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คำนำ 

 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการโดยการนำของผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำ
กระบวนการจัดการความรู้มาใช้ในการดำเนินงานทั้งทางด้านสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  เพื่อให้
องค์ความรู้ได้ถูกจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดต่อองค์กร โดยในปี
การศึกษา 2563 นี้ โรงเรียนการท่องเที ่ยวและการบริการได้จ ัดให้ม ีการจัดการความรู้  (Knowledge 
Management: KM) ขององค์กรครอบคุลมประเด็นสำคัญ 3 ด้านด้วยกันประกอบด้วย 1) เทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning (ภาคปฏิบัติ) ออนไลน์อย่างไรให้น่าสนใจ โดยการดำเนินโครงการการใช้
แอปพลิเคชันเพื่อจัดทำคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ 2) การจัดการความรู้เพื่อให้ได้เทคนิคการเขียนจริยธรรมวิจัย     
ในมนุษย์อย่างไรให้ผ่านในครั้งเดียว และ 3) การจัดการความรู้เพื่อให้ได้เทคนิคการใช้ OneDrive อย่างไรให้
เหมาะสมกับงานในยุค Next Normal ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้จากการประชุมหารือร่วมกันของคณะทำงานจัดการ
ความรู้ ในฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีหน้าที่ในการดำเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับนโยบายของหน่วยงาน และเป็นผู้อำนวยความสะดวกและกระตุ้นด้านการจัดการความรู้ (KM Facilitators) 
ให้กับหน่วยงาน ร่วมกับฝ่ายบริหารของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งพบว่าประเด็นดังกล่าวนี้เป็น
ประเด็นสำคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรต่อไปอย่างแท้จริง 

 ทั้งนี้นอกจากประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำความรู้ที่ผ่านกระบวนการจัดการความรู้อย่างเหมาะสม
มาใช้ในการพัฒนาองค์กรแล้ว การจัดการความรู้นี้ยังถือเป็นกระบวนการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มี
อยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและหรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของหน่วยงาน 
โดยจะบรรลุเป้าหมายได้ก็ต่อเมื่อองค์กรได้มีกระบวนการที่ดีที่จะค้นหาองค์ความรู้และนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้
ให้เกิดประโยชน์  
 ซึ่งกระบวนการดำเนินงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนางานให้กับบุคลากรของโรงเรียนการท่องเที่ยว  
และการบริการ เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เอกสารนี้จึงเป็นการสรุปองค์ความรู้ที ่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรได้ต่อไป 
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เทคนิคการใช้ OneDrive อย่างไรให้เหมาะสมกับงานในยุค Next Normal 
ของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัด โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (รทบ.) 

 
1. หลักการและเหตุผลในการเลือกประเด็นการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  

การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัด รทบ. มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ     
โดยแตกต่างกันไปตามภาระงานของแต่ละบุคคล ที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน รทบ. 
และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการประจำหลักสูตรของ รทบ. ซึ่งต้องมีการเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดังกล่าวหากมีการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
หมวดหมู่จะเอ้ือต่อการปฏิบัติงานที่ไม่เฉพาะแค่บุคลากรสายสนับสนุนแต่รวมถึงบุคลากรสายวิชาการในข้อมูล
ที่มีการใช้งานร่วมกันด้วย  

ดังนั้น เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดเก็บข้อมูล บุคลากรสายสนับสนุนของ รทบ. ได้ระดมความคิดเห็น

ร่วมกับคณะทำงานการจัดการความรู้  ในฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที ่มีหน้าที ่ในการดำเนินงานตาม

กระบวนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน และเป็นผู้อำนวยความสะดวกและกระตุ้น

ด้านการจัดการความรู้ (KM Facilitators) ให้กับหน่วยงานโดยพิจารณาถงึรูปแบบการทำงานตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย และ รทบ. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในการ

ทำงานที่บ้าน (Work from Home) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงระบบปฏิบัติการ Microsoft 365 

ที่มหาวิทยาลัยมีไว้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งจะบุคลากรจะได้รับพื้นที่ในการเก็บข้อมูล      

ใน OneDrive ที่สามารถใช้ในการจัดเก็บข้อมูลตามภาระงานของตนเอง และข้อมูลที ่ต้องใช้งานร่วมกับ

บุคลากรอื่น โดยใช้กิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของบุคลากร     

สายสนับสนุนในการใช้งาน OneDrive เพื ่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานในหัวข้อ เทคนิคการใช้         

OneDrive อย่างไรให้เหมาะสมกับงานในยุค Next Normal  

1.1 การกำหนดประเด็นความรู้ (ข้ันตอนที่ 1) 
               รทบ. เลือกใช้กิจกรรมการจัดการความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดเก็บข้อมูล บนพื้นฐาน
ของสิ่งสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีให้ด้านเทคโนโลยี ในหัวข้อ “เทคนิคการใช้งาน OneDrive อย่างไร
ให้เหมาะสมกับยุค Next Normal” เพื่อสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ และการทำงานนอก
สถานที่ รวมทั้งเป็นการลดการสูญหายของข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสาร และการใช้กระดาษของ
หน่วยงานได้  
 

1.2 การกำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย (ขั้นตอนที่ 2)  
     กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสายสนับสนุนสังกัด รทบ. จำนวน 11 คน สามารถใช้งาน OneDrive 

ในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้  
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2. คู่มือการปฏิบัติงาน      
  2.1 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (ขั้นตอนที่ 3) 
 

ตารางแสดงขั้นตอนการดำเนินงานในกิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนของ รทบ. 
ขั้นตอน แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 นำหัวข้อการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนของของ รทบ. 
มาหารือร่วมกันถึงแนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งปรึกษาแนวทาง
จากฝ่ายบริหาร รทบ. 

คณะทำงานการจัดการ
ความรู้ ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ รทบ.  

2  พิจารณาบุคลากรภายในหน่วยงานที ่ม ีความเชี ่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ในการใช ้งาน OneDrive มาให ้ความร ู ้และนำ
ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกับบุคลากรภายในหน่วยงานได้ ซึ่งได้แก่ 
ว่าที่ร้อยตรี พุฒิโชติ ทองมอญ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงาน
ทั่วไป) ที่มีประสบการณ์ในการใช้งาน OneDrive ข้อมูลแผนภาพ
อินโฟกราฟฟิกเพ่ือนำเสนอกิจกรรมและข่าวสารของ รทบ.   

ฝ่ายบริหาร และฝ่าย
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
รทบ.  

3 ประสานงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้ถึงกิจกรรมการจัดการความรู้ 
       3.1 แจ้ง ว่าที่ร้อยตรี พุฒิโชติ ทองมอญ บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญถึงรูปแบบและแนวทางการดำเนินกิจกรรม และประเด็นที่
จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       3.2 นัดหมายและแจ้งข้อมูลกับบุคลากรสายสนับสนุน รทบ. 
ให้รับทราบถึงกิจกรรมการจัดการความรู้ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

  - หัวข้อ : เทคนิคการใช้ OneDrive อย่างไรให้เหมาะสม
กับงานในยุค Next Normal  

  - วันเวลาและรูปแบบในการจัดกิจกรรม ได้แก่ วันศุกร์ที่ 
23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่าน Microsoft Teams 
ชื่อ KM THM : 2564 สายสนับสนุน 
             - ประเด็นที่นำจะนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยน ประกอบไป
ด้วย     

     1) การแชร์ประสบการณ์ในการใช้งาน OneDrive ที่
ผ่านมา  

     2) งานในความรับผิดชอบของตนเองที่จะนำมาจัดเก็บ
ใน OneDrive/ ข้อมูลที ่จะนำมาใส่/ กลุ ่มคนที่จะเข้ามาใช้งาน/ 
ระยะเวลาในการแชร์ข้อมูล เป็นต้น  

คณะทำงานการจัดการ
ความรู้ ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ รทบ.  
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ขั้นตอน แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
     3) นอกจากงานที่รับผิดชอบโดยตรง อาจเสนอแนะใน

งานที่เก่ียวข้องกับตัวเอง หรือทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ที่ควรจัดเก็บข้อมูล
ผ่าน OneDrive  

     4) สิ ่งที ่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื ่อสามารถนำ
ข้อมูลมารายงานต่อคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 

4 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามวัน เวลา และรูปแบบที่กำหนด 
หัวข้อ : เทคนิคการใช้ OneDrive อย่างไรให้เหมาะสมกับงานในยุค 
Next Normal  
วันเวลา ในการจัดกิจกรรม : วันศุกร์ที ่ 23 เมษายน 2564 เวลา 
10.00 - 12.00 น.  
รูปแบบการจัดกิจกรรม : ผ่าน Microsoft Teams ชื่อ KM THM : 
2564 สายสนับสนุน 
ผู้นำการจัดการความรู้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา  เลิศพัชร
พงศ ์
ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการใช้งาน One drive : ว่าที่
ร้อยตรี พุฒิโชติ ทองมอญ 

 
 
 

คณะทำงานการจัดการ
ความรู้ ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ รทบ.  
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ขั้นตอน แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
5 ดำเนินการสรุปข้อมูลความรู้ที่ได้จากการกิจกรรมการจัดการความรู้ 

และนำส่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ได้ดังนี้ 
 

 
 

1. คณะทำงานการ
จัดการความรู้          
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ รทบ. ในการ
รวบรวมสรุปข้อมูล 
2. ว่าที ่ร้อยตรี พุฒิโชติ 
ทองมอญ ในการจัดทำ
แผนภาพอินโฟกราฟฟิก
คู ่มือการปฏิบัติงานของ
กระบวนการ เทคนิคการ
ใช้ OneDrive อย่างไรให้
เหมาะสมกับงานในยุค 
Next Normal  
 

6 รทบ.กำหนดเป็นแนวทางเพื ่อนำมาในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรม โดยการนำมาใช้ในการปฏิบัติตามที่ รทบ. จะต้องมีการ
ดำเน ินงานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปี
การศึกษา 2563 และจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด
ในระบบ SDU QA ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รทบ. จึงได้มีการพัฒนาแนวทางการ
ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพและจัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด    
ไว้บน OneDrive ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย ่างสะดวกถึงแม้ว ่าจะเป็นการใช้งานนอกสถานที่
ปฏิบัติงาน โดยข้อมูลยังมีความปลอดภัย และไม่สูญหาย  
        ในการนี้ รทบ. ได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำ รทบ. 

ครั้งที่ 3(8)/ 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 

ฝ่ายบรหิาร รทบ. 
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ขั้นตอน แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
09.00 - 12.00 น. ในวาระเรื ่องสืบเนื ่อง ระเบียบวาระที ่ 3.11 

OneDrive สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนำเสนอถึงแนวทางในการดำเนินงาน

จัดเก็บหลักฐานในแต่ละตัวชี ้ว ัดไว้บน OneDrive และรายการ

หลักฐานในแต่ละตัวชี้วัดที่จะต้องจัดเก็บโดยอ้างอิงจากการรายงาน

การประเมินตนเอง ตามระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2563 

รอบ 6 เดือน ของ รทบ. เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางในการ

ดำเนินงานในการนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการรายงานการประเมิน

ตนเอง ตามระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 

เดือน ต่อไป 

7 ประเมินผลของการนำมาปฏิบัติเพื่อพัฒนา หรือปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

คณะทำงานการจัดการ
ความรู้ ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ รทบ.  

 
  2.2 จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (ขั้นตอนที่ 4) 

                1. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รทบ. ในการรวบรวมสรุปข้อมูลความรู้ที ่ได้จากการกิจกรรม    
การจัดการความรู้ และนำส่งข้อมูลให้ ว่าที่ร้อยตรี พุฒิโชติ ทองมอญ เพ่ือใช้จัดทำแผนภาพอินโฟกราฟฟิกคู่มือ
การปฏิบัติงานของกระบวนการ เทคนิคการใช้ OneDrive อย่างไรให้เหมาะสมกับงานในยุค Next Normal     
เพ่ือนำส่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และนำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารของ รทบ. ได้แก่ 
เว็บไซต์ของ รทบ. โดยสามารถเข้าถึงได้จากหัวข้อ การจัดการความรู้ รวมทั้งช่องทางการสื่อสารอื่นเพื่อให้
บุคลากรสามารถนำคู่มือกระบวนการดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงานได้     
              2. การประชุมคณะกรรมการประจำ รทบ. ครั้งที่ 3(8)/ 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 
2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ในวาระเรื่องสืบเนื่อง ระเบียบวาระที่ 3.11 OneDrive สำหรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดย อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด รองคณบดี รทบ. 
ได้นำเสนอถึงแนวทางในการดำเนินงานจัดเก็บหลักฐานในแต่ละตัวชี้วัดไว้บน OneDrive และรายการหลักฐาน
ในแต่ละตัวชี้วัดที่จะต้องจัดเก็บโดยอ้างอิงจากการรายงานการประเมินตนเอง ตามระบบ SDU QA ประจำปี
การศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน ของรทบ. เพ่ือร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางในการดำเนินงานในการนำมาใช้เป็น
แนวปฏิบัติในการรายงานการประเมินตนเอง ตามระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน 
ต่อไป 
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3. การนำคู่มือการปฏิบัติงานมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
3.1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำคู่มือไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน (ขั้นตอนที่ 5) 
      
     จากการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานในการใช้งาน OneDrive เพื่อเก็บข้อมูลและแชร์ข้อมูลกับ

ผู้ใช้งานอ่ืน บุคลากรสายสนับสนุนของ รทบ.ได้นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     1. บุคลากรที่เคยงาน OneDrive ในการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้ว ได้นำคู่มือการปฏิบัติงานในการใช้

งาน OneDrive ไปพัฒนารูปแบบการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่  
         - การจัดเก็บข้อมูลการประชุมคณะกรรมการประจำ รทบ. ที่ประกอบกด้วยไฟล์บันทึกเสียง

การประชุมฯ รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร เอกสารประกอบการประชุมฯ  
         - การจัดเก็บแผนภาพอินโฟกราฟฟิกเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ ข่าวสารของ รทบ. 
         - การจัดเก็บข้อมูลทางวิชาการของ รทบ. โดยการใช้งาน OneDrive ของหลักสูตรฯ ในช่วงที่

ต้อง WFH เนื่องจากการแพร่ระบาดของวไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในการตรวจผลการเรียน โดยมี
การสร้างโฟลเดอร์ใน One Drive แยกเป็นรายวิชา เพื่อใช้เก็บข้อมูลที่ต้องมีการตรวจแก้ร่วมกันของอาจารย์
ภายในหลักสูตร จากไฟล์ที่เก็บใน OneDrive อาจารย์จะเข้าไปแก้ไข ซึ่งไฟล์งานจะระบุผู้ที่ทำการแก้ไข และ
ไฟล์ที่แก้ไขเสร็จแล้วจะเป็นไฟล์ที่ถูกนำส่ง โดยที่ไฟล์ต้นฉบับไม่สูญหาย   
                2. การพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามระบบ SDU QA 

ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน โดยนำแนวทางจากการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามระบบ 

SDU QA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน ของ รทบ. มาพิจารณาแนวทางการดำเนินงานจัดเก็บ

หลักฐานในแต่ละตัวชี้วัดไว้บน OneDrive เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

                    แนวทางในการดำเนินงานจัดเก็บหลักฐานในแต่ละตัวชี้วัดไว้บน OneDrive    

           1) ผู้รับผิดชอบสร้างโฟลเดอร์ในชื่อ “หลักฐานตามตัวชี้วัดในระบบ SDU QA รทบ.” ไว้ใน 
OneDrive โดยผ่านการเข้าใช้จากอีเมล์ของหน่วยงาน ซึ่งภายในโฟลเดอร์จะมีการจำแนกเป็นโฟลเดอร์ย่อยลง
ไปตั้งแต่ จำแนกรายองค์ประกอบ ตั้งแต่องค์ประกอบที่ 1 ถึงองค์ประกอบที่ 5 และแต่ละองค์ประกอบ         
จะจำแนกตามตัวชี้วัด เช่น ในองค์ประกอบที่ 1 จะประกอบไปด้วย ตัวชี้วัดจำนวน 11 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 
D 1.1 ถึง D 1.11 เป็นต้น   

2) หลังจากสร้างโฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บหลักฐานในแต่ละตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว ทำการแชร์
โฟลเดอร์ในแต่ละตัวชี้วัดโดยจัดทำเป็น Link ข้อมูล แล้วส่งไปยังช่องทางการติดต่อสื่อสาร เช่น แอปพลิ         
เคชันไลน์ อีเมล์ หรือช่องทางอื่น ๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานของแต่ละตัวชี้วัด    
เพ่ือนำข้อมูลมาจัดเก็บในโฟลเดอร์ที่สร้างไว้  
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           3) การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยการแชร์โฟลเดอร์ดังกล่าวให้กับผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบดูแลในแต่ละตัวชี้วัดเพื่อการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต่อไป   

3.2 แนวทางพัฒนาการภายหลังการนำคู่มือไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน (ขั้นตอนที่ 6) 
      การพัฒนาและนำการใช ้งาน OneDrive เพื ่อเก ็บข้อมูลและแชร ์ข ้อม ูลกับผ ู ้ ใช ้งานอ่ืน              

ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนของ รทบ. ได้นำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามภาระงานของตนเองและสายวิชาการ 
ส่งผลให้บุคลากรมีความสะดวกในการปฏิบัติสอดคล้องกับวิถีการทำงานยุคปัจจุบันที่สามารถแชร์ไฟล์งาน
ให้กับผู้ที่ทำงานร่วมกันได้รวมทั้งกำหนดให้สิทธิ์ผู้ใช้งานอื่นได้ว่าจะสามารถแก้ไขงานได้หรือไม่ ซึ่งถ้าแก้ไขได้
การบันทึกใหม่จะไม่สามารถบันทึกที่ไฟล์เดิมได้ แต่จะเป็นการบันทึกเป็นไฟล์ในชื่อใหม่ ดังนั้นข้อมูลจะไม่     
สูญหาย เหมาะกับการเป็นคลังข้อมูล อย่างงานจัดทำอินโฟกราฟิกของหน่วยง านที ่ต้องมีการจัดเก็บ           
ไฟล์รูปภาพ และไฟล์งานจำนวนมาก และที่สำคัญมีผู ้อื ่นต้องการใช้ประโยชน์ในงานดังกล่าวจำนวนมาก       
ทั้งภายในหน่วยงาน และนอกหน่วยงาน ที่มีการเรียกขอบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงเป็นการสะดวกที่จะจัดเก็บใน     
OneDrive เนื่องจากสามารถเข้าไปค้นหาและส่งเป็นลิงก์ข้อมูลให้ได้เลยผ่านการใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
พกติดตัวตลอดเวลา นอกจากนี้สามารถเลือกได้ว่าจะแชร์ข้อมูลให้กับผู้อื่นมีสิทธิเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้แค่ไหน 
สามารถกำหนดระยะเวลาในการแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นได้ด้วย ซึ่งการใช้งานร่วมกับผู้อื่นต้องมีการทำความเข้าใจ
กับผู้ใช้งานร่วมกันในการเข้ามามีส่วนร่วมใช้งานไฟล์ เช่น หลักเกณฑ์การตั้งชื่อไฟล์ เพ่ือความสะดวกในการใช้
งานและสามารถใช้งานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุน รทบ. สามารถนำไปพัฒนาแนวทาง
ภายหลังการนำคู่มือไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ได้ดังนี้ 
 

1. บุคลากรสายสนับสนุน รทบ. ทราบข้อดีของการใช้ OneDrive และสามารถนำไปปรับ/ 
พัฒนาการใช้งานได้  
              บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถใช้งาน OneDrive ได้โดยการ Sign in เข้าใช้อีเมล์ของ
มหาวิทยาลัย XXXXX_XXX@dusit.ac.th ซึ่งจะมีเนื้อที่ให้ใช้งานประมาณ 1 TB มากกว่าการใช้อีเมล์ส่วนตัว 
xxxxx@hotmail.com หรือ outlook ที ่จะมีเนื ้อท ี ่ให ้ประมาณ 15 MB เมื ่อ Sign in เข้าไปแล้วเล ือก         
OneDrive ก็จะเข้าไปใช้งาน/ เก็บงานได้ โดยถ้าจะมีการเก็บไฟล์งานโดยการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลก็สามารถ
สร้างเป็นโฟลเดอร์ เหมือนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป และสามารถสร้างเป็น Short cut ไว้บน
หน้าจอได้เลย เพ่ือที่จะสามารถเข้าใช้งานไดบ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์  

 
2. งานที่จะสามารถนำมาพัฒนาจัดเก็บข้อมูลใน OneDrive ได้ 
    2.1 การทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการที่จะมี

การใช้ไฟล์ข้อมูลร่วมกันและมีการเข้าไปใช้งานข้อมูลบ่อยครั้ง ประกอบไปด้วย ไฟล์บันทึกเสียงการประชุมฯ 
ใบนำวาระการประชุม ข้อมูลแสดงรายชื่อผู้รับผิดชอบในการจัดทำใบนำวาระ และสรุปรายงานการประชุม     

mailto:XXXXX_XXX@dusit.ac.th
mailto:xxx@hotmail.com%20หรือ
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ในแต่ละการประชุม เอกสารประกอบการประชุมฯ เป็นต้น ซึ่งหากมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวใน OneDrive 
แยกเป็นการประชุมแต่ละครั้ง บุคลากรจะมีความสะดวกในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น 

    2.2 การจัดเก็บข้อมูลการอบรมของบุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีผู้ดูแล
ข้อมูลจะสร้างโฟลเดอร์แยกเป็นรายบุคคลใน OneDrive และแชร์ลิงก์ไปยังไลน์ของบุคลากรแต่ละบุคคลและ
สร้างเป็นโน๊ตให้ไว้ เพื ่อที่บุคลากรแต่ละท่านจะสามารถนำข้อมูลการอบรมที ่เป็นไฟล์หลักฐาน เช่น 
ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานอื่น ๆ มาจัดเก็บและมาใส่ในโฟลเดอร์ได้ตามที่สะดวก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมี   
การตั้งค่าเป็นส่วนตัว หรือเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อาจกำหนดเวลาการเข้าถึงไว้    

    2.3 การจัดเก็บข้อมูลของเลขานุการประจำหลักสูตรเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการนำไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งการทำงานร่วมกับฝ่ายวิชาการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เช่น ฐานข้อมูล มคอ.
ต่าง ๆ รวมทั้งหลักฐานประกอบประกันคุณภาพ โดยการจัดเก็บใน OneDrive รวมทั้งอาจให้อาจารย์ใน
หลักสูตรฯ สามารถเข้ามาจัดเก็บหรือเข้าถึงข้อมูลได้เพ่ือความสะดวกในการนำไปใช้ในงานต่าง ๆ ได้ด้วย 

    2.4 การทำฐานข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละหลักสูตร โดยการสร้างโฟลเดอร์ใน 
OneDrive และให้อาจารย์ส่งข้อมูลมาเก็บไว้ ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกในการสืบค้นและนำไปใช้ในงานได้
ต่อไป    
              2.5 การจัดเก็บรวบรวมหลักฐานประกอบการรายงานประเมินตนเองของฝ่ายงานต่าง  ๆ ตาม
ตัวชี้วัดที่ฝ่ายงานรับผิดชอบใน OneDrive โดยเลขานุการฝ่ายงานเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ รวบรวม ดูแล
และปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ   

   2.6 การจัดเก็บแบบฟอร์มต่าง ๆ ใน OneDrive เพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์ของ
บุคลากรในหน่วยงาน  
        จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในหัวข้อ เทคนิคการใช้ OneDrive อย่างไรให้เหมาะสมกับ
งานในยุค Next Normal ของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัด โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (รทบ.)     
ซึ ่ง บุคลากรสายสนับสนุนได้ร ับร ู ้ถ ึงข้อดีของการใช้ One drive ในงาน และมีความเข้าใจถึงว ิธ ีการ               
ในการใช้งาน จากตัวอย่างการใช้งาน OneDrive ที่นำมาพูดคุยและยกตัวอย่าง ทำให้ทราบถึงแนวทางในการ
จะพัฒนาในงานของตนเองที ่จะสามารถนำมาพัฒนาจัดเก็บข้อมูลใน  OneDrive ได้ รวมทั้งได้แนวทาง
พัฒนาการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 
2563 ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน 
และเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม คณะทำงานการจัดการความรู้ และฝ่าย
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของ รทบ. จะมีการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน
สังกัด รทบ. อย่างต่อเนื่องต่อไป 
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หลักฐานการพัฒนางานโดยการใช้ OneDrive ในการจัดเก็บข้อมูล 
 
1. Link การเข้าถึงข้อมูลการทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการ
บริการ ผ่าน Link https://sdumail-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ruksiya_kan_dusit_ac_th/EmdC_8YZmndEs4t1z-
aCBr8BKhHF-wb3yLzfx8OMYBkX8A?e=nIXrFu 
 

 
 

 
 

 

https://sdumail-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ruksiya_kan_dusit_ac_th/EmdC_8YZmndEs4t1z-aCBr8BKhHF-wb3yLzfx8OMYBkX8A?e=nIXrFu
https://sdumail-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ruksiya_kan_dusit_ac_th/EmdC_8YZmndEs4t1z-aCBr8BKhHF-wb3yLzfx8OMYBkX8A?e=nIXrFu
https://sdumail-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ruksiya_kan_dusit_ac_th/EmdC_8YZmndEs4t1z-aCBr8BKhHF-wb3yLzfx8OMYBkX8A?e=nIXrFu
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2. Link การเข้าถึงข้อมูลแผนภาพอินโฟกราฟฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ ข่าวสารของ รทบ. 
ผ่าน Link https://sdumail-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/putichot_ton_dusit_ac_th/EvS8jHly3XpLqxlQsdGlHwY
B9ukKyycdxjO9ZrImEBGUAg?e=aSn8n2  
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3. Link การเข้าถึงข้อมูลการพัฒนาแนวทางในการดำเนนิงานจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามระบบ 
SDU QA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน 
ผ่าน Link https://sdumail-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sirinda_saw_dusit_ac_th/EvHoiY59Lk5OsU-
aOPoybI0BwScAqSmfwtlL1FdK_xclrw?e=lOZMGm  
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ค ำสั่งโรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร 

ที ่ ๑๐๔๒/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยงำนด้ำนต่ำง ๆ ของโรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร 
--------------------------------------- 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ ของโรงเรียนฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ      
โรงเรียนฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยต่ำง ๆ ดังนี้ 

 
  คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑. ดร.สุวมำลย์   ม่วงประเสริฐ 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิมพ์มำดำ วิชำศิลป์   
๓. อำจำรย์ศริญำ ประเสริฐสุด  
๔.  อำจำรย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล  
มีหน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ ของโรงเรียนฯ 
 

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งนภำ  เลิศพัชรพงศ์  ประธำนกรรมกำร 
๒.  อำจำรย์จตุรดำ   โภชนจันทร ์  กรรมกำร 
๓. อำจำรย์สุติมำ   อ่อนแก้ว  กรรมกำร 
๔. อำจำรย์รัตน์ชนก   นิภำวรรณ  กรรมกำร 
๕. อำจำรย์เตชิตำ   ภัทรศร   กรรมกำร 
๖. อำจำรย์เอกชัย   จำกศรีพรหม  กรรมกำร 
๗. อำจำรย์นิพนธ์   ระวียัน   กรรมกำร 
๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นรินทร สรวิทย์ศิรกุล  กรรมกำร 
๙. นำงสำววรรณ์นิภำ   ทรัพย์ส ำรำญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐. นำงสำวสิรินดำ    เสวตสมบูรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่ ๑. วิเครำะห์ และวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรโรงเรียนฯ   
 ๒. จัดท ำแผนงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงำนวำงแผนและพัฒนำบุคลำกร โดยในกำรก ำหนดแผนงำน
ประจ ำปีนั้น ให้น ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (QA) มำพิจำรณำประกอบตำมควำมเหมำะสม  
 ๓. จัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำคณำจำรย์ทั้งด้ำนวิชำกำร เทคนิคกำรสอนและกำรวัดผลและมี
แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ๔. สนับสนุนให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร โดยได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น
กรรมกำรในฝ่ำยต่ำง ๆ ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับโรงเรียนฯ 



๒ 
 

 

๕. ศึกษำแนวโน้ม ควำมรู้ต่ำง ๆ ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอย่ำงสม่ ำเสมอ พร้อมทั้งก ำหนดเป้ำหมำย
แนวทำงกำรพัฒนำใน ๓ ปี เพ่ือน ำมำถ่ำยทอดและพัฒนำโรงเรียนฯ บุคลำกร และนักศึกษำ  

๖. วิเครำะห์ควำมต้องกำรกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ โดยวิเครำะห์จำกรำยบุคคล กำรเปลี่ยนแปลง
สังคมโลก และวิเครำะห์จำก TOWS (Treats, Opportunities, Weaknesses, และ Strengths)  
 ๗. จัดหำแหล่งข้อมูลและส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมและพัฒนำสมรรถนะตำมศักยภำพ 
และลักษณะงำน  

๘. สนับสนุนกำรเข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรและกำรสัมมนำในระดับชำติและนำนำชำติเพ่ือพัฒนำ
บุคลำกรภำยใต้จุดเน้นในกำรพัฒนำโรงเรียนฯ 
 ๙. ส่งเสริมสวัสดิกำรกำรสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุนให้สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๑๐. มีระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำร
พัฒนำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่
เกี่ยวข้อง 
 ๑๑. ส่งเสริมให้มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณวิชำชีพอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน และดูแล
ควบคุมให้อำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 ๑๒. จัดท ำกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุน  
 ๑๓. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุน 

๑๔. ด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับนโยบำยของโรงเรียนฯ ในด้ำนกำร
จัดกำรควำมรู้ 

๑๕. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน แผนงำน โครงกำร กิจกรรมด้ำน
กำรจัดกำรควำมรู้ของโรงเรียนฯ 

๑๖. เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกและกระตุ้นด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Facilitators) ให้กับ
หน่วยงำน 

๑๗. ค้นหำ และน ำเสนอบุคคล และหน่วยงำนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้ำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ของหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ และเผยแพร่สู่ประชำคมของโรงเรียนฯ และเครือข่ำยภำยนอก 
พร้อมทั้งให้เกียรติและยกย่องชมเชยเจ้ำของผลงำน 

 ๑๘. รวบรวมควำมรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำ เพ่ือจัดท ำและพัฒนำคลังควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับ      
กำรจัดกำรควำมรู้ โดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้สะดวกในกำรเข้ำถึงควำมรู้ 

 ๑๙. ติดตำมและรำยงำนผลกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของโรงเรียนฯ      
ไปประยุกต์เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ 

 ๒๐. ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ในกำรจัดกำรควำมรู้ของโรงเรียนฯ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้
ของมหำวิทยำลัยมอบหมำย 

๒๑. จัดเก็บ และเขียนร่ำงรำยงำนกำรประเมินตนเองของโรงเรียนฯ ตำมระบบ SDU QA  
 ๒๒. ด ำเนินงำนด้ำนอื่น ๆ ตำมที่คณบดีมอบหมำย 
 
 
 



๓ 
 

 

คณะกรรมการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร (Marketing and Reputation) 
๑. อำจำรย์ไกรศักดิ์   พิกุล   ประธำนกรรมกำร 
๒.  อำจำรย์ชนำภำ    นิโครธำนนท์  กรรมกำร 
๓.  อำจำรย์ดุจตะวัน   กันไทยรำษฎร์  กรรมกำร  
๔.  อำจำรย์สุชำดำ   อภิรัตน์   กรรมกำร  
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิมพ์รวี  ทหำรแกล้ว  กรรมกำร 
๖.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรณพรรธน์ ริมผดี   กรรมกำร 
๗.  อำจำรย์พรพิมล   อดทน   กรรมกำร 
๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นรินทร สรวิทย์ศิรกุล  กรรมกำร 
๙.  นำยพุฒิโชติ    ทองมอญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่ ๑. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมเพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยและจัดท ำแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนำกำรตลำดและ
สื่อสำรภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนพัฒนำของโรงเรียนฯ โดยน ำผลกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ (QA) มำพิจำรณำประกอบ 

๒. วำงแผนกิจกรรมประจ ำปี โดยกำรประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรตลำด
และสื่อสำรองค์กรของโรงเรียนฯ บรรลุเป้ำหมำย 

๓. ติดตำมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรตลำดและสื่อสำรองค์กรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำยทำงกำรตลำดของโรงเรียนฯ 

๔. พัฒนำและจัดกำรระบบสำรสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์ และกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียนฯ  

๕. พัฒนำ ออกแบบ และจัดหำเครื่องมือทำงกำรตลำดที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยกำร
ท ำกำรตลำดแบบบูรณำกำรเพ่ือให้สื่อสำรข้อมูลได้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย  
 ๖. จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเชิงรุกที่เป็นปัจจุบันเพ่ือสร้ำงชื่อเสียงและภำพลักษณ์ที่
ดีของโรงเรียนฯ และหลักสูตรในโรงเรียนฯ ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนฯ  
 ๗. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนในกำรสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรเพ่ือควำมร่วมมือในด้ำนต่ำง ๆ  
 ๘. ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรตลำด และสื่อสำรองค์กรของ
โรงเรียนฯ ได้เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนในกิจกรรมที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้น  

๙. ประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกแก่หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยที่เข้ำ
ศึกษำดูงำนโรงเรียนฯ 
 ๑๐. ท ำกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผน พร้อมทั้งน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนกำรตลำด
และสื่อสำรองค์กร 

๑๑. จัดเก็บ และเขียนร่ำงรำยงำนกำรประเมินตนเองของโรงเรียนฯ ตำมระบบ SDU QA 
 ๑๒. ด ำเนินงำนด้ำนอื่น ๆ ตำมที่คณบดีมอบหมำย 
 
 
 
 



๔ 
 

 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Academic Department) 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธัญชนก   บุญเจือ   ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิมพ์รวี  ทหำรแกล้ว  กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐปรียำ  โพธิ์พันธุ์   กรรมกำร 
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นพมำศ   สุขถำวรำกร  กรรมกำร 
๕. อำจำรย์รตนนภดล   สมิตินันทน์   กรรมกำร 
๖. อำจำรย์ทิพย์วิมล    ประเสริฐศรี  กรรมกำร 
๗. นำยจตุรโชค    ยวงอักษร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
หน้าที่  ๑. ก ำกับ ดูแลระบบและกลไกกำรเปิด - ปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่
ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
 ๒. ติดตำมกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ และ
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

 ๓. ควบคุมก ำกับให้กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของทุกหลักสูตรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 
 ๔. ก ำกับ ดูแลระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพของหลักสูตรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ๕. ด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรทั้งหลักสูตรใหม่และปรับปรุง ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศ

และสังคมโลก 
๖. ออกแบบ และปรับปรุงกระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำให้เด็กนักศึกษำมีควำม

เป็นผู้น ำ กล้ำแสดงออก และกล้ำตัดสินใจในกำรท ำงำนต่ำง ๆ อย่ำงโดดเด่น (CI) 
๗. ติดตำมข่ำวสำร ควำมรู้ กฎ ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงและทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับงำนวิชำกำรต่ำง ๆ 

เพ่ือน ำมำถ่ำยทอด และปรับปรุงกำรด ำเนินงำนฝ่ำยวิชำกำรของโรงเรียนฯ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๘. พัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้    

ทุกรำยวิชำ ตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ 
 ๙. ก ำกับ ดูแลทุกรำยวิชำของหลักสูตร ให้มีรำยละเอียดของรำยวิชำและรำยวิชำฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ตำมที่ก ำหนดในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ 

 ๑๐. ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเองในทุกรำยวิชำ และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียนหรือจำกกำรท ำวิจัย 

 ๑๑. ส่งเสริมให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือชุมชนภำยนอกเข้ำมำมี
ส่วนในกระบวนกำรเรียนกำรสอนหรือจำกกำรท ำวิจัย 

 ๑๒. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำรวิจัย หรือกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือพัฒนำ     
กำรเรียนกำรสอน 

๑๓. ประสำนงำนทั้งหลักสูตร โรงเรียนฯ และฝ่ำยวิชำกำรมหำวิทยำลัยเพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในแต่ละภำคกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 

 ๑๔. ประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ทุกรำยวิชำ ทุกภำคกำรศึกษำ โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในแต่ละรำยวิชำต้องไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ 
จำกคะแนนเต็ม ๕ 



๕ 
 

 

๑๕. รวบรวม และวิเครำะห์ปัญหำที่เกิดขึ้นในแต่ละภำคกำรศึกษำเพ่ือน ำมำปรับปรุง แก้ไข และ
ป้องกันกำรเกิดปัญหำซ้ ำในภำคกำรศึกษำต่อไป 

 ๑๖. ด ำเนินกำรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตทุกรอบ
ระยะเวลำตำมแผนกำรศึกษำของทุกหลักสูตร 
 ๑๗. น ำผลจำกข้อ ๑๖ มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลกำรศึกษำ 
และสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่ส่งเสริมทักษะอำชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตำมควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 

 ๑๘. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตรระหว่ำงสถำบันภำครัฐหรือ
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพของหลักสูตร 

๑๙. จัดเก็บ และเขียนร่ำงรำยงำนกำรประเมินตนเองของโรงเรียนฯ ตำมระบบ SDU QA 
 ๒๐. ด ำเนินงำนด้ำนอื่น ๆ ตำมที่คณบดีมอบหมำย 
 
 คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ (Integrated Projects for Communities) 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วริษฐำ  แก่นสำนสันติ  ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เพ็ญพักร์ศิณำ วิเชียรวรรณ  กรรมกำร 
๓. อำจำรย์วสันต์   มหำกำญจนะ  กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ธันยพัฒน์   อินทรทัพพ์  กรรมกำร 
๕. อำจำรย์สธนวัชร์   ประกอบผล  กรรมกำร 
๖. อำจำรย์ ดร.ปำริฉัตร   พรหมสวัสดิ์  กรรมกำร 
๗. นำงสำวพิมพวรรณ   สุ่มข ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่ ๑. ก ำหนดนโยบำย แผนกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ๓ ปี  
๒. จัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและก ำหนดตัวบ่งชี้ 

ควำมส ำเร็จในระดับแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 ๓. จัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน มีกำรจัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำร
วิชำกำร เพื่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชน หรือสังคม  
 ๔. จัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรท่ีบริกำรแบบให้เปล่ำ  
 ๕. จัดท ำกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ ๑ 
และน ำเสนอคณะกรรมกำรประจ ำโรงเรียนฯ เพ่ือพิจำรณำ  
 ๖. น ำผลกำรประเมินตำมข้อ ๔ มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม  
 ๗. จัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมร่วมกับมหำวิทยำลัย  
 ๘. จัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย  
 ๙. ก ำกับดูแลโครงกำรต่ำง ๆ ของแต่ละหลักสูตรให้เชื่อมโยงและบูรณำกำรซึ่งกันและกัน 
 ๑๐. ก ำกับดูแลโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ใน มคอ.๒ ของแต่ละหลักสูตรให้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำง
บูรณำกำรซึ่งกันและกัน 
 ๑๑. จัดสรรงบประมำณอย่ำงบูรณำกำรส ำหรับโครงกำรบูรณำกำรเพ่ือประโยชน์สูงสุดของโรงเรียนฯ 
 ๑๒. ติดตำมและประเมินผลกำรจัดโครงกำรบูรณำกำรให้ลุล่วงภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 



๖ 
 

 

๑๓. จัดเก็บ และเขียนร่ำงรำยงำนกำรประเมินตนเองของโรงเรียนฯ ตำมระบบ SDU QA 
๑๔. ด ำเนินงำนด้ำนอื่น ๆ ตำมท่ีคณบดีมอบหมำย 

 
คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ (Cooperative Field) 
๑. อำจำรย์ ดร.ปำริฉัตร   พรหมสวัสดิ์  ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ชรินดำ   วิเศษรัตน์  กรรมกำร 
๓. อำจำรย์กำญจนรัตน์    รัตนสนธิ  กรรมกำร   
๔. อำจำรย์พิมพ์เนตร   มำกทรัพย์  กรรมกำร 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐปรียำ  โพธิ์พันธุ์   กรรมกำร 
๖. อำจำรย์ณฐิตำ   อินทร์ยะ  กรรมกำร 
๗. อำจำรย์จิระพงศ์   ป้อมน้อย  กรรมกำร 
๘. อำจำรย์สธนวัชร์   ประกอบผล  กรรมกำร 
๙.  นำงสำวฝนทิพณ์   ตูพำนิช   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่ ๑. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำรกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำ และ
นอกเวลำแก่นักศึกษำ 
 ๒. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 
 ๓. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ ๑ - ๓ ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำก 
คะแนนเต็ม ๕ 
 ๔. น ำผลกำรประเมินจำกข้อ ๔ มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพ่ือส่งผลให้      
ผลกำรประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ  

๕. ศึกษำแนวทำง วิธีปฏิบัติ และคู่ควำมร่วมมือของหลักสูตรต่ำง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 ๖. ออกแบบ และปรับปรุงกระบวนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักศึกษำเพ่ือสร้ำงให้เด็ก
นักศึกษำมีควำมเป็นผู้น ำ กล้ำแสดงออก และกล้ำตัดสินใจต่อกำรปฏิบัติงำนในทุกต ำแหน่งงำน (CI) 

๗. ด ำเนินกำรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตทุกรอบ
ระยะเวลำตำมแผนก ำหนดกำรฝึกประสบกำรณข์องทุกหลักสูตร 

๘. น ำผลจำกข้อ ๗ มำใช้ในกำรปรับปรุงกำรนิเทศและกำรประเมินผลกำรฝึกประสบกำรณ์          
เพ่ือพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลกำรศึกษำ และสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะอำชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 
 ๙. พัฒนำรูปแบบ (Model) กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพอย่ำงบูรณำกำรของโรงเรียนฯ 

๑๐. ศึกษำ รวบรวมข้อมูลปัญหำอุปสรรค รวมถึงแนวทำงแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรฝึก
ประสบกำรณ์ของแต่ละหลักสูตรเพื่อน ำมำปรับปรุง ป้องกัน พร้อมทั้งพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้ดีขึ้น 

๑๑. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ 
๑๒. จัดเก็บ และเขียนร่ำงรำยงำนกำรประเมินตนเองของโรงเรียนฯ ตำมระบบ SDU QA 
๑๓. ด ำเนินงำนด้ำนอื่น ๆ ตำมที่คณบดีมอบหมำย 
 
 



๗ 
 

 

คณะกรรมการฝ่ายวิจัย (Research and Development) 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรำนชุ  โสภำ   ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ถิรพร   แสงพิรุณ  กรรมกำร 
๓. อำจำรย์พรำวธีมำ     ศรีระทุ   กรรมกำร 
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เพ็ญพักร์ศิณำ วิเชียรวรรณ  กรรมกำร 
๕. อำจำรย์เตชิตำ    ภัทรศร   กรรมกำร 
๖. อำจำรย์ธนภรณ์   พัฒนวิโรจน์  กรรมกำร 
๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ว่ำที่ร้อยตรี ดร.ศรัฐ สิมศิริ   กรรมกำร 
๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งนภำ  เลิศพัชรพงศ์  กรรมกำร 
๙. อำจำรย์ไกรศักดิ์   พิกุล   กรรมกำร 
๑๐. นำงสำววรรณ์นิภำ   ทรัพย์ส ำรำญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่ ๑. จัดระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจัย 
หรืองำนสร้ำงสรรค์ 
  ๒. สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่น  
      - กำรส่งเสริมกำรใช้ห้องปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์ ห้องสมุด แหล่งค้นคว้ำ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
  - กิจกรรมวิชำกำรท่ีส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร กำรจัดแสดง
งำนสร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะ หรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (Visiting Professor)  

๓. ศึกษำแนวโน้ม และควำมรู้ที่ทันสมัยและน ำมำถ่ำยทอดให้บุคลำกรเพ่ือเป็นประโยชน์แก่กำร
ค้นคว้ำและพัฒนำหัวข้อวิจัยใหม่ที่น่ำสนใจ 
 ๔. พัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจตลอดจนยกย่องอำจำรย์ และ
นักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น  
 ๕. จัดท ำระบบและกลไกเพ่ือช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้
ประโยชน์และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด  
 ๖. ส่งเสริมให้คณำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสร้ำงผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพในลักษณะที่สำมำรถบูรณำกำร
งำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 

 ๗. ส่งเสริมให้คณำจำรย์ประจ ำหลักสูตรสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในกำรท ำวิจัยและสร้ำง
เครือข่ำย เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนวิจัย เผยแพร่ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
 ๘. ส่งเสริมกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำ และปรับปรุงหลักสูตรคุณภำพบัณฑิต 
 ๙. จัดเก็บ และเขียนร่ำงรำยงำนกำรประเมินตนเองของโรงเรียนฯ ตำมระบบ SDU QA 

๑๐. ด ำเนินงำนด้ำนอื่น ๆ ตำมที่คณบดีมอบหมำย 
 
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา (Student Activities and Development) 
๑. อำจำรย์สำติยำ    มิ่งวงศ์   ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์วสันต์   มหำกำญจนะ  กรรมกำร  
๓. อำจำรย์ศิริศักดิ์    ศรีวิสรณ์  กรรมกำร 
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรณพรรธน์ ริมผดี   กรรมกำร 



๘ 
 

 

๕. อำจำรย์ณฐิตำ   อินทร์ยะ  กรรมกำร 
๖. อำจำรย์รุ่งรวี    คล้ำยสุวรรณ  กรรมกำร 
๗. อำจำรย์วรรณิกำ    เกิดบำง   กรรมกำร 
๘. อำจำรย์ชนำภำ   นิโครธำนนท์  กรรมกำร 
๙. อำจำรย์ทิพย์วิมล    ประเสริฐศรี  กรรมกำร 
๑๐. นำยพุฒิโชติ    ทองมอญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
หน้าที ่ ๑. จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในโรงเรียนฯ  

๒. จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของโรงเรียนฯ โดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมใน
กำรจัดท ำแผนและกำรจัดกิจกรรม 

๓. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้ด ำเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก ำหนดโดยสถำบัน (คุณลักษณะเฉพำะ  
  นักศึกษำโรงเรียนฯ และกำรสร้ำงเสริมทักษะในศตวรรษที่ ๒๑) 

  - กิจกรรมกีฬำ หรือกำรส่งเสริมสุขภำพ  
  - กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษำสิ่งแวดล้อม  
  - กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม  
  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
 ๔. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ 
 ๕. ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และน ำผล
กำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
 ๖. ด ำเนินกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
 ๗. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ 
 ๘. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำระบบงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ และอำจำรย์นิ เทศ โดยจัด
ตำรำงเวลำกำรให้ค ำปรึกษำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๖ ชั่วโมง 
 ๙. จัดสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย รวมถึงให้
ค ำปรึกษำและกำรบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำ 
 ๑๐. สนับสนุนให้นักศึกษำสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพภำยในสถำบันและระหว่ำงสถำบันโดยมี
กิจกรรมร่วมกัน 

๑๑. พัฒนำระบบกำรติดตำมข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะจำกนักศึกษำ และด ำเนินกำรแก้ไขข้อ
ร้องเรียน และปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้รวดเร็วเป็นที่พอใจอย่ำงต่อเนื่อง 
  ๑๒. ติดตำมข่ำวสำร และเก็บข้อมูลบัณฑิตเพ่ือสอบถำมควำมต้องกำรในกำรบริกำรวิชำกำรที่จ ำเป็น
ในกำรประกอบอำชีพ  
  ๑๓. จัดกิจกรรมเพ่ือสำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์เก่ำ และโรงเรียนฯ อย่ำงต่อเนื่อง  
  ๑๔. จัดเก็บ และเขียนร่ำงรำยงำนกำรประเมินตนเองของโรงเรียนฯ ตำมระบบ SDU QA 

๑๕. ด ำเนินงำนด้ำนอื่น ๆ ตำมที่คณบดีมอบหมำย 
 
 
 



๙ 
 

 

คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Art and Culture Preservation) 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สำระ  มีผลกิจ   ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรำนชุ  โสภำ   กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วริษฐำ  แก่นสำนสันติ  กรรมกำร 
๔. อำจำรย์เอกชัย   จำกศรีพรหม  กรรมกำร  
๕. อำจำรย์นัษฐ์    กำญจนนัษฐิติ  กรรมกำร  
๖. อำจำรย์วรรณิกำ   เกิดบำง   กรรมกำร 
๗.  อำจำรย์ชรินดำ   วิเศษรัตน์  กรรมกำร 
๘. นำยจตุรโชค    ยวงอักษร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที่  ๑. จัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 

๒. จัดท ำโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมแก่บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 
 ๓. ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
๕. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 
๗. ก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 
๘. จัดเก็บ และเขียนร่ำงรำยงำนกำรประเมินตนเองของโรงเรียนฯ ตำมระบบ SDU QA 
๙. ด ำเนินงำนด้ำนอื่น ๆ ตำมที่คณบดีมอบหมำย 

 
ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง 
 

 

                                                         สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       

 
 

          (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.พิมพ์มำดำ วิชำศิลป์) 
             คณบดีโรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร 


