 
Hotelier 2018   มีการจัดประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้า 
   2. โครงการวาปีบษุบากรวิชาการ คร้ังที่ 7 โดย
พระบรมราชานุญาต รับผิดชอบโดยหลักสูตรการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 
    3. โครงการทัศนศึกษาเส้นทางโบราณสถานใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจงัหวัดลพบุรี มีการ
จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า 
   4. โครงการสบืสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่
ความยั่งยืน มีการจัดประชุมเพือ่ติดตาม
ความก้าวหน้า 

ทางวชิาชีพธุรกิจ
การโรงแรม  :
The Best 
Hotelier 2018    
รทบ.4.1.3.2 
รายงานการ
ประชุมการ
ด าเนินงาน
โครงการวาปี
บุษบากรวิชาการ 
คร้ังที่ 7  
รทบ.4.1.3.3 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการทัศน
ศึกษาเส้นทาง
โบราณสถานใน
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
าและจังหวัด
ลพบุร ีมีการจัด
ประชุมเพื่อ
ติดตาม
ความก้าวหน้า  
รทบ.4.1.3.4 
โครงการสืบสาน
ศาสตร์ศิลป์ 
ส่งเสริมสยาม สู่
ความยั่งยืน มี
การจัดประชุม
เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้า 

  4 ประเมิน
ความส าเร็จ
ตามตัวบง่ชี้ที่

  คณะกรรมการด าเนินงานฝา่ยท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ มี
การประเมินความส าเร็จของแผน และตาม

รทบ.4.1.4.1 
รายงานการ
ประชุมสรปุผล
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
วัดความส าเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของแผนด้าน
ท านบุ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม  

วัตถุประสงค์โครงการ จ านวน 4 โครงการ  
เป้าหมายแผนการบริการวชิาการที่ทางโรงเรียน
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ก าหนดไว้
คือ 
1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสามารถ
น าศิลปวัฒนธรรมไทยมาประยกุต์เข้ากับความ
เชี่ยวชาญทางด้านอัตลักษณ์ในการวางแผน
ทางดา้นการวิจัยที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 
ผลการด าเนินงาน  
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้ยื่นขอ
งบประมาณโครงการวิจยั 1 โครงการภายใต้แผน
บูรณาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
ด้วยความเป็นไทย (Thainess) เพื่อยกระดับ 
ประสบการณ์ท่องเที่ยวส าหรับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างยั่งยนื โดยประกอบด้วย
โครงการย่อยสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรในหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตร และวิจัยเดี่ยว
อ่ืนๆ ในโครงการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชงิ
ยุทธศาสตร์ ประเด็นเร่ือง การวิจัยและนวตักรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณแผน่ดนิ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
2. ทุกหลักสูตรด าเนนิการจัดการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดย
บูรณาการเข้ากับรายวชิา  
ผลการด าเนินงาน 
มีการบูรณาการเข้ากับรายวชิาของทุกหลักสูตร 
เช่น รายวชิาศิลปะการต้อนรบัข้ามวัฒนธรรม 
หลักสูตรธุรกิจการบิน มีการเปรยีบเทียบการ
ต้อนรับแบบกบัการต้อนรับของประเทศหรือ
ภูมิภาคอื่นๆ 
รายวิชา การเป็นผูป้ระกอบ มีการน าพฤติกรรม
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาใช้เป็นหัวข้อการ
เรียนรู้เพื่อใช้ในการต้อนรับนักทอ่งเที่ยว  
รายวิชา การวางแผนการน าเที่ยว หลักสูตรการ
ท่องเที่ยว ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ลักษณะ หรือ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวเชิง

การด าเนินงาน
ฝ่ายท านบุ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
รทบ.4.1.4.2 
รายวิชา
มาตรฐานโรงแรม
ไทย, การเป็นผู้
ประกอบ, การ
วางแผนการน า
เที่ยว, การ
จัดการเพื่อุตสา
หกรรมบริการ, 
การจัดการแผนก
แม่บ้าน 
รทบ.4.1.4.3 
Them วิจัย 
Thainess ของ
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ ตาม
แผนบรูณาการ
นวัตกรรมการ
บริหารจัดการ
การท่องเที่ยว
ด้วยความเป็น
ไทย เพื่อ
ยกระดับ
ประสบการณ์
ท่องเที่ยวส าหรับ
ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
วัฒนธรรม 
รายวิชา การจัดการแผนกแมบ่้าน หลักสูตรธุรกิจ
การโรงแรม มีการน าภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมาใช้ในการบริการเพื่อต้อนรับและ
ให้บริการนักท่องเที่ยว เช่น การพับผ้าเช็ดตัว การ
พับผ้าเช็ดปาก 
รายวิชา มาตรฐานโรงแรมไทย หลักสูตรธุรกิจการ
โรงแรม น าค่านิยมท้องถิ่น วฒันธรรมท้องถิ่นมาให้
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการของโรงแรม
ในประเทศไทย 
รายวิชา การจัดการเพื่อุตสาหกรรมบริการ มีการ
น าองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมมาเปน็หัวข้อให้นักศึกษาได้
วิเคราะห์ความเหมือนความต่างของการจัดการ
วัฒนธรรมของแต่ละพืน้ที่ในประเทศไทย  
โดย การประเมินตัวชี้วัดแผน ดังนี ้
       1) ทุกโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวของกับท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลประเมินอยู่ใน
ระดับดี (บรรลุ) 
       2) จ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่ตั้งไว้ในแผนปฏบิัติการสามารถ
ด าเนินโครงการได้เสร็จสิน้ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
(บรรลุ) 
       3) นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดและด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม (บรรลุ) 
ในส่วนของโครงการ ได้มีการติดตามและสรุปผล
ของโครงการทั้ง 4 โครงการได้แก่  
   1. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม : The 
Best Hotelier 2018  
วัตถุประสงค์โครงการ 
1. วัดทักษะด้านวิชาชีพของนักศึกษาต่อยอด
ทักษะจากประสบการณ์ในสายงานอาชีพที่
นักศึกษาได ้
ฝึกปฏิบัติมาบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่าง
สร้างสรรค ์
2. เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงการ
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
วิชาชีพต่อยอดจากโครงการความร่วมมือส่ง
นักศึกษาฝึกปฏบิัติงานธุรกิจการโรงแรม (MoU) 
ซึ่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์กับโรงแรมชั้นน าที่
หลากหลาย เป็นการแสดงองคค์วามรู้ เทคนิค และ
ทักษะจากนักศึกษาที่ปฏบิัติงานในโรงแรมที่
หลากหลายมาแลกเปลี่ยนกนั อันเกิดประโยชน์แก่
ผู้สอน และนักศึกษาในวงกว้าง 
3. แสดงศักยภาพของนักศึกษาต่อผู้ประกอบการ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรฯ 
4. เป็นการวัดมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาต่อไป 
5. ได้แผนธุรกิจเพื่อต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจ
ขนาดย่อมได ้
6. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของอาคารอเนกประสงค์
ปฏิบัติการวชิาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสติ เพลส) 
ในฐานะแหล่งฝึกของหลักสูตรฯ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
1. นักศึกษาได้รับการวัดทักษะตามความเชี่ยวชาญ 
ร้อยละ 100 (บรรลุ) 
2. ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อย 20 โรงแรม (บรรลุ) 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงึพอใจอยู่ในระดับดี 
(บรรลุ) 
4. ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อมาตรฐานของ
หลักสูตรอยู่ในระดับดี (บรรลุ) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
 มีแผนพัฒนาอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการ
วิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) ที่สามารถ
น าไปพิจารณาเปน็แนวทางต่อยอดในการพัฒนา
โรงแรมได้ (บรรลุ) 
2. โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 7 โดย
พระบรมราชานุญาต 
วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อเป็นสนามทางวิชาการในการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม เพื่อการท่องเที่ยว
ยั่งยืน 
2. เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 
3. เพือ่สร้างเครือข่ายทางวชิาการเพื่อการ
ท่องเที่ยวจนน าไปสู่ความร่วมมอืทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอในกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85 (บรรลุผล) และมผีู้เข้าร่วมโครงการตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 100 (บรรลุผล) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เพื่อน าไปประกอบ
อาชีพ และตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรม
ประเพณีพระบรมราชาภิเษก (บรรลุผล)   
3. โครงการทัศนศึกษาเส้นทางบังคับเส้นทางที่ 1 
พระบรมมหาราชวังและวัดส าคัญในกรุงเทพฯ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุร ี
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานที่
จริง และจากการอบรมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
มัคคุเทศก์มืออาชีพ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2. เป็นการส่งเสริม เสริมสร้างความเข้าใจ และ
ทักษะอันดีแก่นักศึกษาในวชิาหลักการมัคคุเทศก์ 
3. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึง บทบาท 
ภาระหน้าที่และความรบัผิดชอบในการทัศนศึกษา 
4. ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และหวงแหนใน
แหล่งท่องเที่ยวของชาติสบืไป 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
นักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการท่องเที่ยว จ านวน 132 คนเข้าร่วม
โครงการ (บรรลุ) 
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ  
นักศึกษาน าความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ในการเป็นมัคคุเทศก์ที่
ดีต่อสายอาชพีของตนเองได้ในอนาคต (บรรลุ) 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
4. โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่
ความย่ังยืน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.  สร้างเสน้ทางท่องเที่ยวใหม่ และคู่มือการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี 2 เส้นทาง 
2.  ยกระดับและพัฒนามาตรฐานการบริการของ
บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางการ
ท่องเที่ยวทั้ง 2 เส้นทาง 
3. พัฒาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวให้ตระหนักถึงภูมิปัญญา องค์ความรู้ 
และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการเผยแพร่และ
รองรับนักเที่ยวอย่างมืออาชีพ 
4. ประชาสัมพันธ์เสน้ทางท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 2 เส้นทางให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
      - เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
2 เส้นทาง (บรรลุผล) 
     - คู่มือการท่องเที่ยวเส้นทางใหม่จังหวัดสุพรร
บุรี 2 เส้นทาง (บรรลุผล) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
     - ความพึงพอใจ (Satisfaction) และความ
ยินดีในการแนะน าและบอกต่อการท่องเที่ยวและ
บริการของไทย (Net Promoter Score: NPS) 
(บรรลุผล) 
     - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว (บรรลผุล) 

   5 น าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรม
ด้านท านบุ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม  

         คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีการ
ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อน าผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมทั้ง  4 โครงการไปปรับปรุง
แผน และกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีต่อไป ซึ่งประกอบไป
ด้วยหัวข้อหลัก ได้แก่  
       1. ควรสอดแทรกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ให้อยู่ในรายวิชา ที่ไม่ใช่วิชาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ในด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม    
      2. ควรมีถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

รทบ.4.1.5.1 
รายงานการ
ประชุมสรปุผล
การด าเนินงาน
ฝ่ายท านบุ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 31 
กรกฎาคม 2561 
รทบ. 4.1.5.2 
แผนท านุบ ารุง
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
หลากหลายเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่กับสังคมไทย
สืบไป 
     3. ควรเพิ่มกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น การ
จัดโต๊ะอาหาร การจัดดอกไม้ ฯลฯ เพื่อปลูกฝังให้
คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมอันดีงามของตนเองและผู้อ่ืน และสร้าง
จิตส านึกของคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ในการสืบ
สานและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ในการแข่งขัน 
      ทั้งนี้ประสบการณ์ที่ได้รับในการจัดโครงการ ทั้ง
กระบวนการท างาน และความพึงพอใจในกิจกรรม แหล่ง
งบประมาณ หรือแนวทางในการของบประมาณ เนื่องจาก
มีความส าคัญตามหัวข้อหรือนโยบายส าหรับการจัด
โครงการในปีต่อไป 
     ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ได้น าข้อเสนอแนะ และแนวทางการจัดโครงมามาปรับปรุง
และท าแผนบริการวิชาการ ปี 2561 เพื่อใช้ส าหรับการจัด
โครงการ กิจกรรมส าหรับปีการศึกษา 2561 ต่อไป 

ศิลปะและ
วัฒนธรรม ปี 
2561 

   6 เผยแพร่
กิจกรรมหรือ
การบริการด้าน
ท านบุ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน  

   โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมุ่งเน้นการ
เผยแพร่ข่าวสารสูส่าธารณชน ในหลายช่องทาง 
โดยเฉพาะเว็ปไซต์ www.thmsdu.com  และ 
www.dusit.ac.th 
Suan Dusit Internet Boardcast (SDIB)   
ประชาสัมพนัธ์โครงการ Facebook ของ
มหาวิทยาลยั โรงเรียน และของหลักสูตร 
Poster Infographic ของกิจกรรม   
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น 
หนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุจังหวัด สื่อโทรทัศน์ และสื่อ
ออนไลน ์
 
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเปน็เลิศ
ทางวชิาชีพธุรกิจการโรงแรม : The Best 
Hotelier 2018  ภายในงานมีการแข่งขัน ทักษะ
ต่างๆ ของนักศึกษาสาขาวชิาธุรกิจการโรงแรม 
มากมายเช่น การแข่งขัน“Elegant Bed Making” 
การแข่งขัน “Talent Mixologist” การแข่งขัน 
“Creative Western Table”   
 

รทบ.4.1.6.1 
เล่มสรุปโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศทาง
วิชาชีพธุรกิจการ
โรงแรม : The 
Best Hotelier 
2018 
รทบ.4.1.6.2 
เล่มสรุปโครงการ
วาปบีุษบากร
วิชาการ คร้ังที่ 7 
โดยพระบรม    
ราชานุญาต 
หัวข้อ “พระราช
พิธีบรม
ราชาภิเษก” 
รทบ.4.1.6.3 
เล่มสรุป   

http://www.dusit.ac.th/
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง 
เวปไซต์มหาวิทยาลัย 
Suan Dusit Internet Boardcast (SDIB)   
Facebook ของมหาวิทยาลัย โรงเรียน และของ
หลักสูตร 
Poster และ Infographic ของกิจกรรม   
 
โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 7 โดยพระ
บรมราชานุญาต หัวข้อ “พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก” จัดโดย หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑติ 
สาขาวชิาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต ทั้งนีไ้ด้รับ
เกียรติจาก อาจารย์บุหลง ศรีกนก นักอักษร
ศาสตร์ช านาญการพิเศษ (บ านาญ) ส านัก
วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เป็น
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพระราชพิธบีรม
ราชาภิเษกในวฒันธรรมของโลกตะวันออก”     
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง 
เวปไซต์มหาวิทยาลัย 
Suan Dusit Internet Boardcast (SDIB)   
Facebook ของมหาวิทยาลัย โรงเรียน และของ
หลักสูตร 
Poster และ Infographic ของกิจกรรม     
โครงการทัศนศึกษาเสน้ทางโบราณสถานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
จัดโครงการทัศนศึกษาเสน้ทางโบราณสถานใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจงัหวัดลพบุร ี
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง 
เวปไซต์มหาวิทยาลัย 
Suan Dusit Internet Boardcast (SDIB)   
Facebook ของมหาวิทยาลัย โรงเรียน และของ
หลักสูตร 
Poster และ Infographic ของกิจกรรม     
โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ สง่เสริมสยาม สู่
ความย่ังยืน กิจกรรมที่ 5 สร้างเส้นทางท่องเที่ยว
ใหม่ในสุพรรณบุรี 2 เส้นทาง เส้นทาง”ย้อนรอย

โครงการทัศน
ศึกษาเส้นทาง
โบราณสถานใน
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
าและจังหวัด
ลพบุร ี
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตามเสด็จฯ พระพทุธเจ้าหลวง : ลุ่มน้ าท่าจนี เมือง
สุพรรณบุรี ร.ศ.123, ร.ศ.127” และเส้นทาง 
“Creative Edutain-Trip อู่ทองสุพรรณบุรี”  
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง 
เวปไซต์มหาวิทยาลัย 
Suan Dusit Internet Boardcast (SDIB)   
Facebook ของมหาวิทยาลัย โรงเรียน และของ
หลักสูตร 
Poster และ Infographic ของกิจกรรม 
สรุปคู่มือการท่องเที่ยวทั้งสองเสน้ทาง และ มีการ
ประชาสัมพนัธ์เส้นทางทัง้ส้องเส้นทางผา่นทาง 
ตู้ปณ.ข่าว3 ช่อง 3 SD 28 
https://www.youtube.com/watch?v=Kg6Fo
iVlhVk&t=8s  
และ ประชาสัมพันธผ์่านรายการ เรื่องนี้มีอยู่ว่า 
TNN 24 
https://www.youtube.com/watch?v=gCb8n
3vmZNM&t=34s 

   7 ก าหนดหรือ
สร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซ่ึง
เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ  

  

 
 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

(= บรรลุ ,  = ไม่บรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
6 ข้อ 6 6 5 5 บรรลุ 
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ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี  
องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณข์องคณะ 
ข้อค้นพบ/ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา  2560  โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มีการด าเนินการได้ 7 ข้อ ดังนี ้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์ ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 พัฒนาแผนกลยุทธ์

จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT โดยเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์ของ
คณะ และสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ ของ
คณะ สถาบนั 
รวมทั้งสอดคล้องกับ
กลุ่มสถาบนัและ
เอกลักษณ์ของคณะ 
และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบง่ชี้และ
เป้าหมายของแผน
กลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับ
สถาบนัเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

    โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์โดยคณะกรรมการประจ า
โรงเรียนฯ โดยมีกระบวนการจดัท าแผนกล
ยุทธ์ 5 ปี  อย่างเปน็ระบบ โดยมีกระบวนการ 
ดังนี ้
- ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัย
ภายใน และ SWOT 
- ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดทิศทางการพัฒนา
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมี
การมองภาพอนาคต ก าหนดปรชัญา วสิัยทัศน์ 
และพันธกิจ  
- ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดประเดน็ยุทธศาสตร์  
- ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดเป้าประสงค ์
- ขั้นตอนที่ 5 ก าหนดกลยุทธ ์
- ขั้นตอนที่ 6 ก าหนดตัวชี้วัด 
- ขั้นตอนที่ 7 การจัดท าแผนปฏิบัติงานจาก
งบประมาณซึ่งทางโรงเรียนจะได้รับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลยั และโรงเรียนน ามาแบ่งสว่นให้
หลักสูตร และส านักงานในการด าเนินงาน 
มุ่งเน้นกิจกรรมตามพันธกิจ เชน่การผลิต/
พัฒนาบัณฑิต การวิจัย การท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม และน าสง่ให้รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการต่างประเทศและลูกค้าสมัพันธ์ ผู้ก ากบั
ดูแลโรงเรียน พิจารณา และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
ต่อไป (รทบ. ลงระบบ และส านกักลยุทธ์ 
น าเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหาร

รทบ.5.1.1.1 แผน
กลยุทธ์ 4 ปี 
(2561 - 2564) 
มหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต 
รทบ.5.1.1.2 แผน
กลยุทธ์โรงเรียน
การท่องเที่ยวและ
การบริการ (พ.ศ. 
2561 – 2564)  
รทบ.5.1.1.3 
แผนปฏบิัติงาน
ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
(ปีการศึกษา 
2560)  
รทบ.5.1.1.4 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ า รทบ. 
พิจารณา
แผนปฏบิัติงาน
ประจ าปี
งบประมาณ 2561  
รทบ.5.1.1.5 
รายงานการ
ประชุม
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลยั) มหาวิทยาลัยจะมีแนวทางใน
การปฏิบัติเพื่อชี้แจงการจัดท าแผนปฏบิัติ
ราชการให้ไปในทิศทางเดียวกนั 
- ขั้นตอนที่ 8 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งาน โดยสื่อสารและท าความเข้าใจกับ
คณาจารย์ของโรงเรียนฯ เพื่อทราบแนว
ทางการจัดกิจกรรม/ด าเนินการต่างๆ ระหว่าง
ปีการศึกษา 
- ขั้นตอนที่ 9 การติดตามประเมินผล โดยทาง
โรงเรียนรายงานการด าเนินงาน/การจัด
กิจกรรม การใช้งบประมาณ ต่อคณะกรรมการ
ประจ าโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ และ
เพื่อท าให้มั่นใจว่า โรงเรียนจะด าเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิัติการประจ าป ี
- ขั้นตอนที่ 10 การทบทวนแผนกลยุทธ ์เมื่อมี
การด าเนินงานมาได้ระยะหนึง่ คณะกรรมการ
ติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์ จะมี
การทบทวนผลการด าเนนิงาน โดยสามารถ
ปรับ และเปลี่ยนตัวชี้วัดเพื่อให้เหมาะกับการ
ด าเนินงานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการต่อไป อย่างไรก็ตามในปกีารศึกษา 
2560 ไม่มีการปรับแผน และตัวชี้วัดในแผนกล
ยุทธ์ 
กลไกในการพัฒนาแผนกลยุทธข์องโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ คือ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ ถ่ายทอด
แผนกลยุทธไ์ปสู่หลักสูตร แปลงแผนกลยุทธ์
เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ในด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวชิาการ และ
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม เป็นต้น โดยทุก
แผนงานดังกลา่วรทบ.ซึ่งมีโครงสร้างการ
บริหารที่แตกต่างจากคณะและโรงเรียนอ่ืน จึง
น าสง่แผนฯเพื่อพิจารณาแก้ไขและอนุมัติจาก
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและ

คณะกรรมการ
ประจ า รทบ. วาระ
ติดตามแผนปฏิบตัิ
งานประจ าปี
งบประมาณ 2561  
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ลูกค้าสัมพันธ์ และอธิการบดีตามล าดับ 

  2 ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยใน
แต่ละหลักสูตร 
สัดส่วน คา่ใช้จา่ย 
เพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการ
สอน อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธผิลในการ
ผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน  

      โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินโดยใช้ข้อมูล
งบประมาณทีไ่ด้รับจากมหาวิทยาลัยทัง้
งบประมาณแผน่ดิน และงบประมาณจาก
แหล่งอ่ืนๆ โดยการวิเคราะห์จะมุ่งเน้นในสว่น
ค่าใช้จ่ายส าหรับพฒันานักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
ความคุ้มค่าจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึง
ความคุ้มค่าทั้งที่เป็นตัวเงนิ โดยใช้ข้อมูลดังนี้  
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหลักสตูร และเงนิอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ตามพันธกิจ เงนิเดือนอาจารย์และเจ้าหนา้ที่ 
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากการปนัส่วนต่อคน 
ค านวณโดยมหาวิทยาลัย คา่จ้างอาจารย์พิเศษ 
ค่าตอบแทนการสอนเป็นภาษาอังกฤษของ
หลักสูตร Hospitality Management 
(International Programme) การพัฒนา
บุคลากร และคา่ใช้จา่ยด าเนนิงานตา่งๆ  (ซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ จัดประชุม ต่างๆ และมีการปนั
ส่วนค่าใช้จ่ายส านักงาน ปนัส่วนให้หลักสูตร 
โดยน าผลที่ได้รับมาวิเคราะห์และน าเสนอตอ่
คณะกรรมการประจ าโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็น  
ผลลัพธท์ี่ได้จากการค านวณ ต้นทุนต่อหน่วย
แยกตามหลักสูตรได้แก่  
ธุรกิจการโรงแรม ก าไร 5,102 บาท ต่อหัว
นักศึกษา  
การท่องเที่ยว ก าไร 281 บาท ต่อหัวนักศึกษา 
ธุรกิจการบิน ก าไร 6,252 บาท ต่อหัว
นักศึกษา 
Hospitality Management (International 
Programme) ขาดทุน -76,073 บาทต่อหัว
นักศึกษา 

รทบ.5.1.2.1 
รายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ ประจ าปี
การศึกษา 2560 
(ปีงบประมาณ 
2561) 
รทบ.5.1.2.2 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ รทบ. 
วันที่ 31 ก.ค. 61 
วาระรายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน         
รทบ.5.1.2.3 ข้อมลู
ภาวะการมีงานท า
ของบัณฑติโรงเรียน
การท่องเที่ยวและ
การบริการจากการ
ตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร
ประจ าปีการศึกษา 
2560 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ออกแบบนิทรรศการและการจดัแสดง ขาดทนุ 
– 37,932 บาทต่อหัวนักศึกษา 
จากการวิเคราะห์สามารถแยกประเด็นได้ คือ 
1. ก าไร/ขาดทุนเปน็ตัวเงนิ หลกัสูตรที่ได้ก าไร 
ได้แก่ หลักสูตร ธุรกิจการโรงแรม การ
ท่องเที่ยว และธุรกิจการบนิ 
หลักสูตรที่ขาดทุน ได้แก่หลักสตูร Hospitality 
Management (International Programme) 
และ ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง  
2. ประสิทธิผลจากภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิตของทุกหลักสูตร มากกวา่ร้อยละ 95 
และพอใจของสถานประกอบการพึงพอใจ
บัณฑิตของทุกหลักสูตร 
3. โอกาสในการแข่งขัน บุคคลภายนอกรับรู้
ความเป็นสากลของมหาวิทยาลยัจากการเปิด
หลักสูตร Hospitality Management 
(International Programme) เห็นได้จากการ
ที่มหาวิทยาลัยได้เปิดโครงการเปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การบิน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการงานบริการ (หลักสูตร
นานาชาติ)  
ให้กับนักศึกษาต่างชาติ และจากโครงการ
ดังกล่าวถือได้วา่เป็นการพัฒนาองค์กรในหลาย
มิติ ได้แก่  
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
เป็นสากล ไม่วา่จะเปน็สื่อการสอน เทคนิคการ
สอน หรือบรรยากาศการเรียนการสอน และ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ  
การพัฒนาตัวบุคลากร ให้มีความรู้
ความสามารถในการสอนนักศึกษาต่างชาต ิ
การพัฒนาการท างานอย่างบูรณาการข้าม
หน่วยงานโดยให้อาจารย์ที่มีศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานอ่ืนมาร่วมมือกัน
จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่างชาติ  
การพัฒนาระบบงานตา่งๆ ในหน่วยงานของ



                      รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หน้า 106 

ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลยัทั้งฝา่ยวชิาการ และฝ่าย
สนับสนนุวิชาการทุกหน่วยงานเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนให้นักศึกษาต่างชาติ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับหลักสูตรทีข่าดทุนได้แก่ 
1. เน้นการประชาสัมพนัธ์และการสร้าง
ความสัมพันธ์กับโรงเรียนมัธยมกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักและเลือกหลักสูตร
ดังกล่าว หากการประชาสัมพนัธ์มีข้อจ ากัดด้าน
ค่าใช้จ่าย เลือกสื่อประชาสัมพันธ์ที่ไม่จ าเป็นมี
ค่าใช้จ่ายมากแต่มีผลกระทบ (impact) สูงต่อ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. เน้นการท าความร่วมมือกับโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายเพื่อรับนักศึกษาในรอบโควต้า 
(รอบที่ 2) 
3. เน้นการดูแลนักศึกษาทัง้ไทย และต่างชาติ
ให้เกิดความประทับใจและบอกต่อ เพื่อเพิ่ม
จ านวนนักศึกษา และ/หรือ เพื่อให้สามารถ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้นไป 
4. เน้นการสร้างชื่อเสียงโดยการส่งนักศึกษา
เข้าแข่งขันในเวทีต่างๆ หรือให้อาจารย์ของ
หลักสูตรได้ออกไปบริการวิชาการเพื่อให้
หลักสูตรเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

  3 ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่
เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยทีไ่ม่สามารถ
ควบคุมได้ทีส่่งผลต่อ
การด าเนินงานตาม
พันธกิจของคณะ 
และให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม  

        ตาม นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้
ก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนบริการความเสี่ยง
ออกเป็น 8 ข้อ ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ประจ าปี
การศึกษา 2560 จัดอยู่ในข้อที่ 2 ความเสี่ยง
ทางการปฏบิัติการ  คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติตามหน้าทีท่ี่ส่งผลกระทบตอ่การด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ดังนี ้
1) ข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งหมายรวมถึงผลการ
ด าเนินงานและผลผลิตของโรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการในเชิงปริมาณและคณุภาพ ปี
การศึกษา 2559 รวมถึงการพูดคุยกับผู้บริหารชุด

รทบ. 5.1.3.1 
แผนบริหารความ
เสี่ยง โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ (THM Risk 
Management) 
ประจ าปีการศึกษา 
2560 
รทบ. 5.1.3.2 
แผนบริหารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ ประจ าปี
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ปัจจุบนั 
2) สภาพการณ์ปจัจุบนัของระบบการด าเนินงาน 
ภาพลักษณ์และการจัดล าดับของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการในกลุ่มสถาบันการศึกษาที่
ด าเนินการเรียนการสอนในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
3) ปัจจัยที่มีแนวโน้มส่งอิทธิพลต่อการวางแผนการ
จัดการและการพัฒนาในอนาคตของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการได้จัดล าดบัความเสี่ยงที่
ยังคงเหลืออยู่ออกเป็น 3 ความเสี่ยงหลักดังนี ้
1) บัณฑิตจบใหม่สาขางานด้านการบริการมี
อัตราเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากแนวโน้มในด้านการ
บริการถือเป็นสิ่งส าคัญกับทุกอุตสาหกรรม 
2) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของ
ประเทศไทย ท าให้เกิดหลักสูตรทีเ่กี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและการบริการในสถาบนัการศึกษามาก
ขึ้น ผู้ประกอบการจึงมโีอกาสเลือกบัณฑิตที่มี
คุณภาพ 
3) แรงงานที่มีทักษะการบริการในประเทศกลุ่ม 
AEC มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการมี
โอกาสเลือกแรงงานที่มีทักษะการบริการมี
หลากหลายมากขึ้น 
ซึ่งความเสี่ยงหลักทั้ง 3 ข้อ ของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการตรงกับพนัธกิจของ
มหาวิทยาลยัข้อที่ 1 คือ การผลิตบัณฑิต 
โดยโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้
รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ การด าเนินการเพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงทัง้ 3 ประการในปัจจุบนั และ
น ามาประเมินผลการด าเนินงาน เพือ่พัฒนา
กิจกรรมต่าง  ๆที่จัดขึ้นเพื่อควบคุมและลดความ
เสี่ยงที่คาดวา่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยค านวณจาก
ผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยง และความ
เร่งด่วนที่จ าเปน็จะต้องบริหารจัดการเพื่อลดความ
เสี่ยงทั้ง 3 ประการ โดยปัจจัยความเสี่ยงต่าง  ๆมี
ดังนี ้
1. พื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาใน

การศึกษา 2560 
รทบ. 5.1.3.3 
โครงการปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา 
รหัส 57 
รทบ. 5.1.3.4 
รายงานการจัดการ
ความรู้ (KM) ด้าน
การผลิตบัณฑิต 
เร่ือง “การจัดการ
เรียนการสอนแบบ 
Active Learning” 
รทบ. 5.1.3.5 
โครงการทดสอบ
และพัฒนา
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที่
จ าเป็นส าหรับการ
ส าเร็จการศึกษา 
(TOEIC) 
รทบ. 5.1.3.6 
มคอ. 2 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาธุรกิจการ
โรงแรม สาขาการ
ท่องเที่ยว สาขา
ธุรกิจการบิน 
สาขาวชิาออกแบบ
นิทรรศการและ
การจัดแสดง 
สาขาวชิา 
Hospitality 
Management 
(International 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ระดับปานกลางเนื่องจากขาดการสง่เสริมกิจกรรม
ด้านภาษาอังกฤษนอกเหนือเวลาเรียน 
2. ทักษะดา้นงานบริการของบัณฑติอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานเนื่องจากทุกหลักสูตรเนน้การปฏิบัตงิาน
และฝึกประสบการณ์วชิาชีพ แตบ่ณัฑิตยังขาด
ทักษะ 21st Century Skills ด้านการตัดสินใจใน
สถานการณ์ตา่ง  ๆและภาวะผูน้ า ซึง่ถือได้ว่าเป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่ควรให้ความส าคัญ 
3. พื้นฐานความรูด้้านภาษาที ่3 ของนักศึกษายังมี
ไม่เพียงพอเนื่องจากขาดการสง่เสริมกิจกรรมด้าน
ภาษาที่ 3 นอกเหนือเวลาเรียน 
4. ขาดกิจกรรมที่เน้นการส่งเสรมิทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
ให้กับนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาซึ่งปัจจบุัน
มีอยู่แต่อาจไม่เพียงพอส าหรับการประกอบ
อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 
5. การให้ความสนใจติดตามความรูข้้อมูลข่าวสาร
นวัตกรรมต่าง  ๆในสายงานการท่องเที่ยวและสาย
งานการบริการของบัณฑิตจบใหม่อาจมีไม่เพียงพอ
ต่อการเตรียมตัวไปประกอบอาชีพหลังส าเร็จ
การศึกษา 
6. ทัศนคติ และมุมมองในสายงานการบริการ จาก
สื่อสังคมออนไลน์ และข้อมูลสารสนเทศต่าง  ๆอาจ
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกงานท าของบัณฑิต
จบใหม ่
การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก ่
1. มีรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 บรรจุอยู่ใน
หลักสูตร โดยวิชาภาษาที่ 3 ก าหนดให้ต้องเรียน
ตามระดับทักษะ 3 ระดับ 
2. มีการออกระเบียบการขอส าเร็จการศึกษาโดย
ต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามทีท่างคณะ/
โรงเรียนก าหนด 
3. โรงเรียน/คณะให้ทุกหลักสูตรบรรจุกิจกรรม ฝึก
ปฏิบัติและกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการ
แก้ไขสถานการณ์จ าลอง ในรายวิชาต่าง  ๆร่วมด้วย 
4. การเชิญวิทยากรมาสร้างแรงบันดาลใจและในการ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 

Programme) 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ในช่วงกิจกรรมก่อนส าเร็จการศึกษา 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้มีการ
ประเมินกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง ดังนี ้
1. ความกระตือรือร้นและความใส่ใจของนักศึกษา
ยังมีไม่เพียงพอในเรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์การขอจบการศึกษา ท าให้ขาดการเตรียมตัว
ตั้งแต่ชั้นปีที ่1-2 ท าให้ทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
วิชาชีพอาจไมช่ านาญสายงานบริการอาจมีไม่เพียง
พอที่จะสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพ
เท่าที่ควร 
2. ทักษะภาษาที ่3 ของบัณฑิตยังมีไม่เพียงพอที่จะ
ประกอบวิชาชีพสายงานบริการเนือ่งจาก รายวิชา
ภาษาที ่3 ต้องอาศัยระยะเวลาการปรับตัวและการ
เรียนรู้ที่ต้องใช้เวลาเพื่อก่อให้เกิดความช านาญ 
รวมถึงต้องมีการฝึกฝนการใช้ภาษาที่ 3 อยู่เสมอจึง
จะเกิดความมั่นใจในการ พูดอ่าน เขียน และสนทนา
ในระดับขั้นสูง หลังจบการศึกษาอาจต้องอาศัยการ
ต่อยอดเพิ่มเติม 
3. บัณฑติยังมีประสบการณ์และความมั่นใจไม่เพียง
พอที่จะเป็นผูป้ระกอบการเนื่องจากขาดความรู้เชิง
ประสบการณ์จากสถานประกอบการโดยตรง และ
อาจขาดการส่งเสริมมุมมองความคดิ นวัตกรรม
ใหม่  ๆในด้านการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
บริการ 
4. บางรายวชิามีการสอดแทรกนวัตกรรมความรู้ที่
ทันสมัย หรือเทคนิคใหม่  ๆในด้านการบริการแต่
อาจยังมีไม่เพียงพอและทันสมัยพอ 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง และการประเมินกลยุทธบ์ริหารความเสี่ยงแล้ว
นั้น โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้
ก าหนดวิธีการปรับปรุงควบคุมเพื่อลดระดับความ
เสี่ยง ดังนี ้
1. โรงเรียนจัดท าโครงการสง่เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในสายงานบริการเพื่อพัฒนานักศึกษา
ในทุกชั้นปีโดยเริ่มต้นจากชัน้ปีที ่1 เพื่อรองรับ
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาทุกหลักสูตร และเพื่อเป็น
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชพีในสายงาน
บริการ  
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นั้น โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการได้จัดโครงการทดสอบและ
พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จ าเป็น 
ส าหรับการส าเร็จการศึกษา (TOEIC) เพื่อให้
นักศึกษาได้วัดระดับภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อ
วางแนวทางพฒันาทักษะภาษาอังกฤษต่อไปใน
อนาคต ในโครงการดังกล่าวมนีักศึกษาเข้าร่วมทั้ง 3 
สาขา ได้แก่  
1. สาขาธุรกิจการบิน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อย
ละ 92.3 
2. สาขาธุรกิจการโรงแรม จ านวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.4 
3. สาขาการท่องเที่ยว จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 69.5 
ผลคะแนนเฉลี่ยแต่ละสาขา (คะแนนรวม เต็ม 990 
คะแนน) ดงันี ้
1. สาขาธุรกิจการบิน พบนักศึกษาได้คะแนนมาก
ที่สุด 440 คะแนน พบนักศึกษาไดค้ะแนนน้อยที่สุด 
130 คะแนน คะแนนเฉลี่ยคือ 233.75 คะแนน 
2. สาขาธุรกิจการโรงแรม พบนักศกึษาได้คะแนน
มากที่สุด 390 คะแนน นักศึกษาไดค้ะแนนน้อย
ที่สุด 130 คะแนน คะแนนเฉลี่ยคือ 228.03 คะแนน 
3. สาขาการท่องเที่ยว พบนักศึกษาได้คะแนนมาก
ที่สุด 250 คะแนน นักศึกษาได้คะแนนน้อยทีสุ่ด 
135 คะแนน คะแนนเฉลี่ยคือ 202.27 คะแนน 
จากการจัดโครงการนี้ ท าให้แต่ละหลักสูตรได้ทราบ
ข้อมูลความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
แต่ละคน และจะได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อเป็นการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาดังนี ้
1. สาขาธุรกิจการบิน ได้จัดโครงการเตรียมความ
พร้อมทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) เมื่อวันที่ 10, 
11, 17,  18,  24 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ภาพกิจกรรมหน้าที่ 
41 
2. สาขาธุรกิจการโรงแรม จะจัดกิจกรรม English 
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Camp 
3. สาขาการท่องเที่ยว จะจดัโครงการ SDU Spirit 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ 
(TOEIC) 
รวมทั้งจัดท าโครงการส่งเสริมพฒันาทักษะภาษาที ่
3 ในรูปแบบเนน้การสนทนาและภาษาที ่3 ในการ
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบริการและ
ชีวิตประจ าวนั โดยอาศัยความร่วมมือกับสถาบัน
ภาษาและศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดอบรม จัดกิจกรรม 
จัดสอบในลักษณะกิจกรรมนอกเหนือเวลาเรียน อัน
ได้แก่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาจนีและภาษาไทย 
ในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย ระหว่างโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
กับมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณะรัฐประชาชนจีน 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 20 พฤศจิกายน 2560 
และเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวได้พัฒนาทักษะภาษาจนีเพิ่มเติมในการ
ท าหน้าที่ดูแลนักศึกษาชาวจีนที่มารวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยน จ านวน 15 คน 
(ภาพกิจกรรมหน้าที่ 64) 
2. จากการปรบัปรุงหลักสูตร ปี 2560 แต่ละ
หลักสูตรได้ค านงึถึงความทนัสมัยและการให้ความรู้
เกี่ยวกับทักษะที่จ าเปน็ของแต่ละสาขา รวมทั้ง
ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผูป้ระกอบการ ในการนี้
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเปิดวิชาเลือก
เสรีเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะที่
จ าเป็นของแต่ละหลักสูตร การเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการรายย่อย ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม อันได้แก ่
- สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ได้ปรับปรุงรายวชิา
ให้ทันสมัย และได้เพิ่มรายวชิาที่พฒันาการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการรายย่อย 
ขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น การบริหารบัญชี
และการเงินส าหรับธุรกิจโรงแรม บริบทการ
ท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจโรงแรม การจัดการธุรกิจไมซ์
และอีเว้นท์ในธุรกิจโรงแรม การจัดการการตลาด
แบบบรูณาการในธุรกิจโรงแรม เปน็ต้น 
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- สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้ปรับปรุงรายวิชาให้
ทันสมัย ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจน าเที่ยว 
และได้เพิ่มรายวชิาที่พัฒนาความรูเ้กี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ และศิลปะวฒันธธรมไทย เช่น มรดก
ไทยเพื่อการท่องเที่ยวพระราชส านกัศึกษา 
ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยกลางจนถงึสมัยใหม่ประติ
มานวิทยาส าหรับการท่องเที่ยวการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน การสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการส าหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ช่องทางการจัดจ าหน่าย
สินค้าส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวทางเรือ เป็น
ต้น 
- สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้ปรบัปรุงรายวิชาให้
ทันสมัย และเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี เช่น การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและส ารองทีน่ั่งในธุรกิจการ
บิน จิตวทิยาการบริการและมารยาททางสังคมใน
ธุรกิจการบิน ศิลปะการพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจ
การบิน ตัวแทนผูน้ าเข้าสง่ออกระหว่างประเทศ 
เป็นต้น 
- สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
ได้ปรับปรุงรายวชิาให้ทันสมัย และเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการรายย่อย 
ย่อย ขนาดกลางและขนาดย่อม เชน่  การตลาด
ส าหรับนักออกแบบนทิรรศการและการจัดแสดง 
การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การบริหารงานขาย
ธุรกิจออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
หลักการบริหารเงินทุนส าหรับธุรกิจออกแบบ
นิทรรศการและการจัดแสดง เป็นต้น 
- สาขาวิชา Hospitality Management 
(International Programme) ได้ปรับปรุง
รายวิชาให้ทนัสมัย และเกีย่วกับการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการรายย่อย 
ย่อย ขนาดกลางและขนาดย่อม เชน่  การ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมในการจัดการท่องเที่ยว
และบริการ การเป็นผู้ประกอบการในสังคม
เศรษฐกิจยุคใหม่ เป็นต้น 
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3. จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใน
ทุกรายวิชา เพื่อเป็นการพัฒนาความคิด มากกว่า
การจ า เมื่อนักศึกษาสามารถคิดเป็นก็จะสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่าง  ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
การจัดกลุ่มรายวิชา แยกตามประเภทของ Active 
Learning ออกเป็น 3 กลุ่ม ให้เหมาะสมกับ 
ธรรมชาติของการจัดการเรียนการสอนที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบนั 
Active Learning 3 กลุ่ม ได้แก่ 
1. Student/ Learner centered learning เช่น 
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเปน็ฐาน (Project - 
Based Learning) 
- การเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมุติ (Role play - 
Based Learning) 
2. Enquiry based/ Problem based/ Case 
Studies based/ Discovery based learning เช่น 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเปน็ฐาน (Problem - 
Based Learning) 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case study - 
Based Learning) 
- การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking 
- Based Learning) 
- การเรียนรู้จากการตั้งค าถาม (Enquiry - Based 
Learning) 
- การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery - Based 
Learning) 
3. Work integrated/ Experiential based 
learning เช่น 
- การเรียนรู้จากการท างาน ( Work-integrated 
Learning) 
- การเรียนรู้จากสภาพจริง (เชงิประสบการณ์) 
(Experiential Learning)  
นอกจากนี้ ในแต่ละรายวชิายงัได้มกีิจกรรมเสริม 
อันได้แก่ การใช้โปรแกรม Kahoot ซึ่งเป็นเกมส์
ออนไลน์ที่อาจารย์สามารถคิดค าถามได้เอง โดย
สามารถวัดความรู้ ความเข้าใจ และวัดความรวดเร็ว 
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เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แข่งขันกันตอบค าถาม 
และการเลือกใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกม 
(Games Based Learning Techniques) โดยการใช ้
Games Based Learning มาบูรณาการการสอน
ควบคู่กับการสอนรูปแบบอ่ืน  
จากการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning การใช้โปรแกรม Kahoot และ Games 
Based Learning Techniques ในรายงานการ
จัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑติ เรื่อง การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning พบว่า
นักศึกษามีความรู้สึกผ่อนคลาย ท าให้บรรยากาศใน
ห้องเรียนมีความสนุกสนาน ท าให้นักศึกษามี
ความรู้กระตือรือร้นในการเรียน และการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
มากขึ้น นอกจากนีน้ักศึกษายังได้ฝกึทักษะทั้งการ
พูด การฟัง การอ่าน และการเขียนในรายวิชาภาษา
ที่ 3 มากยิ่งขึ้น 
4. เชิญวิทยากรมาสร้างแรงบันดาลใจและสร้าง
ทัศนะคติที่ดีต่ออาชีพและสายงานบริการและ
ชี้ให้เห็นถึงข้อดีและประโยชน์ทีไ่ดร้ับจากการได้
งานท าตรงสาขา ทีส่ าเร็จการศึกษา อันได้แก่ งาน
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยมีการบรรยายในหัวข้อ 
“เหตุเกิดจากเรียนจบ Ep.57 เพราะโลกมันกวา้ง 
ทุกก้าวย่างจงึส าคัญ” โดย ดีเจพี่อ้อย  นภาพร ไต
รวิทย์วารีกุล การบรรยายในหัวข้อ “สาระดี  ๆจาก
วันนี้ถึงบัณฑิต” โดย คุณสุทนั มุมแดง รอง
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
และคุณณัฐวุฒิ ตันมณี เจ้าหน้าทีบ่ริการศึกษางาน
อ านวยการ  วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร
รักตะกนิษฐ ชัน้ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ
กิจกรรมหน้าที่ 35)  
โดยหลังจากได้ด าเนินวิธีการปรับปรุงควบคุมเพื่อ
ลดระดับความเสี่ยงทัง้ 4 ประการในข้างตน้ พบผล
บัณฑิตทีไ่ด้งานท า ของปีการศึกษา 2560 แต่ละ
สาขาดังนี ้
1. สาขาธุรกิจการบิน มีจ านวนบัณฑิตทั้งหมด 113 
คน บัณฑิตที่ไดง้านท า 94 คน คิดเป็นร้อยละ 



                      รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หน้า 115 

ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
83.13 
2. สาขาธุรกิจการโรงแรม มีจ านวนบัณฑิตทัง้หมด 
190 คน บัณฑิตที่ได้งานท า 147 คน คิดเป็นร้อย
ละ 77.37 
3. สาขาการท่องเที่ยว มีจ านวนบณัฑิตทั้งหมด 123 
คน บัณฑิตที่ไดง้านท า 91 คน คิดเป็นร้อยละ 74 
4. สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง มีจ านวนบัณฑิตทั้งหมด 12 คน บัณฑิตที่ได้
งานท า 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
5. สาขาวิชา Hospitality Management 
(International Programme) มีจ านวนบัณฑิต
ทั้งหมด 4 คน บัณฑิตที่ไดง้านท า 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
เมื่อค านวณจากการวัดระดบัค่าความเสี่ยงแบบ 
COSO ของแต่ละความเสี่ยงดังนี ้
1. บัณฑติจบใหม่สาขางานดา้นการบริการมีอัตรา
เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากจ านวนประชากรที่เพิ่มมาก
ขึ้นในแต่ละป ีมีผลดังนี้  
ก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 5*5 = 25 
ผลกระทบในระดับที่สูง (5) 
โอกาสที่จะเกิดในระดบัที่สงู (5) 
หลังการบริหารความเสี่ยง 
3*3 = 9 
ผลกระทบในระดับที่ปานกลาง (3) 
โอกาสที่จะเกิดในระดบัทีป่านกลาง (3) 
2. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของ
ประเทศไทย ท าให้เกิดหลักสูตรที่เกี่ยวการ
ท่องเที่ยวและการบริการในสถาบนัการศึกษามาก
ขึ้น ผู้ประกอบการจึงมโีอกาสเลือกบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีผลดงันี ้
ก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 5*5 = 25 
ผลกระทบในระดับที่สูง (5) 
โอกาสที่จะเกิดในระดบัที่สงู (5) 
หลังการบริหารความเสี่ยง 
3*3 = 9 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลกระทบในระดับที่ปานกลาง (3) 
โอกาสที่จะเกิดในระดบัทีป่านกลาง (3) 
3. แรงงานที่มีทักษะการบริการในประเทศกลุ่ม AEC 
มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการมีโอกาส
เลือกแรงงานที่มีทักษะการบริการมีหลากหลายมาก
ขึ้น มีผลดังนี้  
ก่อนการบริหารความเสี่ยง 
 5*5 = 25 
ผลกระทบในระดับที่สูง (5) 
โอกาสที่จะเกิดในระดบัที่สงู (5) 
หลังการบริหารความเสี่ยง 
3*3 = 9 
ผลกระทบในระดับที่ปานกลาง (3) 
โอกาสที่จะเกิดในระดบัทีป่านกลาง (3) 
จากการด าเนนิงานบริหารความเสีย่งทั้ง 3 เรื่องนั้น 
พบว่าอัตราบัณฑิตที่จบการศึกษา และได้งานท าปี
การศึกษา 2560  ของสาขาธุรกิจการบิน ร้อยละ 
83.13 สาขาธุรกิจการโรงแรม ร้อยละ 77.37 สาขา
การท่องเที่ยว ร้อยละ 74 และบัณฑิตที่ไดง้านท า 
ร้อยละ 100  มีถึง 2 สาขา คือสาขาวิชาการ
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง และสาขาวชิา 
Hospitality Management (International 
Programme) จึงท าให้ความเสี่ยงในทุกประการ
ลดลงอยู่ในระดบัปานกลาง  

  4 บริหารงานดว้ยหลัก
ธรรมาภิบาลอยา่ง
ครบถ้วนทั้ง 10 
ประการที่อธิบาย
การด าเนินงานอยา่ง
ชัดเจน  

     ผู้บริหารโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือใน
การบริหารการด าเนินงานของคณะให้ไปสู่
ทิศทางที่ก าหนดร่วมกัน โดย  
1. หลักประสทิธิผล  
ผู้บริหารก าหนดแผนกลยุทธ์เพือ่สร้างเป้าหมาย 
แนวทางในการด าเนนิงานในระยะยาวผ่าน
คณะกรรมการประจ ารทบ.เพื่อให้ได้มาซึ่ง
แผนงานที่ตรงกบับริบทของรทบ.และตอบ
ยุทธศาสตร์ระดบัมหาวิทยาลัย และมี
แผนปฏบิัติงาน เพื่อสร้างกรอบการด าเนินงาน
ในแต่ละปี โดยตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

รทบ.5.1.4.1 แผน
กลยุทธ์โรงเรียน
การท่องเที่ยวและ
การบริการ 
รทบ.5.1.4.2 
แผนปฏบิัติงาน 
ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 
มหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
รับผิดชอบตวัชี้วัด และค่าเปา้หมายเพื่อให้แผน
บรรลุผล (รทบ.5.1.4.1, รทบ.5.1.4.2, รทบ.
5.1.4.3) 
2. หลักประสทิธิภาพ  
ผู้บริหารมีการประชุมติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตงิานประจ าปี ท าให้มั่นใจว่าการ
ด าเนินงานต่างๆ จะเปน็ไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้ (รทบ.5.1.4.5) 
3. หลักการมีส่วนร่วม 
ผู้บริหาร รทบ. จัดตั้งฝ่ายการด าเนินการเพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการรทบ. 
8 ฝ่าย ให้ครอบคลุมทุกมิติที่สามารถตอบ
มาตรฐานคุณภาพได้ โดยแตล่ะฝ่าย จะ
ประกอบด้วยอาจารย์จากทุกหลกัสูตรมาร่วม
เป็นคณะกรรมการฝ่ายฯ ซึง่เปน็ไปในลักษณะ
เดียวกันทุกฝ่ายการด าเนิงนาน 
- ผู้บริหารรทบ. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจากภายนอกและอาจารย์ในโรงเรียนมีส่วน
ร่วมในการบริหารโรงเรียน (รทบ.5.1.4.4) 
4. หลักการกระจายอ านาจ 
- นอกจากการบริหารจัดการรทบ.ที่มาจาก
อาจารย์จากแต่ละหลักสูตรแล้วนั้น อาจารย์แต่
ละฝา่ยจะได้รับโอกาสในการเปน็ประธานฝ่ายฯ 
เพื่อให้เกิดการกระจายอ านาจในการบริหาร
จัดการ 
- รทบ. ได้ก าหนดต าแหน่งเพื่อส่งเสริมการ
บริหารงานดา้นวิชาการ โดยก าหนดต าแหน่ง
หัวหน้าทูตวิจัย คือ ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วชิาศิลป์ 
และทูตวิจัย เพื่อประกอบคณะกรรมการฝ่าย
วิจัยฯ คือ ดร.เพ็ญพักตร์ศิณา วิเชียรวรรณและ
อาจารย์พราวธีมา ศรีระท ุ
- อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์ ได้รบัโอกาสคัดเลือก
ให้เป็นที่ปรึกษาสภานักศึกษามหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต  
- การคัดเลือกตัวแทนคณะเพื่อท าหน้าที่ในสภา
คณาจารย์มาจากการเลือกตั้ง  
 

รทบ.5.1.4.3 
ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงานฝ่าย
ต่างๆ โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 
รทบ.5.1.4.4 
ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ประจ าโรงเรียน
การท่องเที่ยวและ
การบริการ  ที่ 
1439/2559 สั่ง ณ 
วันที่ 5 เมษายน 
2559 
รทบ.5.1.4.5 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ า รทบ. วาระ
ติดตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี
งบประมาณ 2561  
รทบ.5.1.4.6 
สรุปผลการตรวจ
ประกันคุณภาพใน
ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 
2560  
รทบ.5.1.4.7 
ค าสั่งแต่งตัง้
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุก
หลักสูตร  
รทบ.5.1.4.8 เล่ม 
มคอ.2 ฉบับ
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5. หลักการตอบสนอง 
- ด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อใช้เป็นช่องทางใน
การแจ้งข่าวสาร ติดตามผลการด าเนินงาน การ
จัดท าโครงการตา่งๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ 
และเพื่อท าให้มั่นใจว่าโรงเรียนได้ด าเนินการ
อย่างสมบูรณ์ทุกดา้นในการจัดการเรียนการ
สอน และกิจกรรมให้นักศึกษาตามที่คาดหวัง 
(รทบ.5.1.4.4) 
- ด้านการเงิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการมีการจัดประชุม เพื่อติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติงาน และจัดท าสรุป
รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ เพื่อท าให้มั่นใจว่า
โรงเรียนได้ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามที่ไดว้างแผนไว้ในการพฒันาด้านต่างๆ 
ตามที่โรงเรียนวางแผนไว้ (รทบ.5.1.4.5, รทบ. 
5.1.4.12) 
6. หลักภาระรับผดิชอบ  
การผลิตบัณฑิตถือเป็นหนา้ที่หลักของโรงเรียน 
ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานการจัดการเรียน
การสอนมีประสทิธิภาพ  
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญา
ตรี (รทบ. 5.1.4.7) 
- ตรวจประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร 
(รทบ.5.1.4.6) 
- การปรบัปรุงหลักสูตรเพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และผลติบัณฑิตทีม่ีคุณภาพสู่
สังคม (รทบ.5.1.4.8) 
7. หลักความโปร่งใส 
- มีการพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกเพื่อมาด ารงต าแหนง่คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ เพื่อรับทราบ ให้ความคดิเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการด าเนนิงานของ

ปรับปรุงของทุก
หลักสูตร 
รทบ.5.1.4.9 
ข้อบังคับและ
ระเบียบ 
มหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต 
รทบ.5.1.4.10 
ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต ว่าด้วย 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ  
รทบ.5.1.4.11 
แผนบริหารความ
เสี่ยง โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 
รทบ.5.1.4.12 
รายงานการ
ประเมินตนเอง 
(SAR) โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
โรงเรียน (รทบ.5.1.4.4) 
- มีการตั้งคณะกรรมการฝ่ายตา่งๆ เพื่อ
รับผิดชอบการจัดโครงการ และมีการรายงาน
การจัดสรรงบประมาณ และการใช้งบประมาณ
ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนซึ่งมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกรับทราบด้วย (รทบ.
5.1.4.4, รทบ.5.1.4.2) 
- มีการจัดท ารายงานการใช้งบประมาณตาม
แผนปฏบิัติราชการ เพื่อป้องกันการทุจริต
ภายในโรงเรียน (รทบ.5.1.4.5) 
8.หลักนิติธรรม 
ผู้บริหารโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
ในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ กฎหมาย 
ระเบียบและข้อบงัคับเดียวกัน คือ 
- ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
(รทบ.5.1.4.9) 
-ระเบียบข้องบังคบัมหาวิทยาลยัสวนดสุิตว่า
ด้วยโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  
นอกจากนี้โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการมีการท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันและรองรับความเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจ
เกิดขึ้นในอนาคต (รทบ.5.1.4.11) 
9.หลักความเสมอภาค 
ผู้บริหารโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
บุคลากรทุกคน  
- ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ทุก
ท่านได้รับการพฒันาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อ
มาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหห้เกิด
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลกับนักศึกษา  
- โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการให้
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ในการเปิดเผย
ข้อมูล ข่าวสารทั้งบริหารจัดการการพัฒนาเว็ป
ไซต์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
รวมถึงช่องทางอื่นๆ ที่ทันสมัย เพื่อให้เข้าถึง
บุคคลทุกกลุ่มวัย เชน่ Twitter Instagram 
และ Facebook ด าเนนิการจัดรูปแบบการ
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ประชาสัมพนัธ์แบบใช้ Information Graphic 
ที่เป็นรูปแบบเดียวกันทัง้สิน้ เพื่อให้ง่ายต่อการ
สังเกต และสามารถจัดเก็บ และอัพโหลด ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ สามารถเรียกคืนข้อมูลได้
อย่างเป็นระบบ โดยด าเนินการโดยฝ่าย
การตลาดและการสื่อสารองค์กร  
เว็ปไซต์โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  
http://thmsdu.com/ 
facebook page ของมหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
https://www.facebook.com/pg/dusit.ac.
th/photos/?tab=album&album_id=1713
920291973093 

โรงเรียนการท่องเที่ยและการบริการ
เปิดรับสมัครเด็กพิเศษ ให้สามารถเข้าศึกษา
ภายในหลักสูตร Hospitality Maagement 
(International Program) หรือหลักสูตรการ
จัดการงานบริการ เนื่องจากนักศึกษาสามารถ
ฝึกทักษะทางด้านร่างกายแบบพอสมควร 
รวมถึงทักษะทางด้านอารมณ์ และทัศนคตทิี่พึง
มีจากอาจารย์ผู้เชีย่วชาญทางดา้นจิตวทิยางาน
บริการและภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรนี้จะไม่
ต้องลงลึกในเรื่องปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดความ
ไม่ปลอดภัยทางดา้นร่างการหรือจิตใจจาก
ความกดดันในการท างาน เทา่กับหลักสูตรอ่ืนๆ 
ที่เน้นการฝึกประสบการณ์วิชาชพีเป็นหลัก
ตลอดการศึกษา 4 ปีการศึกษา 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
จัดการประชาสัมพนัธ์หลักสูตรแก่โรงเรียนที่
ตั้งอยู่ห่างออกไป หรือโรงเรียนที่มี
ความสามารถแต่เข้าถึงข้อมูลไดไ้ม่ทั่วถึง 
เดินทางไปแนะน าหลักสูตร รวมถึงข้อมูลที่ควร
ทราบ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ศึกษาข้อมูลใน
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียง หากไม่ตรงตามความ
ต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษา ด าเนินการโดย
ฝ่ายการตลาดและการสื่อสารองค์กร 
ฝ่ายพฒันานักศึกษาติดประกาศและ
ประชาสัมพนัธ์ทั้งทางช่องทางการสื่อสารของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://thmsdu.com/


                      รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ หน้า 121 

ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ การติด
ประกาศ และผ่านทางอาจารยท์ี่ปรึกษา เพื่อ
คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการแข่งขัน
เพื่อเพิ่มศักยภาพทั้งภายในและภายนอก 
รวมถึงประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเป็นตัวแทน
ระดับประเทศกับองค์กรระดับชาติและ
นานาชาติ รวมถึงทนุการศึกษาตลอดปี
การศึกษาที่มีให้กับนักศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 
10.หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ
ผู้บริหารโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
มุ่งเน้นฉันทามติ  
- มีการพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกเพื่อมาด ารงต าแหนง่คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ เพื่อรับทราบ ให้ความคดิเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการด าเนนิงานของ
โรงเรียน (รทบ.5.1.4.4) 
- มีการตั้งคณะกรรมการฝ่ายตา่งๆ เพื่อ
รับผิดชอบการจัดโครงการ และมีการรายงาน
การจัดสรรงบประมาณ และการใช้งบประมาณ
ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนซึ่งมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกรับทราบด้วย (รทบ.
5.1.4.4 , รทบ.5.1.4.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5 ค้นหาแนวปฏบิัติที่ดี
จากความรู้ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคล ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ตาม
ประเด็นความรู้ 
อย่างน้อยครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลติ
บัณฑิตและด้านการ
วิจัย จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร

      โรงเรียนฯ มีกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการความรู้และการถ่ายทอดงานอย่างเป็น
รูปธรรม โดยโรงเรียนฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ ก าหนดผังกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานตาม
กระบวนการจัดการความรู้ ได้แก่ ก าหนดประเด็น
ความรู้ การก าหนดผู้ให้ความรู้  การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัดท าคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดี การ
เผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวมและสรุปองค์ความรู้ที่มี
อยู่ในตัวบุคลากรของโรงเรียนฯ ที่ผ่านการเรียนรู้และ
สั่งสมประสบการณ์ (Tacit Knowledge) เพื่อจัดท า
แนวปฏิบัติที่ดีหรือคู่มือเพื่อเผยแพร่ความรู้และ
น าไปใช้ประโยชน์ ดังนี ้

รทบ.5.1.5.1 
ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงานการ
จัดการความรู้ของ
โรงเรียนฯ 
รทบ. 5.1.5.2 
แผน KM โรงเรียน
การท่องเที่ยวและ
การบริการ ปี 
2560 
รทบ.5.1.5.3 ผัง
กระบวนการ
จัดการความรู้ 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
และน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง  

การวางแผน 
         คณะกรรมการจัดการความรู้ได้มีการก าหนดให้
มีการต่อยอดประเด็นความรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ผลิตบัณฑิต คือ “การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning” ด้านการวิจัย คือ “แนวทางพัฒนา
โจทย์และชื่อโครงการวิจัย เพื่อเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” และด้านการ
สนับสนุน คือ “ขั้นตอนการด าเนนิการจัดท า
ค าสั่งมหาวิทยาลยัสวนดุสิตเร่ืองให้บุคลากร
เดินทางไปปฏิบัติงาน”  
       ผู้ให้ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 
คือ บุคลากรสายวิชาการของโรงเรียนฯ จากหลักสูตร
ต่างๆ  ประกอบด้วยหลักสูตรการโรงแรม การ
ท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน ออกแบบนิทรรศการและการ
จัดแสดง และการจัดการงานบริการ ที่มีประสบการณ์
ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
และผู้ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย การก าหนด
ผู้ให้ความรู้ด้านการสนับสนุน คือ บุคลากรสาย
สนับสนุนของโรงเรียนฯ ที่ท างานเกี่ยวกับการจัดท า
ค าสั่งมหาวิทยาลยัสวนดุสิตเร่ืองให้บุคลากร
เดินทางไปปฏิบัติงานการด าเนินงาน 
      จัดให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รวบรวม และสรุปองค์ความรู้เพื่อจัดท าคู่มือหรือแนว
ปฏิบัติที่ดี ทั้ง 3 ด้าน และเผยแพร่เพื่อให้บุคลากรใน
โรงเรียนฯ น าไปใช้ประโยชน์ 
การติดตามประเมินผล 
        การติดตามประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์ ใน
ด้านต่างๆ  มีดังนี ้
        ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า  
พบว่าอาจารย์ในโรงเรียนสามารถน าตัวอย่างกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบ Active Learning ไปปรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  ได้อย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ แต่อย่างไรก็ดี อาจารย์ผู้สอนยังต้องการทราบ
เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ที่มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 

รทบ.5.1.5.4 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานการ
จัดการความรู้ของ
โรงเรียน 
รทบ.5.1.5.5 การ
จัดการความรู้ด้าน
การผลิตบัณฑิต 
“การจัดการเรียน
การสอนแบบ 
Active Learning” 
รทบ.5.1.5.6 การ
จัดการความรู้ด้าน
การวิจัย “แนว
ทางการเขียน
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน” 
รทบ.5.1.5.7 การ
จัดการความรู้ด้าน
การสนับสนนุ 
“ขั้นตอนการ
ด าเนินการจัดท า
ค าสั่งมหาวิทยาลยั
สวนดุสติเร่ืองให้
บุคลากรเดินทาง
ไปปฏบิัติงาน” 
รทบ.5.1.5.8 แบบ
ส ารวจการสอน
แบบ Active 
Learning 
รทบ.5.1.5.9 
มคอ.3 และ มคอ.
5 แสดงกิจกรรม 
และผลของการน า 
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        ด้านการวิจัย คือ การแนวทางการจัดท า
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ แนวปฏิบัติที่ดีจาก
ผู้ที่ได้รับทุนในปทีี่ผ่านมา ร่วมกับแนวคิดจาก
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อน ามาปรับปรุง
กระบวนการเพื่อให้ได้แนวทางที่ดีและมีคุณภาพ และ
เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยได้จ านวนมากขึ้นและมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังพบว่าคู่มือที่ได้จากการ
สังเคราะห์ควรเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนาหัวข้อ
โครงการวิจัยที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น ข้อเสนอ 
โครงการวิจัยต้องบูรณาการศาสตร์ พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยในรูปชุดหรือแผนงานมากกว่า และการ
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบทความวิจัยและหรือ
บทความวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเขียนให้
นักวิจัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้น าไปใช้สามารถเข้าใจ
และน าไปใช้ในการก าหนดหัวข้อโครงการวิจัยได้ดี
ยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
       ด้านการสนับสนุน ได้จัดท าคูม่ือขั้นตอนการ
ด าเนินการจัดท าค าสั่งมหาวทิยาลัยสวนดุสติ
เร่ืองให้บุคลากรเดินทางไปปฏิบตัิงาน เพื่อให้
สามารถน าค าสั่งมาแนบเร่ืองการเบิกจ่ายได้ทนั
ตามก าหนดเวลา ซึ่งบุคลากรที่ได้ศึกษาคู่มือ ได้
รู้วิธีการเทคนิคและเกิดความเข้าใจในการ

Active Learning 
ไปใช ้
รทบ.5.1.5.10 
บันทึกสง่ข้อเสนอ
โครงการวิจัยของ
อาจารย์ในโรงเรียน
ฯ 
รทบ.5.1.5.10 
สัญญาทนุ
โครงการวิจัยของ
อาจารย์ในโรงเรียน
ฯ 
รทบ.5.1.5.11 
สถิติส่งเอกสารการ
ขั้นตอนการ
ด าเนินการจัดท า
ค าสั่งมหาวิทยาลยั
สวนดุสติเร่ืองให้
บุคลากรเดินทาง
ไปปฏบิัติงาน  
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ด าเนินการจัดท าเอกสารได้อยา่งถูกต้องและ
ครบถ้วน รวมทั้งได้รู้ขั้นตอนในการด าเนินการ
จัดท าเอกสารเพื่อให้ได้เอกสารมาด าเนนิการ
ท าเร่ืองเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งท าให้ปัญหา
ที่เกิดจากความล่าช้าเอกสารไมถู่กต้องและไม่
ครบถ้วนนั้น ลดลง โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้
เป็นสถิต ิ
 

 
  
      การปรับปรุงจากผลการประเมินกระบวนการมี
ประเด็นที่จะน าไปปรับปรุงกระบวนการจัดการ
ความรู้โดยการจัดกลุ่มการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามหมวดวิชาและสาขาเพื่อให้ได้องค์ความรู้
เชิงลึกมากยิ่งขึ้น โดยได้เผยแพร่คู่มือทั้ง 2 สายงาน 
วิชาการ และสนับสนุน ผ่านระบบ E-Office เพื่อให้
บุคลากรทุกท่านทั้งภายในและภายนอก รทบ. ได้รับ
ทราบและน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้

   6 การก ากับติดตามผล
การด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร
สายวชิาการ และ
สายสนับสนนุ  

      โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้มี
การจัดท าแผนการบริหารและพฒันาบุคลากร
สายวชิาการและสายสนับสนุนวชิาการให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ โดย
มอบหมายภารกิจผ่านคณะกรรมการฝ่าย
พัฒนาองค์กรและบุคคลการ ก ากับติดตามผล
การด าเนินงาน โดยในปี 2560 มีรูปแบบ
ด าเนินงาน ดังนี้  
(1) แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
1. ด้านความรู้และทักษะวิชาชพี  
สายวิชาการ  
- โรงเรียนฯ มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สายวชิาการ โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนา

รทบ.5.1.6.1 
ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ 
รทบ.5.1.6.2 
แผนการบริหาร
และแผนพฒันา
บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนนุ  
รทบ.5.1.6.3 
รายงานการ
ประชุม
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
สมรรถนะอาจารย์ดา้นการวิจยั และส่งเสริมให้
มีการสร้างสรรค์งานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการมากขึ้น ได้จัดท า “โครงการพัฒนาเค้า
โครงวิจัยและคลินิกวิจัยในสาขาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและการบริการ (Research Club) 
ประจ าปีการศึกษา 2559” โดยคณะการการฝ่าย
วิจัยของโรงเรียนฯ เป็นตัวแทนของแต่ละ
หลักสูตรฯ ท างานในการประสานงานระหว่าง
อาจารย์ และโรงเรียนฯ  
ผลการด าเนนิงาน 
ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยว
และบริการ มีผลงานวิชาการทั้งสิ้น 24 เร่ือง 
โดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ
ระดับนานาชาติ  จ านวน 3 เรื่อง ระดับ TCI 
กลุ่ม 1 จ านวน 6 เร่ือง ระดับ TCI กลุ่ม 2 
จ านวน 2 เรื่อง การประชุมทางวิชาการ 
จ านวน 2 เร่ือง และต ารา จ านวน 4 เร่ือง งาน
ที่ได้รับการจดสิทธบิัตร จ านวน 4 เรื่อง 
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินงาน จ านวน 1 เรื่อง 
- โรงเรียนฯ ได้สง่เสริมบุคลากรสายวชิาการใน
การพัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพ โดยการ
จัดโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม โดยน า
องค์ความรู้ที่มีอยู ่ความรูท้ี่ได้จากการเรียนการ
สอน และการวิจัย น าไปถา่ยทอด 
จัดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน  สังคม ถือเป็นการเพิ่มพนูความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การ
พัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อใช้
ประโยชน์ทางดา้นการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยพฒันา ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานตา่งๆ ซึง่
เป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้าง
รายได้ของสถาบันจากการให้บริการทาง
วิชาการด้วย 
สายสนับสนุนวิชาการ 

คณะกรรมการ
ประจ าโรงเรียน
การท่องเที่ยวและ
การบริการ 
รทบ.5.1.6.4 
รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติงาน
ประจ าปี 2561 
- รทบ.5.1.6.5 
รายงานสรุปผล
โครงการบริการ
วิชาการ 
 รทบ.5.1.6.6 
ตารางการ   เข้า
ร่วม การอบรม/
สัมมนา/การเป็นที่
ปรึกษา/วิทยากร 
สายสนับสนนุ 
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 
รทบ.5.1.6.7 แนว
ปฏิบัติการจัดการ
ความรู้ (KM) สาย
สนับสนนุวิชาการ 
“การจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุส านักงาน 
และค่าถ่ายเอกสาร 
ของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 
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- โรงเรียนฯ ได้สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/การเป็น
ที่ปรึกษา/วิทยากร เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพ โดยตั้งเป้าหมายการสนับสนุนให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 12 
คน ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วม ประชุม/อบรม/
สัมมนา/การเป็นที่ปรึกษา/วิทยากร  
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง    
ผลการด าเนินงาน  
บ ุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ จ านวน 12 คน 
ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนา/การเป็นที่ปรึกษา/วิทยากร ร้อยละ 100  
- โรงเรียนฯ ได้จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร โครงการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) สายสนบัสนุนวชิาการ
ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
เร่ือง “การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงาน และค่า
ถ่ายเอกสาร” โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ เพื่อให้การด าเนินงานมีกรอบการ
ปฏิบัติงานเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการ
จัดท าผงักระบวนการปฏิบตัิงาน (Work Flow) 
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงานและค่าถ่าย
เอกสาร เพื่อให้บุคลากรได้น าไปศึกษา เรียนรู้
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างวสัดุส านักงานและค่า
เอกสาร และน าไปใช้ในการปฏบิัติงานได้อยา่ง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ผลการด าเนนิงาน 
การด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงาน
และค่าเอกสารของบุคลากรสายสนับสนนุ
วิชาการ สามารถลดความผิดพลาดการตีกลบั
แก้ไขเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ 100% 
2. ด้านการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา  
 สายวิชาการ 
ในปีการศึกษา 2560 มีผู้ได้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกแล้ว จ านวน 3 ราย และมีผู้
ลาศึกษาต่อเต็มเวลา ระดับปริญญาเอก 
จ านวน 1 ราย 
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สายสนับสนุนวิชาการ 
มีผู้ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 1 
คน และระดบัปริญญาโท จ านวน 3 คน 
(2) แผนพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร 
สายวิชาการ  
โรงเรียนฯ ได้สง่เสริมบุคลากรสายวิชาการให้
ได้รับต าแหนง่ทางวิชาการที่สงูขึ้น เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดย
สนับสนนุให้อาจารย์ผลติผลงานทางวชิาการ
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดย ในปี
การศึกษา 2560 มีอาจารย์ประจ าได้รับ
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ จ านวนเพิ่มข้ึน 3 
คน รวมเป็น 11 คน จากอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 87.5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.57 
สายสนับสนุนวิชาการ 
- โรงเรียนฯ ส่งเสริมและผลักดนับุคลากรสาย
สนับสนนุวิชาการให้ได้เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลยั มีจ านวนเพิ่มข้ึน 3 คน รวมเป็น 
11 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 
ทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 91.66 
- โรงเรียนฯ ส่งเสริม และผลักดันพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ให้ได้รับ
ต าแหน่ง ระดับช านาญการ ได้วางแนวทางพัฒนา
ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ด าเนินการ
จัดท าผลงาน เพื่อด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ 
โดยมีการจัดท ารายละเอียดตามประกาศ
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ในเร่ืองของการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนบัสนุนประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ด ารงต าแหน่ง 
ระดับช านาญการ พ.ศ. 2561 เพื่อให้บุคลากร
สายสนับสนนุวิชาการได้รบัความรู้ความเข้าใจ
ในรูปแบบและเกณฑ์ระดบัคุณภาพของผลงาน
ที่แสดงถึงความเปน็ช านาญการ เพื่อขอก าหนด
ต าแหน่ง ระดบัช านาญการต่อไป  
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ส าหรับการติดตาม และประเมินผล
ความส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร โรงเรียนฯ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนา
องค์กรและบุคคล ด าเนนิการสรปุผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหาร และเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าพจิารณา ซึ่งเมื่อ
ประเมินผลความส าเร็จของแผนแล้วนั้น บรรลุ
ทั้งหมด 

   7 ด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไก
ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของ
คณะที่ไดป้รับให้การ
ด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเปน็
ส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะ
ตามปกติที่
ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมิน
คุณภาพ 

       โรงเรียนการท่องเทีย่วและการบริการใช้
เกณฑ์ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ในการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานในแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนฯ ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละ
องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้จะช่วยให้การด าเนนิงาน
ต่าง  ๆอย่างมีระบบ (PDCA) ซึ่งปรากฏให้เห็นใน
แผนด าเนนิการต่างๆ ที่เป็นระบบ และมีกลไก คือ 
มีการประชุมเพื่อก าหนดคณะกรรมการขับเคลื่อน 
(ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน) เพื่อท าให้
ระบบตา่งๆ ด าเนินและบรรลุเปา้หมาย และ
ด าเนนิการจดักิจกรรม หรือโครงการด าเนินงาน
ของโรงเรียนฯ ตามทีไ่ด้วางแผนร่วมกัน รวมถึงจะมี
การประเมินผลการด าเนินงาน และประเมินความ
พึงพอใจ เพื่อน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่
ได้มาปรบัปรงุการด าเนนิงานประกันคุณภาพ โดย
ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนฯ มกีารปรบัในเรื่อง
การบูรณาการกิจกรรมและโครงการที่คล้ายคลึงกนั
ของแต่ละหลักสูตรมาเปน็โครงการบูรณาการของ 
รทบ. เปน็ตน้ นอกจากนี้ เกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ได้มี
การเน้นกระบวนการที่มปีระสิทธภิาพมากขึ้น 
PDCA เป็นสิง่ที่โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการให้ความส าคัญและเนน้ย้ าในการด าเนนิงาน
ต่าง  ๆมากขึน้  
       โรงเรียนการท่องเทีย่วจงึไดป้รับปรุงการ
ด าเนนิงาน โดยการปรับระบบการด าเนนิการเป็น
ฝ่าย โดยมีทั้งสิ้น 8 ฝา่ยการด าเนนิการ ดงันี ้1. 
ฝ่ายพฒันาองค์กรและบุคคล (OD and HR) 2. 

รทบ.5.1.7.1 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานฝ่ายงาน
ด้านตา่งๆ ของ
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการ 
รทบ.5.1.7.2 
ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ ของโรงเรียน
การท่องเที่ยวและ
การบริการ 
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ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร (Marketing and 
Reputation) 3. ฝ่ายวิชาการ (Academic 
Department) 4. ฝ่ายบริการวิชาการ (THM 
Integrated Projects for Communities) 5. ฝ่าย
ฝึกประสบการณ์ (THM Cooperative Field) 6. 
ฝ่ายวจิัย  (Research and Development) 7. 
ฝ่ายพฒันานักศึกษา (Student Activities and 
Development) 8. ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (Arts and Cultural Preservation) 
ซึ่งทั้ง 8 ฝ่ายฯ ครอบคลุมองคป์ระกอบเกณฑ์
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ท าให้การ
ด าเนนิการของแต่ละฝา่ยเปน็ไปในทางเดยีวกับการ
ประเมนิคุณภาพได้ชัดเจนขึ้น การท าความเข้าใจ
การประกันคุณภาพ นอกจากนี้แลว้โรงเรียนฯได้
เชิญคณะกรรมการจากส านักบริหารกลยทุธ์ มาให้
ค าแนะน าข้อเสนอแนะ การจดัท ารายงานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้กับอาจารย์ทกุหลักสูตรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจมากขึน้ และพบว่าทุกหลักสูตร
ได้น าข้อเสนอแนะจากส านักบริหารกลยุทธ์ น ามา
ปรับปรุงกระบวนการด าเนนิการให้มีประสทิธิภาพ
มากขึ้น ทั้งนี้ในการด าเนินการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร คณบดไีด้เข้าร่วมในการประกนั
คุณภาพทุกหลักสูตร และประชุมกับประธาน
หลักสูตรเพื่อแจ้งข้อมูลและประเดน็ส าคัญที่ควร
ปรับปรุงส าหรับการด าเนินการตรวจประกัน
คุณภาพในหลักสูตรอ่ืนๆ ภายในโรงเรียนฯ  และ
สื่อสารผ่านเทคโนโลยี (Line Group ของโรงเรียน
ฯ) เพื่อให้ประเดน็การสื่อสารในการเตรียมตัวเพื่อ
ตรวจประกันของแต่ละหลักสูตรรวดเร็วขึ้น 
เนื่องจากแต่ละหลักสูตรจดัช่วงของการตรวจ
ประกนัคุณภาพไว้ใกล้กัน เพื่อการด าเนนิการที่เอ้ือ
ต่อกัน จากนัน้จึงน าข้อมูลทั้งหมดมารายงาน
ต่อรองอธิการบดฝี่ายกิจการตา่งประเทศและลูกคา้
สัมพันธ ์ทีไ่ด้ก ากับดูแลโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ และน าเข้าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจ าโรงเรียนฯ โดยน าการ
ปรับปรุงกระบวนการมาประยุกต์ใช้ในการ
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ด าเนนิงานในปีการศึกษาหนา้ เชน่ ระยะเวลาของ
การด าเนินการเตรียมความพร้อมเรื่องการประกัน
คุณภาพจะด าเนนิการแตล่ะขัน้ตอนในช่วงเวลาที่
เร็วขึ้นกว่าในปีการศึกษานี้ เปน็ตน้  นอกจากนี้ 
โรงเรียนการท่องเทีย่วเล็งเห็นความส าคัญของการ
เก็บข้อมูลที่เป็นระบบมากขึ้น เพื่อน ามา
เปรียบเทียบผลการด าเนินการย้อนหลัง เพื่อให้
เห็นพัฒนาการ และแนวโน้มของผลลัพธท์ี่ชัดขึน้ 
โดยใช้แผนของฝา่ยตา่งๆ ของทัง้ 8 ฝ่ายฯ 
แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ แผนกลยทุธ 
รทบ. และแผนบูรณาการการท่องเที่ยวฯ เป็นทัง้
แนวทาง และกลไกในการไปถึงผลลัพธ์ที่วางไว ้
โรงเรียนการท่องเทีย่วและการบรกิาร ไดน้ า
ข้อเสนอของคณะกรรมการ ในการตรวจประเมิน
คุณภาพ รอบ 9 เดือน มาพฒันาปรับปรุง
กระบวนการท างาน ดงันี ้
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
       การตรวจติดตามความกา้วหน้า การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
รอบ 9 เดือน พบว่า หลักสูตรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิา Hospitality Management 
(International Programe) อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีผลงานวชิาการไม่ครบตามเกณฑ์ที่
ก าหนดโดย สกอ. คณะกรรมการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้า จึงแนะน าให้หลักสูตรฯ 
ดังกล่าว เร่งพัฒนาศักยภาพให้ทันในรอบ 12 
เดือนต่อไป และแนะน าให้ทุกหลักสูตรฯ 
เตรียมหลักฐาน ได้แก่ มคอ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
และ 7 ในรอบ 12 เดือน 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
Hospitality Management (International 
Programe) โรงเรียนการท่องเทีย่วและการ
บริการ ได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และทุกหลักสูตรได้
จัดเตรียมหลักฐาน มคอ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 
7 ไว้ส าหรับการตรวจประเมิน ในรอบ 12 
เดือน 
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อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
       คณะกรรมการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้า เลง็เห็นศักยภาพของโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการจึงแนะน าให้
ตั้งเป้าหมายทีสู่งขึ้นมากกว่านี้ 
         โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมี
การส่งเสริมและสนับสนนุให้อาจารย์ประจ า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในปี 2560 มี
อาจารย์ที่มีวุฒปิริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.28 เท่ากับ 3.29 คะแนน ซึง่
เพิ่มข้ึนจาก ปี 2559 ที่มี 23 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.56 เท่ากับ 3.20 คะแนน และ ปี 2558 
ที่มี 19 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 เท่ากับ 2.78 
คะแนน อย่างไรก็ตาม ในปีนีโ้รงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการมีการตัง้ค่าเป้าหมาย
เพิ่มข้ึนจากเดิม ร้อยละ 20 เป็น ร้อยละ 25 
จากผลการด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีแนวโน้มที่พฒันาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้โรงเรียนฯ ก็จะส่งเสริมและสนับสนนุให้
อาจารย์พัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิที่สูงขึน้ต่อไป 
โดยมีอาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก 3 คน 
 
อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
       คณะกรรมการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าตั้งข้อสังเกตในส่วนของการ
ตั้งเป้าหมายที่ค่อนขา้งต่ า แนะน าให้มีการ
พัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์พฒันาตนเองเพื่อ
ขอต าแหน่งทางวชิาการให้มากข้ึน           
ในส่วนของการเขียนรายงานหัวข้อ จุดเด่น 
ควรมีการเขียนเปรียบเทียบรอบการประมาณ
คร้ังที่แล้วโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการมีอาจารย์ทีไ่ด้รับต าแหนง่ทางวชิาการ
จ านวนเท่าไร และรอบปัจจุบนัมีจ านวนเท่าไร 
เพิ่มข้ึนกี่คน 
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ในส่วนของการเขียนรายงานหัวข้อ จุดที่ควร
พัฒนา ควรเขียนรายงานกระบวนการการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ และวิธกีารส่งเสริม
อาจารย์เพื่อขอต าแหน่งงานวิชาการอย่างเป็น
รูปธรรม 
          โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
มีอาจารย์ที่ได้รบัต าแหนง่ทางวชิาการ (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์) ในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.71 เท่ากับ 1.14 คะแนน  
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มี 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.89  คะแนน เท่ากับ 0.74 คะแนน และ 
ปี 2558 ที่ไม่มีอาจารย์ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเลย คิดเปน็ร้อยละ 0 เท่ากับ 0 
คะแนน  อย่างไรก็ตาม ในปีนีโ้รงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการได้ตั้งคา่เป้าหมาย
เพิ่มข้ึนจากเดิม ร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10 จาก
ผลการด าเนนิงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
ไว ้ซึ่งมีแนวโน้มทีพ่ัฒนาขึ้นอยา่งต่อเนื่อง  ทั้ง
โรงเรียนฯก็จะพัฒนาอาจารย์ประจ าให้ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการเพิ่มขึ้นต่อไป โดย
มีอาจารย์ที่ส่งผลงานแล้วและอยู่ใน
กระบวนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
5 คน 
 
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ข้อ 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และ
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
      คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้า
แนะน าให้เขียนรายงานอธิบายถึงระบบและ
กลไกของแต่ละหลักสูตรฯ ตั้งแต่การเตรียม
ความพร้อม ระบบอาจารย์ที่ปรกึษา วิธีการให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษา และเชื่อมโยงการ
ท างานร่วมกับระดบัคณะ และระดับ
มหาวิทยาลยัอย่างไร 
ข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
      คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้า
แนะน าให้เพิ่มเติมกิจกรรมที่ได้ร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ระบุถึงงานที่นกัศึกษาได้ท า
หรือเข้าร่วม วิเคราะห์สิ่งที่นักศึกษาได้รับจาก
การร่วมกิจกรรมพิเศษเหล่านั้น และระบสุื่อที่มี
การประชาสัมพนัธ์โครงการหรือกิจกรรมที่
นักศึกษาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการได้เข้าร่วม 
ข้อ 3 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
     ไม่มีข้อเสนอแนะ 
ข้อ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  
     คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้า
แนะน าให้เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ของการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน สงูกว่าหรือต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ควรระบุ 
ข้อ 5 น าผลการประเมนิจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่ง
ให้ผลการประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 
     คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้า
แนะน าให้เขียนรายงานโดยการน าผลการ
ประเมินจากข้อที่ 4 มาปรบัปรุงเพื่อพัฒนา
ต่อไป 
ข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
      คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้า
แนะน าให้จัดเตรียมหลักฐานในส่วนของ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้สมบูรณ ์
      ในส่วนของการเขียนรายงานจุดเด่น ใน
ส่วนของอาจารย์ทีป่รึกษามีหลกัฐานหรือไม่ที่
ได้ช่วยเหลือนักศึกษา มีจ านวนกี่คนที่ได้
ช่วยเหลือ 
      ในส่วนของการเขียนรายงานจุดที่ควร
พัฒนา ควรน าผลการด าเนินงานมาพฒันา 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
และปรับให้เกิดกิจกรรมหรือโครงการที่จะท า
ให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
       โรงเรียนกรท่องเที่ยวและการบริการมีผล
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทีต่ั้งไว้ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีผลประเมิน
คุณภาพการจัดบริการนักศึกษาในทุกด้าน
เพิ่มข้ึนจากปีที่ผา่นมา โดยมีการเพิ่ม
กระบวนการดูแลนักศึกษากลุ่มที่มีรายวิชา
ตกค้างอย่างใกล้ชิด อาจารย์ทีป่รึกษาได้มีการ
วางแผนการเรียนให้กับนักศึกษาที่มีรายวชิา
ตกค้างเป็นรายบุคคล ท าให้นักศึกษาสามารถ
คาดการณ์ก าหนดการขอส าเร็จการศึกษาของ
ตนเองได้ อาจารยท์ี่ปรึกษายงัเพิ่มช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาเปน็การลด
ช่องว่างในการสื่อสารและให้ค าปรึกษาอีกด้วย 
 
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
       คณะกรรมการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าแนะน าให้ระบุตัวชี้วัดแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ความส าเร็จของ
ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทั้งเชิง
คุณภาพและปริมาณ เม่ือมีการประเมินผลของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแล้ว ไดน้ า
ผลการประเมินมาปรบัปรุงแผนในรอบหน้า
อย่างไร 
      โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้
ระบุระบุตัวชี้วัดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ความส าเร็จของตัวชี้วดัตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ไว้ในผลการ
ด าเนินงานในรอบ 12 เดือน 
        
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ข้อ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจยัที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวจิัย 
      คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้า
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
แนะน าให้ระบุระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร
งานวิจยัของตนเอง ไม่สามารถอ้างอิงกับระบบ 
R System ของมหาวิทยาลัยได ้
ข้อ 2 สนับสนนุพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในประเดน็ต่อไปนี้ 
      คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้า
แนะน าให้ระบุสิ่งสนบัสนุนอ่ืนทีก่่อให้เกิด
งานวิจยัเช่น ของปฏบิัติการต่างๆของคณะ 
(ห้อง Mock-up หรือ Studio ของ EVEX) 
และกิจกรรมวิชาการทีไ่ด้จัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ ควรระบุ
รายชื่อของผู้ที่เชิญมา ชื่อกิจกรรม และ
กิจกรรมที่ท าให้ชัดเจน 
ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทนุวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์
       ควรระบุแหล่งที่ได้รบัการจัดสรร
งบประมาณ และจ านวนเทา่ไร 
ข้อ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในการ
ประชุมวชิาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
       ควรระบุ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการได้รับทนุสนับสนนุจากมหาวิทยาลยั
จ านวนเท่าไร สนบัสนุนให้อาจารย์ท่านใดไป
เผยแพร่โครงการวิจัยชื่ออะไร และสนับสนุน
เพื่อเดินทางไปน าเสนอ 
โครงการวิจัยที่ต่างประทศอย่างไร 
ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจน
ยกย่องอาจารย์และนักวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น 
       ควรระบุชื่ออาจารย์ผูท้ี่ไดร้ับรางวัล และ
ชี้แจงในทีป่ระชุม และประชาสมัพันธ์ พร้อม
แนบรูปถ่ายในเล่มรายงาน 
ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 
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      ควรระบุการด าเนนิงานขอจดสิทธิบตัร 
และระบุระบบและกลไกของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการทีส่นบัสนุนให้อาจารย์
ด าเนินการขอจดสิทธิบัตร 
       โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้
เพิ่มเติมข้อมูลในผลการด าเนินงาน ส าหรับการ
ตรวจประเมิน รอบ 12 เดือน 
 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
      ควรมีการตั้งเป้าหมายให้สงูกว่าปัจจบุัน 
      โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้
ตั้งเป้าหมายเงนิสนบัสนุนงานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์ 50,000 บาท 
 
การบริการวิชาการแก่สังคม 
      1. การวางแผนการบริการวิชาการ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างไร 
ควรระบุรายละเอียด 
      2. ควรพิจารณาแผนบริการวิชาการให้มี
โครงการที่ใช้ความเชี่ยวชาญของโรงเรียนและ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีการ
ประเมินผลโครงการให้ตรงกับวตัถุประสงค์
และเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ถูกตอ้ง และน าไปสู่
การประเมินผลและความส าเร็จตามตัวชี้วดั
ของแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
      3. นักศึกษาได้อะไรจากโครงการเพื่อ
บริการวิชาการ ได้ฝึกทักษะในดา้นไหน ชุมชน/
สังคมได้อะไรจากโครงการ ควรระบ ุ
      โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้
ระบุวางแผนการบริการวิชาการสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม และมีการประเมินผล
โครงการให้ตรงกับวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ตามตัวชี้วดั และสิ่งทีน่ักศึกษาได้จากโครงการ
บริการวิชาการ ไว้ในผลการด าเนินงาน ในรอบ 
12 เดือน 
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ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
      1. มีการก าหนดตัวบ่งชีว้ัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะวฒันธรรม และควรประเมินผลตามตัว
บ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว ้
      2. แต่ละโครงการควรระบจุ านวน 
การจัดสรรงบประมาณ 

1. ควรระบุแหล่ง/สื่อ ในการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมที่ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน การจัดสรรงบประมาณ สื่อ ในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของกิจกรรม
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ไว้ในผลการ
ด าเนินงาน ในรอบ 12 เดือน 

 

การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 
ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT ฯ 
      ควรระบุวันที่แผนกลยุทธ์โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการได้รับการเห็นชอบ
จากสภามหาวทิยาลัย 
ข้อ 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
     ควรทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  
ควรระบุประเด็นความเสี่ยงลดลงอย่างไร มี
รายงานสรุปกิจกรรมที่ลดความเสี่ยง และเมื่อ
ความเสี่ยงลดลงโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการมีทิศทางในการด าเนนิงานต่ออย่างไร  
ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลอยา่งครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
อธิบายการด าเนินงานอยา่งชัดเจน 
     ควรทบทวนและระบุหลักธรรมาภิบาลให้
ครบทั้ง 10 ด้าน 
      โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
ได้ทวบทวน และระบุวันที่แผนกลยุทธ์ ระบุ
ประเด็นความเสี่ยง ระบุหลักธรรมาภิบาลให้
ครบทั้ง 10 ไว้ในผลการด าเนนิงาน ในรอบ 12 
เดือน 
ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตร 
      1. ควรมีการรายงานผลการประเมิน
ตนเองของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการในที่ประชุมประจ าคณะ ทุกหลักสูตร 
และทุกภาคการศึกษา 
      2. ในข้อการน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างตอ่เนื่องยังไม่
สมบูรณ์ หากน ามาปรับปรุงได้จริงเป็นรูปธรรม
จะส่งผลให้คะแนนสูงขึ้น 
      โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการในที่ประชุมประจ า
คณะและน าข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ า
คณะมาปรบัปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น โดยได้ระบไุว้
ในผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน 

 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

(= บรรลุ ,  = ไม่บรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
6 ข้อ 7 7 5 5 บรรลุ 
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ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี  
องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ  
 
ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

5.2 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ข้อค้นพบ/ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา  2560  โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มีการด าเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ ์ ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีระบบและกลไก

ในการก ากับการ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
ให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร  

       โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มี
ระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสตูรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานด้านอ่ืนที่
เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1. การวางแผน (Plan)  
     โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมีผล
การด าเนินงานดังนี ้
     1.1 ทุกหลักสูตรได้วางแผนการปฏิบัติงาน
โดยมีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัที่ยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานก ากับ ดูแล ติดตาม
ผลการด าเนนิงานในทุกหลักสูตร เพื่อให้ทุก
หน่วยงานระดับคณะที่มีการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยัยึดถือและปฏบิัติรว่มกัน โดยให้
พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับ
มาตรฐาน บัณฑติ นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิง่
สนับสนนุการเรียนรู้ 
     1.2 มีการศึกษาเกณฑ์และตัวบ่งชี้เกณฑ์ 
IQA ตามองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การก ากับ
มาตรฐาน บัณฑติ นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิง่
สนับสนนุการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงระบบและ
กลไกย่อยระดับหลักสูตรเพื่อจัดท า มคอ. 7 ของ
ทั้ง 5 หลักสูตร 
    1.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

รทบ.5.2.1.1 
คู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 
2558 
รทบ.5.2.1.2 
ค าสั่งที่
1947/2561 
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท า
รายงานประเมิน
ตนเองของ
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 
ประจ าปี
การศึกษา 2560 
รทบ.5.2.1.3 
ค าสั่ง 
4228/2560 
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานฝ่าย
งานดา้นตา่งๆ 
ของ โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ฝ่ายตา่งๆ ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ เพื่อรับผิดชอบผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพที่ส าคัญ ได้แก่ 
การก ากับมาตรฐาน บณัฑิต นักศึกษา อาจารย์ 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้  
    1.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน
การท่องเที่ยวและการบริการ  ประจ าปี
การศึกษา 2560 เพื่ออธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการด าเนนิงานในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
ตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบการประกันคุณภาพที่
ส าคัญ ได้แก่ การก ากบัมาตรฐาน บัณฑติ 
นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้       
         2. มีการด าเนนิงานดา้นประกันคุณภาพ 
(Do)  
             2.1 ด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพเพื่อรับผิดชอบ
กระบวนการหรือผลการด าเนนิงานตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพที่ส าคัญ ได้แก่ 
การก ากับมาตรฐาน บณัฑิต นักศึกษา อาจารย์ 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ ในระดับหลักสูตร
เพื่อจัดท า มคอ.7 และรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา แก่คณะกรรมการประจ า 
รทบ. 
        3. มีการประเมินคุณภาพภายใน (Check)  
          มีการรายงานผลการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนนิงานด้านประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรและระดบัโรงเรียน โดย
บรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ า รทบ.  นอกจากนี้ทางโรงเรียนฯ ได้รับ
การตรวจประเมินประกนัคุณภาพการศึกษา
ประจ าทุกปี ปลีะ 1 คร้ัง ดังนี้  
        3.1 มีการก าหนดการประเมินคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 

รทบ.5.2.1.4 
เอกสารรายงาน
การประชุม
หลักสูตรจ านวน 
5 หลักสูตร ปี
การศึกษา 2560 
เร่ืองการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
โดยก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการประเมินและ
ติดตามภายใน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน ผ่าน
ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและคณะกรรมการประจ าโรงเรียนฯ 
อย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับโรงเรียนฯ ก าหนดให้มี
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย
บุคคลภายนอก ระหว่างเดือน กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2561  
          3.2 มีคณะกรรมการด าเนินการจัดท า
รายงานประเมินตนเองของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ประจ าปีการศึกษา 
2560 ซึ่งมีหน้าที่ 1) ตรวจความถูกต้องและ
สอดคล้องกับเอกสารอ้างอิง 2) ประเมินคะแนน
ตามเกณฑ์การประเมินแตล่ะ ตวับ่งชี้ 3) ให้
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรบัปรงุรายงานการ
ประเมินตนเองให้สมบูรณ์ 4) เสนอจุดแข็ง 
จุดอ่อนในแต่ละตัวบ่งชี้  
            3.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2560  และระดบัโรงเรียนเรียนฯ  
        4. มีการควบคุมคุณภาพการติดตามการ
ด าเนินงาน (Act) 
              4.1 มีการปรับปรุงการด าเนินการ
ตามแผนและพนัธกิจใน มคอ.7 และจัดส่งผลการ
ประเมินคุณภาพเข้าระบบ CHEQA Online  
โดยไดส้รุปข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพ
ปี 2559 เพื่อน ามาปรับกระบวนการประกัน
คุณภาพในปี 2560 โดยข้อเสนอแนะนั้น เนน้ใน
เร่ืองการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และต าแนห่
งทางวชิาการรของบุคลากร รทบ. และสนับสนนุ
ให้เกิดการสังเคราะห์องค์ความรู้ของ รทบ. ซึ่ง 
รทบ. ได้พัฒนาโครงการที่สัมพนัธ์ หรือก าหนด
โครงการเพื่อตอบสนองข้อเสนอแนะเหล่านี้ ทั้ง
ยังก าหนดให้แต่ละฝา่ยฯ การด าเนินการเข้า
ประชุมการเตรียมพร้อมการประกันคุณภาพ 
ร่วมกับคณะกรรมการประจ า รทบ. เพื่อให้
กระบวนการประกันคุณภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ก าหนดประธานฝ่ายการด าเนินการ เพื่อให้การ
รายงานผลการด าเนนิการในแตล่ะฝา่ยฯการ
ด าเนินงานที่สัมพนัธ์กับตัวบ่งชีป้ระกันคุณภาพ 
เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปอยา่ง
สมบูรณ์  และเปน็ภาระงานตามปกติ เพื่อให้การ
ด าเนินการประกันคุณภาพไม่สง่ผลกระทบหรือ
เป้นปัญหาในการด าเนนิงาน แต่เป็นกลไกส าคัญ
ในการส่งเสริมการด าเนนิการภายใน รทบ. ให้มี
มาตรฐานยิ่งขึ้น  

  2 มีคณะกรรมการ
ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่
ก าหนดในข้อ 1 
และรายงานผลการ
ติดตามให้
กรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณา
ทุกภาคการศึกษา  

       โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มี
คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพท าหนา้ที่
ก ากับ ติดตามการด าเนนิงานให้เป็นไปตามระบบ
ประกันคุณภาพดว้ยวงจรคุณภาพ PDCA ท า
หน้าที่ก ากับ ตดิตามการด าเนินการประกัน 
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสตูร ดังนี ้
          มีการน าไปปรบัปรุงเปน็ระยะโดย
หลักสูตร ส่งเสริมให้ทุกภารกิจด าเนินการอย่าง
เป็นระบบและสัมฤทธิ์ผล โดยเฉพาะภารกิจหลัก 
ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ระบบ
การวิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ก าหนดไว้ในคู่มอืประกันคุณภาพ
ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และ
ติดตามผลจากการประชุม เพื่อให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงจากการปรับปรุง เช่น ระบบการ
วิจัย ระบบอาจารย์ทีป่รึกษา ทีแ่สดงผล
ความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน  เป็นตน้  
         มีการรายงานผ่านทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจ าโรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ จากนัน้น ารายงานประกันคุณภาพฯ 
ที่ได้รับพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้ว่า 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การโรงแรม 
จุดเด่น 
1. หลักสูตรได้รับการตรวจสอบและปรับปรุง

รทบ.5.2.2.1 
ค าสั่งที ่
1947/2561 
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท า
รายงานประเมิน
ตนเองของ
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 
ประจ าปี
การศึกษา 2560 
รทบ.5.2.2.2 
รายงานการ
ประชุมของทุก
หลักสูตร เสนอ
ต่อคณะกรรม
บริหารโรงเรียน 
เพื่อรายงานผล
การประเมิณ
คุณภาพหลักสูตร 
รทบ.5.2.2.3 
เอกสารรายงาน
การประชุม
โรงเรียน ปี
การศึกษา 2560 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
แก้ไขโดยคณะกรรมการสภาวิชาการอย่างเข็ม
งวด 
2. การมีสถานประกอบการและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
และได้รับการยอมรับ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรติดตามผลการปฏบิัติงานของนักศึกษา
และบัณฑิต  
2. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่โดดเด่นที่สุด
หลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลยัสวนดุสติ ควร
พัฒนาให้โดดเด่นยิ่งขึ้นและจัดเป็นแหล่งศึกษาดู
งานของมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึง่จะเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรทั้งทางตรงและทางอ้อม 
3. งานวิจัยทีน่ าเสนอในหลักสูตรนี้ค่อนข้างไป
ทางการท่องเที่ยว เสนอแนะให้ท าวิจัยเพิ่มเติม 
เช่น การสร้างศักยภาพผูป้ระกอบการด้านอาหาร 
การพัฒนาสถานประกาอบการด้านอาหารให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล การพัฒนา Home 
stay ให้แก่ชุมชน 
4. อาจารย์ควรมีผลงานวิจัยดา้นการโรงแรม
อาหารและสาขาที่เก่ียวข้อง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว 
จุดเด่น 
1. มีคณะกรรมการสภาวิชาการตรวจสอบให้
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาหลักสูตร 
2. บัณทิตของโรงเรียนได้รับการยอมรับและเป็น
ที่เชื่อถือ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การบิน 
จุดเด่น 
1. มีคณะกรรมการสภาวิชาการก ากับดูแล
มาตรฐานหลักสูตร 
2. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาดา้นธุรกิจการบนิ
จากมหาวิทยาลัยสวนดุสติได้รับการยอมรับด้าน
บุคลิกภาพและการบริการ 
3. หลักสูตรในบางศูนย์มจี านวนนักศึกษาน้อย
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
เกินไป 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรพัฒนางานวิจัย บทความและต าแหน่งทาง
วิชาการ 
2. ควรท าการประเมินผู้เรียนให้เป็นระบบ 
3. ควรสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์ต่างๆ และ
มหาวิทยาลยั 
4. ระบบการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะส าคัญ 
5. จัดระบบการพัฒนาตามทักษะส าคัญที่
โรงเรียนฯ ต้องการให้เกิดขึ้น 
6. นโยบายรัฐมุ่งเน้นให้การท่องเที่ยวเป็น
ตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ และการพฒันาคน 
สาขาวชิาควรลงท าวจิัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
จุดเด่น 
1. มีสาระครบถ้วนและผ่านการตรวจสอบอย่าง
เข้มจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
2. เป็นสาขาใหม่ที่ยังไม่มีที่ใดเปดิสอน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรท าแผนพัฒนาอาจารย์โดยเฉพาะด้านการ
วิจัย การผลิตบทความ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
จุดเด่น 
1. มีคณะกรรมการสภาวิชาการตรวจสอบ
เอกสารหลักสูตรก่อนส่งสภามหาวิทยาลัยอย่าง
เข้มงวด 
2. อาจารย์ผู้สอนนอกจากจะส าร็จการศึกษาสาย
ตรงแล้วยังมีประสบการณ์การท างานจนสามารถ
ได้สิทธบิัตร และผลงานการสร้างสรรค์ระดับชาติ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ประชาสัมพันธ ์
2. ท า Direct Approach กับโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ซึ่งบางเร่ืองโรงเรียนฯ ได้น ามาด าเนินการ ดังนี้  
1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสร้างความ
ร่วมมือกับเพิ่มเติมกับหน่วยงานโรงเรียนฯ ใน
กลุ่มเป้าหมาย เชน่ โรงเรียนในเครือสารสาสน์
วิเทศ 
2. โรงเรียนฯ ได้ส่งเสริมและสนบัสนนุให้อาจารย์
ท างานวิจัยและเขียนบทความ โดยมีผลงานวิจยั
และงบมาณทีไ่ด้รับจัดสรรเพิ่มมากข้ึนและให้เห็น
เป็นที่ประจักษ ์

  3 มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อ
สนับสนนุการ
ด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผล
ตามองค์ประกอบ
การประกัน
คุณภาพหลักสูตร  

     มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนนุการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี ้
      1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้
มอบคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2560 ให้กับทุกหลักสูตร เพื่อสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพภายใน และแจ้งให้บุคลากรทุก
ท่านทราบถึงการดาวนโ์หลดข้อมูลจาก Website 
ของมหาวิทยาลัย  
       2. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้
มอบรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2559 ให้กับทุกหลักสูตร เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดท ารายงานผลการประกัน
คุณภาพภายในปีการศึกษา 2560 
         3. มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรเพื่อน าผลการประเมิน เสนอ
กรรมการประจ าโรงเรียนเพื่อพิจารณา 
          4. มหาวิทยาลัยฯ และโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการมีการอ านวยความ
สะดวกในการจัดสรรทรัพยากรด้านก าลังคน 
เวลา และสิ่งสนับสนนุประกอบอ่ืน ๆ เช่น ข้อมูล
ในระบบสารสนเทศของส านักงานประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิด
การด าเนินงานประกันคุณภาพของทุกหลักสูตร 

รทบ.5.2.3.1 
คู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 
2560 
รทบ.5.2.3.2 
รายงานผลการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน ปี
การศึกษา 2559 
รทบ.5.2.3.3 
เอกสารรายงาน
การประชุม
โรงเรียน ปี
การศึกษา 2560 

   4 มีการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร
ตามก าหนดเวลา

        มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
ก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการประจ าโรงเรียนเพื่อ

รทบ.5.2.4.1 
ก าหนดการตรวจ
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ทุกหลักสูตร และ
รายงานผลการ
ประเมินให้
กรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณา  

พิจารณา ดังนี ้
       1. มีการก าหนดให้ทุกหลักสูตรรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพหลักสตูรตามระยะเวลาที่
ก าหนด ภายในเดือน สงิหาคม 2561 ทั้ง 5 
หลักสูตร  
           1) หลักสูตรฯ สาขาวชิาธุรกิจการบิน                 
           2) หลักสูตรฯ สาขาวชิาธุรกิจการ
โรงแรม 
           3) หลักสูตรฯ สาขาวชิาออกแบบ
นิทรรศการและการจัดแสดง  
           4) หลักสูตรฯ สาขาวชิา Hospitality 
Management        
            5) หลักสูตรฯ สาขาวชิาการท่องเที่ยว 
          2. หลักสูตรฯ มีการรายงานผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการประจ าโรงเรียนฯ โดย
ประธานหลักสูตรซึ่งโดยด าแหนง่เป็น
คณะกรรมการโรงเรียนดวยนั้น รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรต่อทีป่ระชุม เพื่อ
พิจารณาก าหนดแนวทางในการปรับปรุงระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในปี
การศึกษาต่อไป เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
และพัฒนาแผนการด าเนินการและแผนปฏิบัติ
การได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธผิลยิ่งขึน้ 
        3. โรงเรียนมีการจัดประชุมกับประธาน
หลักสูตรเพื่อแจ้งข้อเสนอแนะให้รับทราบ เพื่อให้
แต่ละหลักสูตรทราบถึงแนวทางของการเขียน
แผนปฏบิัติการและการด าเนนิการโครงการในปี
การศึกษา 2560 ที่สอดคล้องกบังานประกนั
คุณภาพระดับหลักสูตร 
 
โดยมีรายงานข้อเสนอแนะของแต่ละหลักสูตร 
ดังนี ้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การโรงแรม 
 องค์ประกอบที่ 2 ควรมีการเก็บ
แบบสอบถามตามอัตลักษณ์ของสาขาวชิา
เพิ่มเติม เช่น 3Ps และควรเก็บแบบสอบถามให้

การประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 
รทบ.5.2.4.2 
มคอ.7 จ านวน 5 
หลักสูตร 
รทบ.5.2.4.3 ผล
การตรวจ
ประเมินการ
ประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 5 
หลักสูตร 
รทบ.5.2.4.4 
รายงานการ
ประชุมกรรมการ
ประจ าโรงเรียนฯ 
เร่ืองการ
พิจารณาผลการ
ตรวจประเมิน
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ได้ร้อยละ 100 เพื่อจะได้สะท้อนเหตุผลที่แท้จริง
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฯ ให้ยั่งยืน  
 องค์ประกอบที่ 3 เพิ่มการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาในประเด็นการใช้ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 
และควรระบุผลของการพัฒนาเด็กตามประเด็น 
TQF ทั้ง 5 ด้าน, ศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์
ของหลักสูตร 3Ps, การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา ความพึงพอใจ และร้อยละในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 องค์ประกอบที่ 4 ควรมีการทบทวนค่า
เป้าหมายในปีที่ผา่นมา เพื่อเปรียบเทียบคะแนน
ในปีถัดไปว่าพบประเดน็อะไรบา้งที่ควรพัฒนา
ปรับปรุง, ค่าของเกณฑ์มาตรฐาน และหลักฐาน
เชิงประจักษ์ รวมถึงมีการสง่เสริมอาจารย์โดยมี
การตั้งค่าเป้าหมายเชิงปริมาณของงานวิจัย เช่น 
ลงวารสารวิจัยทา่นละ 1 เล่ม และเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และการพัฒนา
อาจารย์เชิงคุณภาพควรครบพนัธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 องค์ประกอบที่ 5 ควรมีการวางแผน
ด้านการบูรณาการการจัดการเรยีนการสอนกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
 องค์ประกอบที่ 6 ควรเพิ่มผลการ
ประเมินในปทีี่ผา่นมาและควรแสดงผลการ
ประเมินเชิงปริมาณในแตล่ะหัวข้อที่มีการวัดด้าน
ความพึงพอใจ 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว 
 องค์ประกอบที่ 3 ควรพัฒนาวิธกีาร
เขียนโดยเฉพาะในเร่ืองของระบบและกลไก และ
แบบประเมนิประเด็น ความพึงพอใจของ
นักศึกษาควรมีการแยกประเด็นให้ชัดเจน  
 องค์ประกอบที่ 4 มีระบบและกลไกแต่ยัง
ไม่เห็นกระบวนการทีส่่งผลต่อการบริหารจัดการและ
การพัฒนาอาจารย์  
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
 องค์ประกอบที่ 5 ควรพัฒนา
กระบวนการเขียนเนื่องจากยังไม่เห็นขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 
 องค์ประกอบที่ 6 หลักสูตรควรเพิ่มสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ซึ่งอาจเพิ่มจากเครือข่ายของ
หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การบิน 
 องค์ประกอบที่ 3 ควรเพิ่มช่องทางใน
การรับนักศึกษานอกเหนือจากระบบ 
Admission และมีการประชาสมัพันธ์ในเรื่องการ
รับสมัคร การให้ความรู้ให้เหมาะสมในแต่ละ
พื้นที ่
 องค์ประกอบที่ 4 หลักสูตรฯ ควรมี
ระบบการสง่เสริมให้อาจารย์ ผลิตผลงานทาง
วิชาการเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ควร
ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกท่านเผยแพร่และผลิตผล
งานทางวชิาการ อย่างต่อเนื่อง 
 องค์ประกอบที่ 5 ควรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอน 
 องค์ประกอบที่ 6 หลักสูตรฯ ควรหาสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น การใช้เทคโนโลยี
ทางดิจิตอล สื่อการเรียนการสอน 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
 องค์ประกอบที่ 2 พัฒนาแบบสอบถาม
ของผู้ใช้บัณฑิตให้มีความชัดเจนตรงประเด็นทุก
มิติ และน าผลของการประเมินกลับมาพฒันา
หลักสูตร 
 องค์ประกอบที่ 3 การรับเข้านกัศึกษา
ต้องมีมาตรการเชิงรุกที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
และมีกระบวนการประชาสัมพนัธ์หลักสูตร ที่
ก่อให้เกิดความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย ควรมีการ
วางแผนในเร่ืองของการพัฒนานักศึกษา โดย
ก าหนดเป้าหมายในแต่ละเร่ืองให้ชัดเจน และมี
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
เครื่องมือการประเมินผลกระบวนการใน 3.1 
และ 3.2 ให้ครบทุกด้านและตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย และควรมีการวิเคราะห์การรับเข้า 
การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 องค์ประกอบที่ 4 ควรมีการประเมิน
กระบวนการให้ครบทุกมิต ิและแสดงให้เห็นถึง
แนวทางในการพัฒนาหลักสตูรให้ดีขึ้น 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรควรมี
แนวทางในการเรียนการสอนที่เน้นฝึกปฏิบัติ โดย
ใช้โครงงานบริการวิชาการจริง ท าให้นักศึกษา
สามารถเลือกเส้นทางประกอบวิชาชีพได้อย่าง
หลากหลาย แต่ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
กิจกรรมโครงการที่จัดและวิธีการเรียนการสอน 
เพื่อการวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการและการ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 
อย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้การด าเนินหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลคุ้มค่า 
 องค์ประกอบที่ 6 หลักสูตรควร
วิเคราะห์ถึงความต้องการจ าเปน็ของสิ่งสนับสนุน
เพื่อการเรียนรู้ตามบริบทของหลักสูตร และ
วางแผนในการจัดเตรียมให้เหมาะสมกับสภาพ
วิชาและหลักสูตร 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
Hospitality Management (International 
Programe) 
  องค์ประกอบที่ 3 ควรมีการวาง
แผนการรับนักศึกษา และมีการประชาสัมพนัธ์
เชิงรุก วางแผนการวางระบบทีป่รึกษารวมถึงการ
สร้างความตระหนักถึงหน้าอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง
ด้านวชิาการ การใชช้ีวิตของนักศึกษา และการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาที่
เสริมทักษะให้ครบทั้ง 4 กลุ่มของการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 และควรมีการประเมินทักษะการ
เรียนรู้เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาคร้ังต่อไป 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
 องค์ประกอบที่ 4 หลักสูตรควรส่งเสริม
สนับสนนุ จัดสรรงบประมาณ ก าหนดภาระงาน
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าผลงานและ
เผยแพร่ผลงานทุกคน 
 องค์ประกอบที่ 5 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อก าหนดรายวิชาที่จะ
บูรณาการกับ การวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดกิจกรรมใน มคอ.3 และมีการประเมินผล
ใน มคอ.5 ของรายวิชานั้น 
 องค์ประกอบที่ 6 หลักสูตรควรรายงาน
ปัญหาเรื่องสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอแก่
คณะทราบ เพื่อวางแผนจดัสรรงบประมาณใน
การจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ด้านวิชาชพีให้
เพียงพอและเหมาะสม และควรประเมินผลความ
พึงพอใจด้านสิง่สนับสนุนการเรียนรู้และน าผลมา
ใช้ในการพัฒนาต่อไป 

   5 น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ
จากกรรมการ
ประจ าคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  

       ในรอบการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปี 2559 คณะกรรมการได้อธิบาย
จุดเด่น และให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ และได้น าผลการ
ประเมินจุดเด่นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
มาปรับปรุงหลักสูตร ในปี 2560 ให้มีคุณภาพดี
ขึ้น ดังนี ้
จุดเด่น 
        1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
ได้มีการส่งเสริมให้อาจารย์มีศักยภาพเพิ่มข้ึน ทั้ง
ทางดา้นการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และ
การท าผลงานในต าแหน่งวิชาการที่เพิ่มข้ึน (รอบ
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการมีผู้ช่วยศาสตราจารยเ์พิ่มข้ึน 4 คน)  
        2. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมี
กระบวนการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ได้รับเงิน
สนับสนนุส่วนใหญ่ในระดับชาต ิและมีการ
เผยแพร่งานวิจัยไปสู่สังคมได้อยา่งเป็นระบบทั้ง
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง  

รทบ.5.2.5.1 
มคอ.7 ประจ าปี
การศึกษา 2560 
จ านวน 5 
หลักสูตร 
รทบ.5.2.5.2 
แผนปรับปรุง
คุณภาพของ
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการที่
เชื่อมโยงกับ
แผนปฏบิัติงาน
งบประมาณ 
2561 
รทบ.5.2.5.3 
แผนปฏบิัติงาน
ประจ าปี 2561 
ของโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและ
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
         3. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่เป็นระบบและ
ท าให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมใิจที่ได้รับเลือก
ให้ศึกษาในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
รวมทั้งนักศึกษารุ่นพี่เปน็แบบอย่างที่ดีในด้าน
การเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีแก่นักศึกษารุ่นน้อง 
จุดที่ควรพัฒนา 
          1. โรงเรียนการท่องเทีย่วและการบริการ 
มีการปรับปรุงแผนการรับนักศึกษาตามแผนการ
รับของมหาวิทยาลัย ซึง่ระบไุว้ใน มคอ.2 ของ
หลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีจ านวนตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ระบไุว้ โดยการค านวณจากค่า FTES  
          2. โรงเรียนการท่องเทีย่วและการบริการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการสนบัสนนุให้น า
งานวิจยัไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดย
มีการจัดอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารระดบันานาชาติ และได้รับการตอบรับ
การเข้าร่วมจากคณาจารย์ในโรงเรียนฯ เป็น
อย่างด ี

     3. มีการปรับปรุงแผนปฏิบตัิงานและมี
การเชื่อมโยงของแผน น าการถา่ยทอดไปสู่การ
ปฏิบัติด้วยความเข้าใจ และตรงตามแผนปฏิบัติ
งานและมีการประเมนิการปฏิบตัิงานบุคลากร  
ทุกๆ 6 เดือน 

ประเด็นการจดัการความเสี่ยงและการ
จัดการ 
ความรู้ แนวทางการพัฒนา คือ 

 1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการมีการปรับปรุงแผนปฏิบตัิการให้เกิดความ
เชื่อมโยง ทั้งทางดา้นบริการวิชาการ กิจกรรม
นักศึกษา ศิลปะและวฒันธรรม ให้เชื่อมโยงกับ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติการของมหาวิทยาลัย 
โดยเน้นในกิจกรรมนักศึกษาของทุกหลักสูตร  
 2. มีแผนปฏิบัติงานการถ่ายทอดความ
เข้าใจ ในเร่ืองระบบการบริหารจัดการเพิ่มมาก
ขึ้น โดยในระดบัผูบ้ริหาร สามารถถ่ายทอดสู่
ระดับผูป้ฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการของ

การบริการ 
รทบ.5.2.5.4 
รายงานการ
ประชุมบุคลากร
โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวการ
บริการประจ าป ี
รทบ.5.2.5.5  
(ร่าง) แบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ประจ า รทบ. 
(ใหม่) 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการถ่ายทอดสู่
ระดับหลักสูตรให้มีแผน กระบวนการที่เกิดความ
เข้าใจตรงกันและปฏบิัติในแนวเดียวกัน โดย
หลักสูตรจัดประชุมของหลักสูตรเดือนละ 1 คร้ัง 
และมีการประชุมอาจารยป์ระจ าของโรงเรียนฯ 
ประชุมตามไตรมาศในแต่ละปี กรณีมีวาระ
เร่งด่วนโรงเรียนฯ จะจดัประชุมทุกเดือน 
 
      โดยในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการ มีการน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ า
คณะมาปรบัปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี ้
        1. หลักสูตรจ านวน 5 หลักสูตรของ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการน าผลการ
ประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา ในปี
การศึกษา 2559  และข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ าโรงเรียนฯ มาปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามพนัธกิจของหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ดีขึ้น และสง่ผลให้การด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏบิัติงานงบประมาณ 2559-2561 ของ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีคุณภาพ
ดีขึ้นเช่นกัน  
        2. มีการจัดการประชุมหลักสูตรเพื่อ
พัฒนา (ร่าง) แผนตามงบประมาณปี พ.ศ. 2561 
หรือปีการศึกษา 2560 และแผนปฏิบัติการปี
การศึกษา 2560 ของแต่ละฝา่ยการด าเนินงาน 
       3. น าข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการ
ประจ ารทบ.มาปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรให้เป้นไปในทิศทางที่ดขีึ้น มีความ
ทันสมัยขึน้ อาจารย์สามารถแก้ไขปัญหา และ
ดูแลนักศึกษาให้มีประสทิธิภาพมากข้ึน ดัง
ข้อเสนอแนะหนึ่งที่ว่าถึง “การพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นด้” ด้วยเหตุนี้ รทบ.จึง
ด าเนินการปรับการประเมิน ควบคุม ดูแล และ
ส่งเสริมคุณภาพอาจารย์ทุกมิติ โดยมิติหนึ่ง คือ
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดที่พบและน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
การวัดและการประเมนิผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ให้ครอบคลุมภารกิจที่ปฏิบัติอยู่จริง แต่
อยู่นอกเหนือรายละเอียดของการประเมินรูป
แบบเดิม และครอบคลุมพนัธกจิในการด ารง
วิชาชีพอาจารย์ให้มีมาตรฐาน และรวบรวม
รายละเอียดในการด าเนินการซึง่เก่ียวโยงกับ
คุณภาพของนักศึกษา เช่น การนิเทศงานในการ
ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการของ
นักศึกษา หรืองานที่มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจง
เป็นรายบุคคล เป็นตน้ 

   6 มีผลการประเมิน
คุณภาพทุก
หลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 
การก ากับ
มาตรฐาน 

         ในรอบ 12 เดือน หลักสูตรจ านวน 5 
หลักสูตรของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมี
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผา่นองค์ประกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐาน  

รทบ.5.2.6.1 
เล่ม SARมคอ.7 
ที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพ
ทุกหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 
การก ากับ
มาตรฐานจ านวน 
5 หลักสูตร 

 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

(= บรรลุ ,  = ไม่บรรลุ) SAR คณะกรรมการ SAR คณะกรรมการ 
6 ข้อ 6 6 5 5 บรรลุ 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

สรุปผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 3 
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ส่วนที่สาม 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ประจ าปีการศึกษา 2560 
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 

 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผลคะแนนประเมนิ ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์

บรรลุ 
ตัวหาร ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 3.51 คะแนน 16.35 3.27 คะแนน  3.27 
5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละ 25 23 ร้อยละ 26.28  3.29 
87.5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละ 10 12 x 100 ร้อยละ 13.71  1.14 
87.5 

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

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

บาท/คน 
 5.00 

86.5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ร้อยละ 20 17.60 x 100 ร้อยละ 20.11  5.00 

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

เฉลี่ยรวม 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย 4.44 
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ตารางท่ี 2  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ 
ประกอบ 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51–4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 3.14 5.00 3.27 3.78 ดี 
2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 13 3.61 5.00 4.14 4.44 ดี 
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายนามคณะกรรมการประเมิน 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

  ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งด าเนินสวัสดิ์ 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

 3.   อาจารย์ธิติมา  แก้วมณี 
ต าแหน่ง รองคณบดีโรงเรียนการเรือน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
 4.  อาจารย์จตุรดา โภชนจันทร์ 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  เลขานุการ 
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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ เป็นประธานฯ  
อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  กล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจการประเมิน เมื่อจันทร์ที่  27  สิงหาคม  2561 เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร
ส านักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  ประจ าปีการศึกษา 2560 

ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม  2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมอาคารส านักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5  

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

 
 

 
วันจันทร์ที่  27  สิงหาคม  2561 
 
เวลา  08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน 
เวลา  09.00 - 09.30 น. คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมอาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 
   ชั้น 5  

 เวลา  09.30 - 09.45 น. คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน               
     ณ ห้องประชุมอาคารส านักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5  
เวลา  09.45 - 10.00 น. ประธานกรรมการกล่าวแนะน ากรรมการขั้นตอนการประเมินพร้อมทั้ง 

    ชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจ ณ ห้องประชุมอาคารส านักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5  
เวลา  10.00 - 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินและศึกษาเอกสารหลักฐาน 

      ณ ห้องประชุมอาคารส านักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5  
 เวลา 12.00 - 13.00  น. คณะกรรมการ ผู้บริหาร  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส 

เวลา 13.00 – 13.30  น. คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน 
 เวลา 13.30 – 15.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินและศึกษาเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 

      ณ ห้องประชุมอาคารส านักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5  
 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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