
                                                          รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ส านักวิชาการท่องเท่ียว ปกีารศึกษา 2562   
 

6 

 

บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1.  ประวัติและควำมเป็นมำ 
 
 ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533  มีฐานะเป็น
โปรแกรมวิชาในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยใช้ชื่อเรียกว่า “โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ท าการเปิด
สอนหลักสูตรระดับอนุปริญญาสาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นหลักสูตรแรก และท าการเปิดสอนระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ในปี พ.ศ. 2535 และในปี พ.ศ. 2542 ท าการเปิด
สอนหลักสูตรระดับอนุปริญญาสาขาธุรกิจการโรงแรม ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมและท าการเปิดสอนในปี พ.ศ. 2547 นอกจากนั้น ยังได้ท าการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพระยะสั้นอีกหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตรประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์อาชีพร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการโรงแรมร่วมกับกลุ่มบริษัทดุสิตธานี รวมถึงการจัดโครงการฝึกอบรมระยะ
สั้นต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานระดับชาติ และระดับท้องถิ่น  
 ในปี พ.ศ. 2554  โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ได้รับการยกฐานะเป็นส านักวิชาการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะวิชาโดยมีพันธกิจในการผลิต
บัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม โดยปัจจุบันท าการเปิดสอนระดับปริญญาตรี
จ านวน  2  หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  (ศศ.บ. 4 ปี) 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี) โดยทั้งสองหลักสูตรเป็นหลักสูตรใหม่
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ท าการเปิดสอนในปี พ.ศ. 2555 และปรับปรุงครั้ง
ล่ าสุดในปี  พ.ศ.  2558 ซึ่ งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่   
5 เมษายน 2558  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี) ปรับปรุงครั้งล่าสุด ในปี 2562 
เปลี่ยนชื่อเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี) โดยผ่านการรับทราบจากกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  (ศศ.บ. 4 ปี) ปรับปรุงครั้งล่าสุด ในปี 2563 เปลี่ยนชื่อเป็น หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) โดยผ่านการรับทราบจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 
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2.  ปรัชญำ  ปณิธำน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย 
 
 2.1 ปรัชญำ   
   มุ่งม่ันในคุณภาพ คุณธรรมและความเป็นมืออาชีพเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 
 2.2 ปณิธำน   
   ด าเนินการศึกษาและวิจัยเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ดีกว่าของบัณฑิตและสังคม 
 2.3 วิสัยทัศน์  
   ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2.4 พันธกิจ  
   2.4.1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ มีศักยภาพบัณฑิตแห่งศตวรรษท่ี 21 
   2.4.2 วิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าด้านการท่องเที่ยวส าหรับท้องถิ่นและ
ภูมิภาค 
   2.4.3 ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน 
   2.4.4 บริการวิชาการและร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น
และภูมิภาคสูการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน 
   2.4.5 พัฒนาส านักวิชาการท่องเที่ยวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและ
บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 2.5 วัตถุประสงค์  
   2.5.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาด้านการท่องเที่ยว  
การโรงแรม และการบริการแก่นักศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษา อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล 
   2.5.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สามารถรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
   2.5.3 เพ่ือยกระดับศักยภาพและความเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาการวิจัย และ 
การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนของส านักวิชาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย และ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้ังองค์กรด้านวิชาการและองค์กรวิชาชีพ 
 2.6  เป้ำหมำย 
   2.6.1 บัณฑิตของส านักวิชาการท่องเที่ยวมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล 
   2.6.2 มีผลงานวิจัยที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการจัดการ  
การท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล  



                                                          รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ส านักวิชาการท่องเท่ียว ปกีารศึกษา 2562   
 

8 

 

   2.6.3 ส านักวิชาการท่องเที่ยวมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพที่เข้มแข็ง
และมีบทบาทในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการในภาคเหนือและ  
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 
3.  ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเน้นของยุทธศาสตร์นี้คือ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากลและได้บัณฑิตที่มี
ความเป็นมืออาชีพในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการโดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

  3.1.1  การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 
  3.1.2  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการฝึกปฏิบัติและบนฐานการวิจัย  
  3.1.3  พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาจารย์โดยการเพ่ิมวุฒิ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
และทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
  3.1.4 พัฒนาห้องปฏิบัติการและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  3.1.5 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต 
  3.1.6 การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 3.2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย 
  จุดเน้นของยุทธศาสตร์นี้คือการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และการน าองค์ความรู้ที่
ได้จากการวิจัยไปพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของส านักวิชาและการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยมี  
กลยุทธ์การด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  3.2.1  พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา 
  3.2.2  ด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน มหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม 
  3.2.3  ส่งเสริม สนับสนุน คณาจารย์ บุคลากรนักศึกษาในการด าเนินการวิจัยและเข้าร่วม  
การประชุม สัมมนาทางวิชาการท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย   
  3.2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์บุคลากร นักศึกษา ในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
  3.2.5  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 
 3.3  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
  จุดเน้นของยุทธศาสตร์นี้คือ การให้การบริการด้านวิชาการในศาสตร์ที่เป็นความเชี่ ยวชาญของ
ส านักวิชาต่อชุมชนและสังคม โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินการดังต่อไปนี้     
   3.3.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในศาสตร์ที่เป็นความเชี่ยวชาญของส านัก
วิชาและท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.3.2 การจัดกิจกรรมประชุม สัมมนาในประเด็นและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่เป็นความ
เชี่ยวชาญของส านักวิชาและท่ีเกี่ยวข้อง 
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  3.3.3 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้และข้อมูลในศาสตร์ที่เป็นความเชี่ยวชาญของส านัก
วิชาและท่ีเกี่ยวข้อง  
  3.3.4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการ 
 3.4  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  จุดเน้นของยุทธศาสตร์นี้คือ การด าเนินกิจกรรมเพ่ือเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
มีการท านุบ ารุงรักษาเอกลักษณ์ คุณค่าและความดีงามของศิลปวัฒนธรรมส าคัญของท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติ 
และท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่ด าเนินการเปิดสอน โดยมีกลยุทธ์การด าเนินการดังต่อไปนี้  
  3.4.1  การจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  3.4.2  การสนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้ตระหนักและเห็นคุณค่า 
ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  3.4.3  การสร้างเครือข่ายการด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 3.5  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  จุดเน้นของยุทธศาสตร์คือ การพัฒนาและการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการบริหารและ  
การจัดการของส านักวิชา เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการด าเนินการตามปณิธาน ปรัชญา และพันธกิจโดยมี  
กลยุทธ์ในการด าเนินการดังต่อไปนี้   
  3.5.1 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและการจัดการหน่วยงานประกอบด้วยระบบ 
การบริหารงบประมาณและการเงิน ระบบบริหารงานสารสนเทศ ระบบบริหารงานพัสดุ ระบบบริหารงานบุคคล 
ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการจัดการความรู้  
  3.5.2  การด าเนินการเพ่ือความอยู่รอดและอยู่ดี 
  3.5.3  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
4.  อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์   
 

 อัตลักษณ์ 
 เป็นผู้ที่มีทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และ  
การบริการแบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 
 เอกลักษณ์ 
 จัดการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ
ตามมาตรฐานระดับสากล 
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5.  รำยช่ือผู้บริหำร และคณะกรรมกำร 
 5.1 ผู้บริหารส านักวิชาการท่องเที่ยว 
     1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์  คณบดีส านักวิชาการท่องเที่ยว 
     2) อาจารย์มนสิชา  ซาวค า   รองคณบดีส านักวิชาการท่องเที่ยว 
     3) อาจารย์ขวัญฤทัย  ครองยุติ   รองคณบดีส านักวิชาการท่องเที่ยว 
         (21 เม.ย 60 – 31 ธ.ค. 63) 
 5.2  อาจารย์  
     1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม  บุญพัฒน์ 
     2)  อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์   สุขกาย 
     3)  อาจารย์ ดร.ศิรินพรรน   ชุ่มอินทจักร 
     4)  อาจารย์ณฐมน    สังวาลย์ 
     5)  อาจารย์ดวงศิริ    ภูมิวิชชุเวช 
     6)  อาจารย์นคเรศ    อุดชะยา   
     7)  อาจารย์น าขวัญ    วงศ์ประทุม 
     8)  อาจารย์บวรพจน์    หิรัณยรัศมีกุล 
     9) อาจารย์ปทุมพร    แก้วค า 
     10) อาจารย์ปริพรรน์    แก้วเนตร 
     11) อาจารย์ภูวนารถ    ศรีทอง 
     12) อาจารย์รชตะ    ไชยเมือง 
     13) อาจารย์รักติบูล    จันทนุปาน 
     14) อาจารย์สุรัชนี    ยลธะศาสตร์ 
     15) อาจารย์อุทุมพร    การเก็บ (ลาศึกษาต่อเต็มเวลา) 
 5.3  สายสนับสนุน 
     1)  นางสาวญาณัท  ศิริสาร    นักวิชาการศึกษา (หัวหน้าส านักงานคณบดี) 
     2)  นายสุเมธ  อินทรรุจิกุล    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป           
     3)  นางสาวพิมพ์พิมล  วินทะไชย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     4)  นางสาวอัมรินทร์  จี้อาทิตย์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     5)  นายณัฐกิจ มูลแจ่ม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 



                                                          รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ส านักวิชาการท่องเท่ียว ปกีารศึกษา 2562   
 

11 

 

6.  โครงสร้ำงองค์กร/โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 

 
 
7.  หลักสูตรที่เปิดสอน 
 

ชื่อหลักสูตร/
สำขำวิชำ 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล สำขำวิชำที่จบ 

1. ศิลปศาสตร 
บัณฑิต 
สาขาวิชา 
การท่องเที่ยว 

1. อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย ปร.ด. (การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว) 
ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

2. อาจารย์ปทุมพร  แก้วค า ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

3.อาจารย์น าขวัญ  วงศ์ประทุม ศศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

4. อาจารย์ปริพรรน์  แก้วเนตร ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 

5. อาจารย์รชตะ  ไชยเมือง ศศ.ม. (พัฒนาการท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
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ชื่อหลักสูตร/
สำขำวิชำ 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล สำขำวิชำที่จบ 

2. ศิลปศาสตร 
บัณฑิต 
สาขาวิชา 
การโรงแรม 

1. ผศ.ดร.อรวรรณ  บุญพัฒน์ ปร.ด. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและ 
         การบริการ) 
ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 

2. อาจารย์ ดร.ศิรินพรรณ  ชุ่มอินทจักร ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยว 
ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

3. อาจารย์มนสิชา  ซาวค า บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

4. อาจารย์สุรัชนี  ยลธะศาสตร์ MSc. International Tourism Management 
บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

5.อาจารย์นคเรศ  อุดชะยา MBA. Tourism Management 
ศศ.บ.การท่องเที่ยว  

 

8.  จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวนนักศึกษำ 

ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวมทั้งหมด 
1.  ปริญญาตรี 633 - 633 
2.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - 
3.  ปริญญาโท - - - 
4.  ปริญญาเอก - - - 

รวม 633 - 633 
 

9.  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวมทั้งหมด 
1.  ปริญญาตรี 109 - 109 
2.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - 
3.  ปริญญาโท - - - 
4.  ปริญญาเอก - - - 

รวม 109 - 109 
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10.  จ ำนวนบุคลำกร 
 
 10.1 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรจ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำและต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ รวม 
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก  

1.  อาจารย์ - 14 2 16 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - 2 2 
3.  รองศาสตราจารย์ - - - - 
4.  ศาสตราจารย์ - - - - 

รวม - 14 4 18 
  
 10.2  จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนจ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ 
 

สถำนะ/ประเภท คุณวุฒิ รวม 
ต่ ำกว่ำ 

ปริญญำตรี 
ปริญญำ

ตรี 
ปริญญำ

โท 
ปริญญำ 

เอก 
1. ข้าราชการพลเรือน - - - - - 
2. พนักงานราชการ - - - - - 
3. ลูกจ้างประจ า - - - - - 
4. พนักงานมหาวิทยาลัย - 5 - - 5 

รวม - 5 - - 5 
 
 10.3  รายละเอียดของบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ 
 

รำยช่ือ ระดับกำรศึกษำ 
ที่ศึกษำต่อ 

สำขำ สถำบัน ปีท่ีลำศึกษำ 

1. นายรชตะ  ไชยเมือง  ปริญญาเอก พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2557 
(นอกเวลาราชการ) 

2. นายภูวนารถ  ศรีทอง ปริญญาเอก การจัดการ
ท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยพะเยา 2559 
(นอกเวลาราชการ) 
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3. นางสาวขวัญฤทัย      
ครองยุติ 

ปริญญาเอก การจัดการการ
ท่องเที่ยวและ
บริการแบบบูรณา
การ 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

2559 
(นอกเวลาราชการ) 

4. นางปริพรรน์  แก้วเนตร  ปริญญาเอก การจัดการการ
ท่องเที่ยวและบริการ
แบบบูรณาการ 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

2560 
(นอกเวลาราชการ) 

5. นางน าขวัญ               
วงศ์ประทุม 

ปริญญาเอก การจัดการ 
การท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

2560 
(นอกเวลาราชการ) 

6. อาจารย์มนสิชา      
ซาวค า 

ปริญญาเอก การจัดการการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

มหาวิทยาลัยพะเยา 2562 
(นอกเวลาราชการ) 

6. นางสาวอุทุมพร        
การเก็บ 

ปริญญาเอก Tourism University of  
St Andrews,  
Scotland 

2562 
(เต็มเวลา) 

 
11.  ด้ำนกิจกรรมนักศึกษำ  
 11.1  กิจกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วันเดือนปี ท่ีจัด จ ำนวนนักศึกษำ 

ที่เข้ำร่วม 
1 กิจกรรม วันมัคคุเทศก์ไทย  21 มิถุนายน 2562 300 คน 
2 กิจกรรม สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ  21 มิถุนายน 2562 500 คน 
3 กิจกรรม วันแห่เทียนเข้าพรรษา  12 กรกฎาคม 

2562 
100 คน 

4 กิจกรรม วันตานหาแมฟ้่าหลวง  18 กรกฎาคม 
2562 

50 คน 

5 กิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษา (รัชกาลที่ 10) 28 กรกฎาคม 
2562 

500 คน 

6 กิจกรรม วันไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 21 ตุลาคม 2562 50 คน 
7 กิจกรรม วันลอยกระทง 12 พฤศจิกายน 

2562 
100 คน 

8 กิจกรรม วันการท่องเที่ยวและการโรงแรมไทย 23 มกราคม 2563 200 คน 
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11.2  กิจกรรมด้ำนควำมรู้ 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วันเดือนปี ท่ีจัด จ ำนวนนักศึกษำ 

ที่เข้ำร่วม 
1 กิจกรรม การเป็นผู้ประกอบการที่พักนักท่องเที่ยวราคาประหยัด 16 พฤศจิกายน 

2562 
60 คน 

2 กิจกรรม ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตราด  
ภายใต้รายวิชา TR3205, TR2302, TR3305 

16-20 มกราคม 
2563 

20 คน 

3 กิจกรรม ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ 4 ธันวาคม 
2563 

33 คน 

4 กิจกรรม การท าขนมอบและขนมไทย 2-3 ธันวาคม 
2563 

50 คน 

3 กิจกรรม กาล่าดินเนอร์  24 กุมภาพันธ์ 
2563 

80 คน 

 
 
 11.3  กิจกรรมด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วันเดือนปี ท่ีจัด จ ำนวนนักศึกษำ 

ที่เข้ำร่วม 
1 กิจกรรม เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาระดับชาติ 

ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 
27 – 29 

พฤศจิกายน 2562 
11 คน 

2 กิจกรรม ประกวดแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
สิงห์ปาร์คเชียงราย 

9 และ 15 มกราคม 2563 108 คน 

3 กิจกรรมกาล่าดินเนอร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 80 คน 
 
 
11.4  กิจกรรมด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วันเดือนปี ท่ีจัด จ ำนวนนักศึกษำ 

ที่เข้ำร่วม 
1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 15 มิถุนายน 2563 100 คน 
2 กิจกรรม การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 16 – 20 ธันวาคม 2562 7 คน 
3 กิจกรรมกาล่าดินเนอร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 80 คน 
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 11.5  กิจกรรมด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วันเดือนปี ท่ีจัด จ ำนวนนักศึกษำ 

ที่เข้ำร่วม 
1 กิจกรรม การเป็นผู้ประกอบการที่พักนักท่องเที่ยวราคาประหยัด 16 พฤศจิกายน 

2562 
60 คน 

2 กิจกรรม ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตราด  
ภายใต้รายวิชา TR3205, TR2302, TR3305 

16-20 มกราคม 
2563 

20 คน 

3 กิจกรรม ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ 4 ธันวาคม 
2563 

33 คน 

4 กิจกรรมกาล่าดินเนอร์ 24 กุมภาพันธ์ 
2563 

80 คน 

 

12.  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 

ล ำดับ ชื่อกิจกรรม/โครงกำรบริกำร
วิชำกำร/วิชำชีพ 

วันเดือน 
ปีท่ีจัด 

สถำนที่จัด ผู้รับบริกำร 

1 กิจกรรม สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 8 
มหัศจรรย์ไทยเท่ : กับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ Tourism Imaginations 
8th  AMAZING THAI - THE : 
WELLNESS TOURISM 

12 ธันวาคม 2562 ส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว  

อาจารย์ 
นักศึกษา 
บุคลากร
ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัยที่
สนใจ 

2 กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 
ในงานเชียงรายดอกไม้งาม ณ สวนตุง
และโคมจังหวัดเชียงราย 

27 ธันวาคม 2562– 
29 มกราคม 2563 

เทศบาลนคร
เชียงราย 

นักท่องเที่ยว
ที่มางาน
เชียงราย
ดอกไม้งาม 

3 มหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงราย 25 ธันวาคม 2562– 
12 มกราคม 2563 

องค์การส่วน
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 

นักท่องเที่ยว
ที่มางาน 

4 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
บ้านสาง จังหวัดพะเยา 

กรกฎาคม 2563 ต าบลบ้านสาง  
จังหวัดพะเยา 

ชุมชนในพ้ืนที่ 

5 กิจกรรมการท่องเที่ยววิถีใหม่ กรกฎาคม 2563 บ้านหนองอ้อ  
จังหวัดเชียงราย 

ชุมชนในพ้ืนที่ 
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13.  ด้ำนกำรวิจัย  
ล ำดับ ชื่องำนวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงกำร แหล่งทุน งบประมำณ 

1 แนวทางการพัฒนาการการท่องเที่ยว
และการขับเคลื่อนเชิงสร้างสรรค์ 
เมืองเก่าเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเมืองน่าอยู่
และจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมระดับสากล 

- อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์     
สุขกาย 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย 

40,000 บาท 

2 รูปแบบการบริการขนส่งจังหวัด
เชียงรายเพื่อรองรับนโยบาย
ท่องเทีย่วเมืองรอง 

- อาจารย์รักติบูล         
จันทนุปาน 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย  

35,000 บาท 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวิถี
สายน้ าบนฐานประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นของ
ชุมชนเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย  

- อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์      
สุขกาย 
- อาจารย์ปริพรรน์         
แก้วเนตร 
- อาจารย์ณฐมน  สังวาลย์ 

ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

330,000 บาท 

4 การสร้างมูลค่าเพ่ิมอาหารถิ่นเพ่ือ
สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว
ชุมชนต าบลบ้านสาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา 

- อาจารย์น าขวัญ          
วงศ์ประทุม 
- อาจารย์รชตะ  ไชยเมือง 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย 

30,000 บาท 

5 การส่งเสริมกิจกรรมรูปแบบใหม่เพ่ือ
สร้างรายได้และมูลค่าเพ่ิมสินค้าและ
บริการทางการท่องเที่ยวบ้านหนอง
อ้อ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

- อาจารย์มนสิชา  ซาวค า 
- ผศ.ดร.อรวรรณ  
บุญพัฒน์ 
- อาจารย์ ดร.ศิรินพรรณ    
ชุ่มอินทจักร 
- อาจารย์ภูวนารถ ศรีทอง 
- อาจารย์สุรัชนี        
ยลธะศาตร์ 
- อาจารย์นคเรศ  อุดชะยา 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย 

25,000 บาท 

6 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
วิถีสมุนไพรในจังหวัดเชียงราย
ส าหรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ

- อาจารย์ปริพรรน์        
แก้วเนตร 
 

ส านักงาน
สนับสนุนการ
วิจัย 

2,999,600 
บาท 



                                                          รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ส านักวิชาการท่องเท่ียว ปกีารศึกษา 2562   
 

18 

 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรฐั
ประชาธิปไตรประชาชนลาว และ
ราชอาณาจักรไทย  (MCLT) 

(ไม่สามารถระบุ
จ านวนภาระงาน
ได้ จึงไม่น า
งบประมาณไปคดิ
รวม) 

7 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการเพื่อการวางแผนและ
พัฒนาระบบท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เพ่ือพัฒนาชีวิตของชุมชนต้นแบบใน
จังหวัดเชียงราย 

- อาจารย์ภูวนารถ  ศรีทอง 
- อาจารย์มนสิชา  ซาวค า 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย  

465,000 บาท 

8 อุปสงค์และมาตรฐานสินค้าเกษตร
ของผู้ประกอบการในธุรกิจที่พักและ
ร้านอาหารจังหวัดเชียงราย ภายใต้
ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนใน
มิติทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
กระบวนการทางนวัตกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็ของชุมชน 

- อาจารย์ขวัญฤทัย     
ครองยุติ 
- อาจารย์ดวงศิริ          
ภูมิวิชชุเวช 
- อาจารย์บวรพจน์     
หิรัณยรัศมีกุล 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย 

613,000 บาท 

9 การพัฒนาพ้ืนที่ป่าตามแนวคิด
หลักการทรงงาน การใช้ธรรมชาติ
ช่วยธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวบน
พ้ืนที่สีเขียว กรณีศึกษา : บ้านต้นผึ้ง 
หมู่ 5 ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 

- อาจารย์รักติบูล       
จันทนุปาน  

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เชียงราย  

200,000 

รวม 1,408,000 
 
14.  งบประมำณปี 2562 

แหล่งงบประมำณ จ ำนวนเงิน 
งบแผ่นดิน 5,215,300 บาท  
งบรายได้ 957,500 บาท  

รวม 6,172,800 บำท 
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บทที่ 2  
ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
2.1  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ปีการศึกษา 2562  ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ก าหนด ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ/ส านัก โดยมีตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะทั้งสิ้น  5  
องค์ประกอบ 18 ตัวชี้วัด ดังนี้   
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
 
 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในของ
ส านักวิชาการท่องเที่ยวจึงเชื่อมโยงทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ แสดงในแผนภาพที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภำพที่ 2.1   แสดงความเชื่อมโยงการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 

กำรปฏิบัติงำนของ 
ส ำนักวิชำกำรท่องเท่ียว 

 

กำรประเมินตนเองของ 
ส ำนักวิชำกำรท่องเท่ียว(ทุกปี) 

 

รำยงำนกำรประเมินตนเอง
(SAR) 

 

ติดตำมตรวจสอบ 
โดยต้นสังกัด 

 

ข้อมูล 
ย้อนกลับ 
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2.2  รำยช่ือคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ตามค าสั่งส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ 6636/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ.2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิชาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์   ที่ปรึกษา 
  1. อาจารย์ขวัญฤทัย  ครองยุติ     ประธานกรรมการ 
  2. อาจารย์มนสิชา  ซาวค า    กรรมการ 
  3. อาจารย์ปทุมพร  แก้วค า    กรรมการ 
  4. อาจารย์รักติบูล  จันทนุปาน     กรรมการ 
  5. นายณัฐกิจ  มูลแจ่ม      กรรมการและเลขานุการ 
 
2.3 แผนด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ระยะเวลำ กิจกรรม 

มิถุนายน 2562 ประชุมแนวทางการด าเนินประกันคุณภาพประจ าปี 

มิถุนายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร         
ส านักวิชาการท่องเที่ยว 

มิถุนายน 2562 -
พฤษภาคม 2563 

เก็บรวมรวมเอกสารและหลักฐานอ้างอิง  

พฤษภาคม –  

มิถุนายน 2563 

จัดท า SAR รองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

มิถุนายน 2563 ประชุมติดตามการด าเนินประกันคุณภาพ 

มิถุนายน 2563 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพประจ าปีและจัดท าเอกสาร     
ประกันคุณภาพ 

มิถุนายน 2563 รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน     
ระดับหลักสูตร 

มิถุนายน –  

กรกฎาคม 2563 

จัดท า SAR รองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ / ส านัก 

สิงหาคม 2563 เก็บเอกสารและหลักฐานในระบบการจัดการข้อมูล QAS 

สิงหาคม 2563 ลงข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
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2.4  ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินในปีท่ีผ่ำนมำ  
 

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมิน ผลกำรปรับปรุงพัฒนำตำมข้อเสนอแนะ 
1. การตีพิมพ์ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมของอาจารย์ประจ าคณะในช่องทางต่างๆ
ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
น าเสนองานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรงบประมาณ
บรรจุในแผนปฏิบัติราชการในการสนับสนุน 

2.  ควรมีการสั ง เคราะห์ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ในการอนุญาตคุ้มครองการ
จดสิทธิบัตรตามสาขาท่ีเปิดสอนในคณะ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์สร้างผลงานวิจัย 
น วั ต ก ร รมหรื อ ง านส ร้ า ง ส ร รค์ ที่ มี คุ ณภ าพ 
สร้ า งสรรค์องค์ความรู้ ในการขับ เคลื่ อนการ
แก้ปัญหา พัฒนาหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับส านัก
วิชา ชุมชน หรือท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  

การส่งเสริมการท างานร่วมกับชุมชน ตามพระราโชบาย ใน
พ้ืนที่ต าบลบ้านสาง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปัจจุบัน
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์
 

4. ควรมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมเพ่ือก าหนดหรือสร้างมาตรฐานในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับต่อไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

5.การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนควรจัดโครงการ
เพ่ิมศักยภาพทางการวิจัยเพ่ือพัฒนาของบุคลากร
สายสนับสนุนและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานประจ า 

การจัดกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในโครงการอบรม
กา รสอนออน ไลน์  โ ด ยก า ร ใ ช้ โ ป ร แกรม  Google 
Classroom และ Microsoft Teams ในช่วงเกิดโรคโควิด-
19 

6. ส านักวิชาควรหากลยุทธ์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยและมีคุณภาพท่ีสูงขึ้น 

ส านักวิชาด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยหลักสูตรการโรงแรม เปิดสอน
ในภาคเรียนที่ 1/2562 และหลักสูตรการท่องเที่ยว จะเปิด
สอนในภาคเรียนที่ 1/2563 

สิงหาคม 2563 รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ/ส านัก 

ตุลาคม 2563 จัดประชุมเพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี/แผนการด าเนินงานในปี
ต่อไป 
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บทที ่3 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 
 ปีการศึกษา 2562 คณะได้ด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้
ทั้งหมดอยู่ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้มีดังต่อไปนี้  
 

องค์ประกอบที่  1  กำรผลิตบัณฑิต 

 
ตัวบ่งช้ีที่  1.1  กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
  ค่าเฉลี่ยของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  

หลักสูตร 

ผลกำรประเมิน 
ตำมเกณฑ์
มำตรฐำน
หลักสูตร 

(ตัวบ่งช้ี 1.1) 

คะแนน
ประเมิน
หลักสูตร 

ระดับปริญญำตรี 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว   
     (หลักสูตรปรับปรุง)  พ.ศ. 2563 
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม  
     (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2562 

 
ผ่านเกณฑ์ 

 
ผ่านเกณฑ์ 

 
3.42 

 
3.90 

เฉลี่ย 3.66 
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กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ 
(ใช้ค่ำเฉลี่ยของ
คะแนนประเมิน

หลักสูตร) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย ตัวตั้ง 
ตัวหำร  

ผลลัพธ์ 

3 
7.32 

3.66 3.66 บรรลุเป้าหมาย 
2 

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 
1.1-1 รายงานประเมินตนเองหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง) 

พ.ศ.2563 
1.1-2 รายงานประเมินตนเองหลักสูตรการบริหารโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2562 
1.1-3 รายงานการประชุมกรรมการประจ าส านักวิชาการท่องเที่ยว เพ่ือรายงานผลการตรวจ

ประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่  1.2  อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 
สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  

 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีมีคุณวุฒิปริญญาเอก X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลกำรด ำเนินงำน    
ข้อมูลอำจำรย์ จ ำนวนอำจำรย ์

1. อาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับทั้งปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 18 
2. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ 
(ใช้บัญญัติไตรยำงค์
เทียบร้อยละ 40 = 

5) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ตัวตั้ง 
ตัวหำร 

 

X 100 ผลลัพธ์ 

3 
4 
18  

 

X 100 22.22 2.78 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 
1.2-1 เอกสารอ้างอิงจากกองบริหารงานบุคคล 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ :  
Ph.D. สาขาวิชา Tourism Management, Newcastle University ประเทศอังกฤษ 
ปีการศึกษา 2552 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  บุญพัฒน์ :  
ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ปีการศึกษา 2556   

3. อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย :  
ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีการศึกษา 2557 

4. อาจารย์ ดร.ศิรินพรรณ  ชุ่มอินทจักร :  
ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยพะเยา  

      ปีการศึกษา 2561 

คะแนนที่ได้ 
= 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 

5 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.3  อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 
     ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  

 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ข้อมูลอำจำรย์ จ ำนวนอำจำรย์ 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 18 
2.  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
     2.1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 
     2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็น รองศาสตราจารย์ - 
     2.3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็น  ศาสตราจารย์ - 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 
   
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

คะแนนที่ได้ 
= 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 
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กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ 
(ใช้บัญญัติไตรยำงค์
เทียบร้อยละ 60 = 

5) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ตัวตั้ง 
ตัวหำร 

 

X 100 ผลลัพธ์ 

3 
2 
18 

 

X 100 11.11 0.93 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 
1.3-1 ค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ            

            1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ 
            2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  บุญพัฒน์ 
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ที่  1.4  กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน    

มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

✓ 1. จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่
นักศึกษำในคณะ 
ส านักวิชาการท่องเที่ยวด าเนินการให้มีระบบและกลไกในการ
บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาดังต่อไปนี้ 
            1. ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าหมู่เรียนทุกวิชาเอกอย่างน้อย 1 คน (1.4-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา) 
            2. มอบคู่มือการการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่ง
จัดท าขึ้นโดยมหาวิทยาลัยให้แก่อาจารย์ในสังกัดส านักวิชาทุก
คน (1.4-2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา) 
           3. ก าหนดให้มีการจัดท าปฏิทินการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์และนักศึกษา (1.4-3 ปฏิทินการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา) 
           4. บรรจุเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาใน
ระเบียบวาระการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนของส านักวิชาใน
วาระเสนอเพ่ือ พิจารณา (1.4-4 ระเบียบวาระการประชุมและ
รายงานการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน)  
          5. ส านักวิชา ได้จัดช่องทางการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ให้นักศึกษาที่ควรทราบผ่านทาง
เว็บไซต์,เพจเฟซบุ๊ค และป้ายประชาสัมพันธ์ของส านักวิชา (1.4-
5 ตัวอย่างเว็ปไซต์และเพจเฟซบุ๊คส านักวิชา และภาพป้าย
ประชาสัมพันธ์ของส านักวิชา) 

 

 

 
 
 
 
1.4-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 
1.4-2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
 
1.4-3 ปฏิทินการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 

1.4-4 ระเบียบวาระการประชุมและ
รายงานการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 
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       6. อาจารย์ที่ ปรึ กษาติดต่อกับนักศึกษาผ่ านระบบ
อินเทอร์เน็ตให้ค าปรึกษาที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัย (1.4-6 
ตัวอย่าง web-link ระบบให้ค าปรึกษาของมหาวิทยาลัย) 
       7. ส านักวิชาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้มี
โอกาสพบคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา และ
เชิญผู้ปกครองนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม (1.4-7 รูปภาพการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และส าเนาเอกสารแจกแก่
นักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศ) 
       8. อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน ก าหนดและพัฒนา
ช่องทางการให้ค าปรึกษาที่สะดวกและรวดเร็ว และแก้ปัญหา
ข้อจ ากัดในเรื่องการจัดการเวลาให้ค าปรึกษาโดยตรง (Face to 
Face)  ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาโดยผ่านระบบสื่อ
สั ง ค ม ออน ไ ล น์  ( Social Media) อ า ทิ  Facebook, Line 
Application (1.4-8 รูปภาพการตั้งกลุ่มสนทนาผ่านโปรแกรม 
Facebook, Line Application ของอาจารย์ที่ ปรึ กษาและ
นักศึกษา) การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องของการใช้ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัย ปัญหาในการคบเพ่ือน ยาเสพติด ทั้งนี้รวมถึง
ช่องทางการท างานพิเศษในช่วงเวลาว่างของนักศึกษา ครอบครัว 
และปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา 
      9. ส านักวิชาจัดกิจกรรมการบรรยายให้ค าแนะน าในการใช้
ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ปัญหาในการคบเพ่ือน ปัญหา
จากพิษภัยยาเสพติด ทั้งนี้รวมถึงช่องทางการท างานพิเศษใน
ช่วงเวลาว่างของนักศึกษา ครอบครัว และปัญหาส่วนตัวของ
นักศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพ การให้ข้อคิดด้านการเรียน 
โอกาสการเข้าสู่วิชาชีพ ซึ่งบรรยายโดยคณาจารย์ในส านักวิชา 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และศิษย์เก่า ในกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ่(1.4-9 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่) 
       10. การด าเนินการให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อบริการ
ให้ค าปรึกษาแก่นั กศึกษาของส านั กวิชาเ พ่ือ เป็นข้ อมูล
ประกอบการปรับปรุงการให้บริการ (1.4-10 แบบส ารวจความ
พึงพอใจต่อบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา) 

1.4-5 ตัวอย่างเว็ปไซต์ส านักวิชา,เพจ
เฟซบุ๊ค และภาพป้ายประชาสัมพันธ์ของ
ส านักวิชา 
 
1.4-6 ตัวอย่าง web-link ระบบให้
ค าปรึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
 
1.4-7 รูปภาพการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่และส าเนาเอกสารแจกแก่
นักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศ 

 
 
 
 
1.4-8 รูปภาพการตั้งกลุ่มสนทนาผ่าน
โปรแกรม Facebook, Line 
Application ของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4-9 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
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      11. การสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
บริการให้ค าปรึกษา และน าผลการส ารวจเข้าสู่การประชุมร่วม
ของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรับทราบและพิจารณาหาแนวทาง
ด าเนินการปรับปรุงการให้บริการค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการและข้อเสนอแนะของนักศึกษา    
(1.4-11 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจและรายงานการ
ประชุมร่วมอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมบทสรุปแนวทางการ
ปรับปรุงการให้บริการค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการและข้อเสนอแนะของนักศึกษา) ตัวอย่างปัญหา
ที่พบ อาท ิ

ปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
1. นักศึกษาถูกจ าหน่าย
ระหว่าง การเรียนตามเกณฑ์
การวัดผลเนื่องจากไม่
สามารถปรับตัวเข้ากับระบบ
การเรียนการสอน  
ระดับอุดมศึกษา 

1.1 ให้ค าแนะน าในการ
เลือกรายวิชาลงทะเบียน
เรียนที่เหมาะสมในช่วงชั้นปี
แรกของการศึกษา 
1 .2  ให้ ค าแนะน า เ รื่ อ ง
เทคนิคการเรียนและก ากับ
ติดตามการตรวจเชคการเข้า
เรียนของนักศึกษาอย่ าง
สม่ าเสมอ 

2. ปัญหาการด าเนินชีวิต
ส่ วนตั ว ของนั กศึ กษาที่
กระทบต่อการเรียนของ
นักศึกษา เช่น ปัญหาด้าน
การเงิน การจัดการเวลา 
ปัญหาในการคบเพ่ือน 

2.1 แนะน าการบริหารและ
จัดการเวลา การวางแผน
ชีวิต การวางแผนการเรียน 
2 .2  การชั กชวนให้ ร่ วม
กิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ  
2.3 แนะน าให้ท างานพิเศษ
ระหว่างเรียน 

3. ปัญหาการวางแผนการ
เรียนในกรณีที่ ไม่สามารถ
เรียนตามแผนการเรียนที่
ก าหนดไว้ได้ 

3.1 ที่ปรึกษาวางแผนการ
เ รี ย น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า เ ป็ น
รายบุคคลและมีการก ากับ
ติดตามผลการเรียนในทุก
ภาคเรียน 

 

1.4-10 แบบส ารวจความพึงพอใจต่อ
บริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

 
 
 

 
 
1.4-11 รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจและรายงานการประชุมร่วมอาจารย์
ที่ปรึกษา พร้อมบทสรุปแนวทางการ
ปรับปรุงการให้บริการค าปรึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของนักศึกษา 
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✓ 2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอกเวลำแก่นักศึกษำ 
       ส านักวิชาการท่องเที่ยว ตระหนักและให้ความส าคัญกับ
การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เ พ่ือให้
นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม โครงการ
ต่าง ๆ นอกเหนือจากที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
โดยคณาจารย์ของส านักวิชา เ พ่ือจะมีส่วนในการพัฒนา
ศักยภาพให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้  ส านักวิชาการท่องเที่ยวได้
ด าเนินการในลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
           1. ส านักวิชา ได้พัฒนาเว็บไซต์ เฟ็ซบุ๊ค (Facebook) 
และไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ (LINE official account) ของ
ส านักวิชา เพ่ือให้เป็นช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร (นอกเหนือจากการติดต่อสื่อสารภายในระหว่างส านัก
วิชาและนักศึกษา) แก่นักศึกษาซึ่งด าเนินการโดยต่าง ๆ ทั้งที่อยู่
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ข่าวการรับ
สมัครงาน ข่าวสารการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาชีพ ข่าวสารการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ข่าวสารการจัดกิจกรรมพิเศษที่นักศึกษามีโอกาสที่จะมี
รายได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น (1.4-12 web-link ของ
ส านักวิชา และ Facebook ของส านักวิชา) 
2. จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารส าหรับนักศึกษาใน
อาคารส านักวิชา อาคารเรียน และอาคารห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
(1.4-13 รูปภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์ของส านักวิชา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4-12 web-link ของส านักวิชาล ไลน์
ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ (LINE official 
account) และ Facebook ของส านัก
วิชา 
1.4-13 รูปภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
ส านักวิชา 

✓ 3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรท ำงำนเม่ือส ำเร็จ
กำรศึกษำแก่นักศึกษำ 
ส านักวิชาให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้
เป็นผู้มีคุณลักษณะของการเป็นมืออาชีพในวิชาชีพด้านการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ เพ่ือให้สามารถส าเร็จ
การศึกษาออกไปและมีอาชีพรองรับ มีทักษะตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ทั้งนี้  ส านักวิชาการท่องเที่ยว ได้
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ด าเนินการเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการ
เข้าท างานในลักษณะดังต่อไปนี้ 
        1. จัดสรรงบประมาณการเพ่ือด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวแก่นักศึกษาครอบคลุมทั้ง
ทักษะในด้านการท่องเที่ยว ทักษะด้านการโรงแรม ทักษะด้าน
การบริการ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น โดยก าหนดเป็น
กิจกรรมและโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ (1.4-14 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  และ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว 
        2. การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนการส าเร็จการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมา
บรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณ์งานและการสมัคร
งานให้ได้งาน  (1.4-15 โครงการปัจฉิมนิเทศ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.4-14 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  และ พ.ศ. 2563 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 
 
 
1.4-15 โครงการปัจฉิมนิเทศ 

✓ 4. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรใน
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
1. ส านักวิชาการท่องเที่ยว ได้ด าเนินการให้มีการประเมินผล
การด าเนินกิจกรรมตามระบุในข้อ 1 - 3 เพ่ือเป็นการสะท้อน
ประสิทธิภาพในการด าเนินการและเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการ
ปรับปรุงการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลจากการ
ประเมินอยู่ในระดับดี ดังต่อไปนี้  (1.4-16 ผลการประเมินผล
การด าเนินกิจกรรม) 

ประเด็นค าถาม ค่าคะแนน 
   1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 

4.19 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

4.23 

 
 
 
 
 
 
1.4-16 ผลการประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา 

4.27 

รวมค่าเฉลี่ย 4.23 
       2. ส านักวิชา ได้น าผลที่ได้จากการประเมินเข้าสู่ การ
ประชุมส านักวิชาเพ่ือพิจารณารับทราบและหาแนวทางการ
ด า เนินการเ พ่ือปรับปรุ งและพัฒนารูปแบบและวิ ธี ก าร
ด าเนินการที่จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการจัดท า
สรุปผลการประชุมแจ้งคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือน าไป
เป็นแนวทางในการด าเนินการในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องหรือที่
รับผิดชอบต่อไป 

✓ 5. น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำร
ให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลกำรประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ 
     1. ส านักวิชา ได้เสนอผลที่ได้จากการประเมินต่อที่ประชุม
ส านักวิชาเพ่ือพิจารณารับทราบและหาแนวทางการด าเนินการ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและวิธีการด าเนินการที่จะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการจัดท าสรุปผลการประชุม
แจ้งคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องหรือที่รับผิดชอบต่อไป 
(1.4-17 รายงานการประชุมส านักวิชาการท่องเที่ยว) 
      2. ส านักวิชาได้จัดท าบทสรุปแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพ่ือให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา โดยเป็นบทสรุปที่ได้จากการระดมความ
คิดเห็นของคณาจารย์และผู้เกี่ยวของกับการด าเนินการ และ
มอบให้ผู้ รับผิดชอบน าไปใช้ เป็นแนวทางการด าเนินการ       
(1.4-18 สรุปแนวทางการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูลเพ่ือให้เป็นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4-17 รายงานการประชุมส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
1.4-18 สรุปแนวทางการด าเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการและการ
ให้ข้อมูลเพ่ือให้เป็นไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษา 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

ประเด็นค าถาม ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

   1. จัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ 
และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 

4.08 4.12 4.19 

2. มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 

4.04 4.14 4.23 

3. จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเม่ือส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

4.19 4.22 4.27 

รวมค่าเฉลี่ย 4.10 4.16 4.23 
 
 

✓ 6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพ
แก่ศิษย์เก่ำ 
ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ส านักวิชาได้ด าเนินกิจกรรมให้
ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์
เก่า ดังต่อไปนี้  
  1. เชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 8 
มหัศจรรย์ไทยเท่ห์ : กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Tourism 
Imaginations 8th  AMAZING THAI THE : Wellness Tourism 
ในวันที่ 12  เดือนธันวาคม  2562 เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และ
บริการวิชาการและสร้างความร่วมมือในการน าเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและสถาบันใกล้เคียง  อีกทั้ง
ยังมีเวทีเสวนาในหัวข้อ สื่อสารการตลาดอย่างไรให้ โดนใจ
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
     2. เชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมในงานวันมัคคุเทศก์ไทยซึ่งจัดขึ้นใน
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และ
การบริการ และมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้แก่ศิษย์เก่าที่สร้าง
ชื่อเสียงและช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของส านักวิชาฯ       
(1.4-19 ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมของศิษย์เก่า)  
     3. การจัดท าช่องทางการสื่อสารผ่านเวปเพจและเฟซบุ๊ค
ส านักวิชา โดยตั้งกลุ่มเฉพาะส าหรับศิษย์เก่าเพ่ือสื่อสารข้อมูล 
ข่าวสาร สาระต่าง ๆ  เช่น แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์สถิติ รายงานผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น
ข้อมูลให้ศิษย์เก่าได้ทราบและน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ประกอบอาชีพ (1.4-20 ตัวอย่างหน้า Facebook ส านักวิชา) 
 

 
 
 
 
 
(1.4-19 ภาพบรรยากาศการเข้าร่วม
กิจกรรมของศิษย์เก่า 
 
 
 
 
 
1.4-20 ตัวอย่างหน้า Facebook ส านัก
วิชา 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.5  กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน    

มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

✓ 1. จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของ
สถำบันโดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนและกำร
จัดกิจกรรม 
       ส านักวิชาการท่องเที่ยวได้ด าเนินการในการจัดท าแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของส านักวิชา โดยกระบวนการที่
นักศึกษามีส่วนร่วม ตามล าดับต่อไปนี้     
      1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาประจ า
ส านักวิชาการท่องเที่ยว (1.6-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษาประจ าส านักวิชาการท่องเที่ยว) 
     2. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาประจ าส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมกับสโมสร
นักศึกษาเพ่ือจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา (1.6-2 รายงานผลการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา) 
     3. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาส านักวิชาการท่องเที่ยวที่
บูรณาการกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของส านักวิชา (1.6-3 แผนพัฒนานักศึกษาส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว) 
      4. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาฯ น าเสนอแผนต่อคณะ
กรรมการบริหารส านักวิชาเพ่ือให้ความเห็นชอบ (1.6-4 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชา) 
     

 
 
  
 
 
 
 
1.6-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษาประจ าส านักวิชาการท่องเที่ยว 
 
 
1 . 6 - 2  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 
 
1.6-3 แผนพัฒนานักศึกษาส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว 
 
1.6-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักวิชา 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

✓ 2. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้ด ำเนินกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ควำมรู้ 
(3) ทักษะทำงปัญญำ 
(4) ทั กษะควำมสั มพั นธ์ ร ะห ว่ ำ งบุ คคลและควำม

รับผิดชอบ 
(5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
       1.  ส านักวิชา ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษาประจ าส านักวิชา ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา 
โดยก าหนดให้ในแผนต้องมีขอบข่ายเนื้อหากิจกรรมการพัฒนาที่
ครอบคลุมคุณมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน (1.6-5 แผนพัฒนานักศึกษา
ส านักวิชาการท่องเที่ยว จ าแนกกิจกรรมการพัฒนาตาม
คุณลักษณะมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติแต่ละด้านท้ัง 5 ด้าน)  

ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
กิจกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

1 กิจกรรม วันมัคคุเทศก์ไทย  
2 กิจกรรม สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ  
3 กิจกรรม วันแห่เทียนเข้าพรรษา  
4 กิจกรรม วันตานหาแมฟ้่าหลวง  
5 กิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษา (รัชกาลที่ 10) 
6 กิจกรรม วันไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 
7 กิจกรรม วันลอยกระทง 
8 กิจกรรม วันการท่องเที่ยวและการโรงแรมไทย 

นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาท
ของความเป็นคนไทย การเป็นผู้ธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6-5 แผนพัฒนานักศึกษาส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว จ าแนกกิจกรรมการพัฒนาตาม
คุณลักษณะมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติแต่ละด้าน
ทั้ง 5 ด้าน 
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และการสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทย 
ความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ชาติไทยให้
ผู้อื่นเข้าใจได ้
กิจกรรมด้ำนควำมรู้ 

1 กิจกรรม การเป็นผู้ประกอบการที่พัก 
นักท่องเที่ยวราคาประหยัด 

2 กิจกรรม ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดตราด ภายใต้รายวิชา TR3205 
TR2302 TR3305 

3 กิจกรรม ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ 
4 กิจกรรม การท าขนมอบและขนมไทย 
5 กิจกรรมกาล่าดินเนอร์ 

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ 
มาปรับใช้กับการเรียนในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมได้ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เช่น 
การให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว การมีทักษะท าขนมเป็นอาชีพ
และการมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
กิจกรรมด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

1 กิจกรรม เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาระดับชาติ
ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 

2 กิจกรรม ประกวดแผนประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยวสิงห์ปาร์คเชียงราย 

3 กิจกรรมกาล่าดินเนอร์ 
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะทางปัญญาที่ดี สามารถ
พัฒนาให้ดีขึ้นและน าไปไช้ได้กับการเรียนและการแข่งขัน
ทักษะด้านวิชาชีพ ที่นักศึกษามีความม่ันใจ มีความพร้อมทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
กิจกรรมด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
2 กิจกรรม การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6-6 ปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
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 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในเรื่องการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี และสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 
กิจกรรมที่จัดขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
การพัฒนาเพ่ือให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน โดย
กิจกรรมที่ จั ด เน้ นการปฏิบัติ จ ริ ง  ให้นั กศึกษา ได้ เ รี ยนรู้
กระบวนการตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม ทั้งกิจกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมด้านความรู้ กิจกรรมด้านทักษะทาง
ปัญญา กิจกรรมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และกิจกรรมด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยส านักวิชาการท่องเที่ยวเน้นให้
นักศึกษาต้องสามารถท าได้จริ งและปฏิบัติ ได้จริ ง  การให้
ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมจึงต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มี
ผลลัพธ์ออกมาชัดเจนในเรื่องการท าได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 
      2. จัดท าตารางและปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
จุดเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
(1.6-6 ปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา) 
      3. มีการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมแต่ละ
ด้านเพ่ือประกอบการพิจารณาการก าหนดกิจกรรมในปี

3 กิจกรรมกาล่าดินเนอร์ 
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในการด าเนินชีวิต 
สามารถปรับตัวได้อย่างดีและมีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1 กิจกรรมการวิเคราะห์การตลาดในธุรกิจโรงแรม
โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี 

2 กิจกรรม ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ 
3 กิจกรรม การท าขนมอบและขนมไทย 
4 กิจกรรม กาล่าดินเนอร์ 

 
 
1.6-7 แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา 



                                                          รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ส านักวิชาการท่องเท่ียว ปกีารศึกษา 2562   
 

39 

 

มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
การศึกษาต่อไป (1.6-7 แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา) 

✓ 3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแก่
นักศึกษำ 
        ส านักวิชาการท่องเที่ยว ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่
ความรู้การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลและ
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาใน
ฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง  ในปีการศึกษา 2562 ส านัก
วิชาการท่องเที่ยวได้ด าเนินการให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
      1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
ศึกษาแก่นักศึกษาโดยจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประ
สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารส าหรับนักศึกษาในอาคาร ห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการของส านักวิชาการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์ของส านักวิชา (1.6-8 รูปภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
และส าเนาเอกสารประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพและรูปภาพ web-link ของส านักวิชา)  
     2. การจัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการ
ประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562  (1.6-9 ภาพการให้
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6-8 รูปภาพป้ายประชาสัมพันธ์และ
ส าเนาเอกสารประชาสัมพันธ์การเผยแพร่
ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพและรูปภาพ 
web-link ของส านักวิชา 
 
1.6-9 ภาพการให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา 

✓ 4. ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำม ส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
        ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามระบุในข้อ 1-3  ส านัก
วิชาการท่องเที่ยว ได้มีการด าเนินการประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินการครั้ง
ต่อไป ดังนี้ 
      1. การประเมินการจัดท าแผน โดยคณะกรรมการจัดท าแผน
แผนพัฒนานักศึกษาส านักวิชาการท่องเที่ยว ได้น าเสนอร่าง
แผนการจัดกิจกรรมต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิชาเพ่ือ
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ประเมินความเหมาะสม และน าข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารส านักวิชามาประกอบการปรับปรุงแผนก่อนน าไป
ด าเนินการ (1.6-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิชาเพ่ือพิจารณาประเมินร่างแผนพัฒนานักศึกษา) 
      2. มีการประเมินผลกิจกรรมรายกิจกรรมตามระบุใน
แผนพัฒนานักศึกษาส านักวิชาการท่องเที่ยว (1.6-11 รายงาน
ผลการประเมินการด าเนินกิจกรรม) 
      3. มีการประเมินความครอบคลุมของมาตรฐานการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทั้ง  5 ด้าน โดยประเมิน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามระบุในแผนพัฒนานักศึกษา
ส านักวิชาการท่องเที่ยวในภาพรวม (ประเมินรวมทุกกิจกรรม) 
เพ่ือพิจารณาว่ากิจกรรมที่ด าเนินการทั้งหมดมีความครอบคลุม
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติครบทั้ง 5 ด้าน (1.6-12 
รายงานผลการประเมินการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมใน
แผนพัฒนานักศึกษาส านักวิชาการท่องเที่ยว)  
      4. มีการสรุปผลการประเมินแต่ละกิจกรรมเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด (1.6-13 แบบ
สรุปเปรียบเทียบผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์) 
            4.1 การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของสถาบัน มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนและกิจกรรมนั้น ส านักวิชาได้ด าเนินการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
จากนักศึกษา ส านักวิชาได้น าปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาให้ดีขึ้น กิจกรรมมีความเหมาะสมกับนักศึกษามากข้ึน 
            4.2 กิจกรรมการพัฒนาตามคุณลักษณะมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติแต่ละด้านทั้ง 5 
ด้าน ดังนี้  
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
แนวทำงกำร

ปรับปรุง 

 
 
1.6-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักวิชาเพ่ือพิจารณาประเมินร่าง
แผนพัฒนานักศึกษา 
1.6-11 รายงานผลการประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
1.6-12 รายงานผลการประเมินการ
ด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมในแผนพัฒนา
นักศึกษาส านักวิชาการท่องเที่ยว 
 
1.6-13 แบบสรุปเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม  
จ านวน 8 
กิจกรรม  

เพ่ือให้
นักศึกษา
ได้เรียนรู้
และสืบ
สาน
ประเพณีที่
ดีงามของ
ไทย 

นักศึกษาเข้าใจ
และเรียนรู้ใน
เรื่องประเพณี 
และมีทัศนคติที่
ดีต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการ
วางแผนและจัด
กิจกรรมมากข้ึน 
และมีการ
ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

ด้าน
ความรู้ 5 
กิจกรรม  

เพ่ือพัฒนา
ทักษะด้าน
ความรู้ทั้ง
ด้าน
วิชาการ
และ
วิชาชีพ 

นักศึกษามี
ความเข้าใจใน
สิ่งที่ได้รับการ
ท ากิจกรรม มี
ความรู้ใน
กิจกรรมที่เข้า
ร่วม และมี
ทักษะในสาขา
วิชาชีพเพ่ิมมาก
ขึ้น 

ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนา
กิจกรรมโดย
ค านึงถึงความ
สนใจ
สถานการณ์ 
ทักษะที่
จ าเป็นต้องมี 
และความรู้
พ้ืนฐานของ
นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ด้าน
ทักษะ
ทาง
ปัญญา 3 
กิจกรรม  

เพ่ือพัฒนา
ทักษะทาง
ปัญญา
และการ
คิด 
วิเคราะห์
อย่างเป็น
ระบบของ
นักศึกษา 

นักศึกษามี
กระบวนการคิด
ที่เป็นระบบ 
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของการจัด
กิจกรรม 

ปรับรูปแบบ
การจัดกิจกรรม
ให้เน้นทักษะ
เฉพาะของแต่
ละวิชาชีพให้มี
ความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น เช่น 
วิชาชีพการ
ท่องเที่ยว 
วิชาชีพการ
โรงแรม  
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

ด้าน
ทักษะ
ความสัม
พันธ์
ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอ
บ 3 
กิจกรรม  

เพ่ือให้
นักศึกษามี
ทักษะด้าน
ความสัมพั
นธ์ การ
สื่อสาร
ระหว่าง
บุคคล  

นักศึกษา
สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับผู้อ่ืน
ได้ดี เรียนรู้การ
แก้ไขปัญหา
และมี
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลดี
ขึ้น มีความ
รับผิดชอบมาก
ขึ้นสามารถ
ท างานที่ได้รับ
มอบหมายได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง โดย
เน้นให้นักศึกษา
มีความพร้อมใน
การท างานใน
สายงานด้าน 
การท่องเที่ยว 
การโรงแรมและ
การบริการใน
อนาคต 
 

ด้านการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การ
สื่อสาร
และการ
ใช้
เทคโนโล
ยีสารสน 
เทศ  4 
กิจกรรม  

เพ่ือให้
นักศึกษามี
ทักษะใน
ด้านการ
ค านวณ
เชิงตัวเลข
และ
โปรแกรม
ทาง
คอมพิวเต
อร์ 

นักศึกษา
สามารถ
วิเคราะห์และ
ค านวณในเชิง
ตัวเลขได้ดีขึ้น 
สามารถใช้
ระบบ 
โปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวข้องการ
งานในสาขา
วิชาชีพได้ดี 

ส่งเสริมให้จัด
กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง โดย
เน้นการพัฒนา
ทักษะด้านการ
ใช้เทคโนโลยีที่
จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานใน
อนาคตให้มาก
ขึ้น 
 

ด้านการ
จัด
กิจกรรม
ให้ความรู้
และ

เพ่ือให้
นักศึกษามี
ความรู้
ความ
เข้าใจการ

1. นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
งานประกัน
คุณภาพ 

พัฒนา
กระบวนการจัด
กิจกรรมให้
นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการ
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

ทักษะ
การ
ประกัน
คุณภาพ
แก่
นักศึกษา 

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

2. นักศึกษา
สามารถ
ประยุกต์ใช้
แนวคิดการ
ประกันคุณภาพ
ในการพัฒนา
กิจกรรมของ
ส านักวิชา 

วางแผนด้าน
การประกัน
คุณภาพใน
ระดับคณะมาก
ยิ่งขึ้น 

 
✓ 5. ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัด

กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
       สืบเนื่องจากข้อ 4  ส านักวิชาได้ด าเนินการประเมินผล
แผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาของส านักวิชาในภาพรวม 
ดังนี้ 
       1. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ประชุมเพ่ือด าเนินการ
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมทั้งหมดที่ระบุในแผนพัฒนานักศึกษา 
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของแผน (1.6-14 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาเพ่ือสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามระบุในแผนพัฒนานักศึกษา) 
โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและคุณวุฒิของบัณฑิต
ในศตวรรษท่ี 21   
       2. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาน าเสนอผลการประเมิน
เปรียบเทียบตามข้อ 1 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิชา
เพ่ือพิจารณารับทราบและให้ข้อเสนอแนะเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงส าหรับการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีต่อไป 
(1.6-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.6-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษาเพ่ือสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามระบุใน
แผนพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
1.6-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักวิชา 
 

✓ 6. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ 
       1. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา น าสรุปผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารส านักวิชาไป
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ด าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาให้มีความเหมาะสม  
         กิจกรรมที่จัดที่ผ่านมาของโปรแกรมการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม ในการพัฒนานักศกึษา ประกอบด้วย 
            1.1 กิจกรรม Adventure Tour  
            1.2 กิจกรรม นักชิมไวน์ 
            1.3 กิจกรรม การเป็นยูทูปเบอร์ 
            1.4 กิจกรรม บาริสต้า  
      จากการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ความสนใจ และเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นอย่างดี เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยงด
การจัดกิจกรรม จากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไรก็ตาม ยังมี
ข้อจ ากัดเรื่องจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่สามารถเกิน
กลุ่มละ 50 คน ท าให้มีนักศึกษาบางส่วนเท่านั้นที่สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ ซึ่งเป็นนักศึกษาที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตรวจสอบคุณสมบัติและชั้นปีเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนา
นักศึกษาที่ได้มีการก าหนดไว้ 
(1.6-16 แผนการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานพัฒนา
นักศึกษา) 
       2. ส านักวิชาจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและคุณวุฒิของบัณฑิตใน
ศตวรรษท่ี 21 
          การทบทวนการวางแผนในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
โดยเลือกช่วงเวลาและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่น
มากขึ้น เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง 
      กิจกรรมที่จัดเน้นการเพ่ิมสมรรถนะในวิชาชีพให้มากขึ้น 
โดยให้มีการทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมที่เป็นเชิง
ปฏิบัติให้มากขึ้น 

1.6-16 แผนการทบทวนและปรับปรุงการ
ด าเนินงานพัฒนานักศึกษา 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.6  กำรส่งเสริมสมรรถนะและทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน    

มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

✓ 1. มีระบบและกลไกในกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรพัฒนำ
นักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ 
ระบบกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้กับ
นักศึกษามีดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาแรกเข้า
ด้วยการสอบเข้า 1) ภาษาอังกฤษ 2) ภาษาไทย 3) สารสนเทศ 
(IT) เพ่ือทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเข้า และน า
ผลทดสอบแจ้งให้กับหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด 
2. ส านักวิชาการท่องเที่ยวน าผลที่ได้รับเข้าที่ประชุมกรรมการ
หลักสูตร เพ่ือหาแนวทางในการจัดท าข้อสอบที่เป็นพ้ืนฐาน
ทั่วไปและพ้ืนฐานวิชาชีพส าหรับนักศึกษา (1.6-1 รายงานการ
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร) 
3. ส านักวิชาจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษแรกเข้าให้กับ
นักศึกษา พร้อมทั้ ง ให้มีการท า  Pre-test และ Post-test 
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม          
    3.1 หลักสูตรการโรงแรม มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ศิรินพร
รณ ชุ่ ม อินทจักร  เป็นผู้ รั บผิ ดชอบหลักในการทดสอบ
ภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ือให้ทราบความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นของนักศึกษา  และน ามาออกแบบ
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะได้อย่างเหมาะสม 
     ในชั้นปีที่ 2 และ 3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับการ
โรงแรม มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนท าการสอนและมีการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6-1 รายงานการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 
 
1.6-2  คะแนนสอบของนักศึกษาเข้าเรียน
ปี 2563 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
สอดแทรกการทดสอบ TOEIC ในรายวิชา เพ่ือฝึกทักษะการ
ทดสอบและการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับระดับสากล 
    มอบหมายให้ ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์และ อาจารย์ภูวนา
รถ ศรีทอง ดูแลเรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษ Malins Test 
เพ่ิมทักษะให้กับนักศึกษาที่สนใจจะประกอบอาชีพบนเรือ
ส าราญ 
   3.2 หลักสูตรการท่องเที่ยว มอบหมายให้อาจารย์รักติบูล 
จันทนุปาน ดูแลเรื่องการฝึกเป็นมัคคุเทศก์ ณ หอปรัชญา 
รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยให้บรรยายเป็น
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมชม    
      ส่วนการออกภาคสนามมอบหมายอาจารย์ปทุมพร แก้วค า 
อาจารย์รักติบูล จันทนุปาน และอาจารย์รชตะ ไชยเมือง ดูแล
นักศึกษา ในการฝึกบรรยายนอกสถานที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยมี
มัคคุเทศก์อาชีพช่วยให้ค าแนะน า 
(1.6-2 คะแนนสอบของนักศึกษาเข้าเรียนปี 2563) 
 

✓ 2. มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ จำกกำร
มีส่วนร่วมของหลักสูตร โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
  ส านักวิชาการท่องเที่ยว โดยการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะมอบหมายให้หลักสูตรใช้ข้อมูลผลการสอบภาษาอังกฤษ
แรกเข้าของนักศึกษาเป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาในหลักสูตร 
   หลักสูตรจัดประชุมคณาจารย์เพ่ือหาแนวทางการจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยแผนใน
การพัฒนามีดังนี้  (1.6-3 แผนพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ)  
ชั้นปีที่ 1 เป็นการจัดอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานส าหรับนักศึกษา
ใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6-3 แผนพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาชีพ 
โดยเป็นกิจกรรมเสริมในรายวิชา เช่น วชิาหลักการมัคคุเทศก์ 
ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
     ผลจากการด าเนินงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถแนะน า
ตัว แนะน าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายเป็น
ภาษาอังกฤษง่ายๆ ได้ 
     นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สามารถน าชมแหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ
และประเทศไทยได้ 
      นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สามารถน าเที่ยวในประเทศเต็มรูปแบบ
ได้ 
       นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถน าเที่ยวต่างประเทศเตม็
รูปแบบได้ 
 
  ทั้งนี้ ในส่วน โปรแกรมการโรงแรม ได้ออกแบบการเรียนการ
สอนส าหรับนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
  การใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น Power 
point 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน ร้อย
ละ25 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน ร้อย
ละ 50 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน ร้อย
ละ 75 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าใจและรับไปด าเนินการ โดยชี้แจงให้
นักศึกษาทราบถึงท่ีมาและวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ 
    ผลจากการด าเนินการ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถใช้
ภาษาอังกฤษ ส าหรับการแนะน าตัวและแนะน าข้อมูลง่ายๆ ได้ 
     นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สามารถให้ข้อมูลโรงแรม เมนูอาหารและ
ขั้นตอนการปรุงเป็นภาษาอังกฤษได้ 



                                                          รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ส านักวิชาการท่องเท่ียว ปกีารศึกษา 2562   
 

48 

 

มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
     นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สามารถอธิบายเครื่องดื่มการมีส่วนผสม 
ที่มา และแหล่งก าเนิด เช่น ไวน์ วิสกี้ บรั่นดี เป็นภาษาอังกฤษ
ได้  
    นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับ
มาตรฐานการฝึกงานต่างประเทศได้ 

✓ 3. มีกำรจัดสรรงบประมำณ และสิ่งสนับสนุนกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ 
 ส านักวิชาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาในแผนพัฒนาทุกปี และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เนื่องจากเป็น
สาขาวิชาที่ต้องมีการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  
การจัดกิจกรรม ส าหรับนักศึกษา 3 ชั้นปี (1.6-4 แผนปฏิบัติ
ราชการส านักวิชาการท่องเที่ยว) 
ชั้นปีที่  1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาแรกเข้า 
ชั้นปีที่  2  เข้ าร่ วมกิจกรรมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก
มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มารา ประเทศมาเลเซีย 
ชั้นปีที่ 3 กิจกรรมภาษาอังกฤษส าหรับงานอาชีพ 
           เ ข้ า ร่ วมกิ จกรรมกับนั กศึ กษาแลกเปลี่ ยนจาก
มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มารา ประเทศมาเลเซีย 
          เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงราย 
       เป็นอาสาสมัครให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ณ หอปรัชญา
รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในรายวิชามัคคุเทศก์ 
การวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว  
       ในส่วนของส านักวิชาได้สมัครเป็นสมาชิกรายปีบริษัททรู
วิชั่น นักศึกษาสามารถเข้าดูช่องภาษาอังกฤษได้ในช่วงเวลา
ราชการ ในห้องกิจกรรมบริ เวณด้านหน้าห้องสมุด ช่อง
ภาษาอังกฤษที่เปิดให้นักศึกษาดูเป็นประจ า ได้แก่ ช่องข่าว BBC 

 
 
 
 
 
 
1.6-4 แผนปฏิบัติราชการส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
และ CNN ช่องให้ความรู้ ได้แก่  National Geograghic ช่อง
บันเทิงได้แก่ Fox Family Movie เป็นต้น 
       ห้ องสมุ ดส านั กวิ ชาการท่อง เที่ ยว  จั ดซื้ อ เอกสาร
ประกอบการสอน ต าราและหนังสือภาษาอังกฤษ พร้อมแผ่นซีดี
ส าหรับรายวิชาปฏิบัติให้นักศึกษาและอาจารย์ทุกปีการศึกษา 
นักศึกษาสามารถยืมเพ่ือประกอบการเรียนการสอนได้ในเวลา
ราชการ 
    ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการสืบค้นข้อมูลเพ่ือ
การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยฐานข้อมูล Emerald 
Tourism & Hospitality นักศึกษาและอาจารย์ส านักวิชาการ
ท่องเที่ยวเข้าใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบที่ใช้นี้ข้อมูล
ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ 
 

 
 
และสามารถค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Gale e-Book ได้
เช่นกัน 

 
การใช้โปรแกรม EDO (English Discovery Online) ในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเสริมในรายวิชา
พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ (GEN) 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

✓ 4. มีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนฯ และ
มีกำรน ำผลจำกกำรประเมินมำปรับปรุงในปีถัดไป 
   การจัดท าแผนการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักศึกษาของส านักวิชาการท่องเที่ยว ได้ผลลัพท์ที่ดี นักศึกษามี
ความเข้าใจในการส่งเสริมทักษะมากขึ้น มีความกล้าแสดงออก 
และสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดีขึ้น จากกิจกรรมที่จัดใน 
3 ชั้นปี ได้แก่ (1.6-5 รายงานผลการประเมินและทบทวน
ปรับปรุงแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ) 
ชั้นปีที่ 1 เป็นการจัดอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานส าหรับนักศึกษา
ใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาชีพ 
โดยเป็นกิจกรรมเสริมในรายวิชา เช่น วิชาหลักการมัคคุเทศก์ 
ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
      นอกจากนี้โปรแกรมการโรงแรม ที่ได้ออกแบบการเรียน
การสอนส าหรับนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษนั้น 
(การใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น Power 
point ชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 25 ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 50 ชั้นปีที่ 3 ร้อย
ละ 75) นักศึกษามีความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
เป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาส าหรับการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ จากการรับสมัครนักศึกษาไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ นักศึกษาให้ความสนใจ      มา
สมัครเข้าร่วมโครงการและได้รับการคัดเลือก จ านวน 14 คน 
(1.6-6 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาไปฝึกงานที่
ต่างประเทศ) 
    ในภาพรวมแล้วกิจกรรมที่จัดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้
ในการ พัฒนาทั กษะด้ านภาษ า อั งกฤษให้ กั บนั ก ศึ กษา         
อย่างไรก็ตาม ยังมีนักศึกษาบางส่วนที่ ไม่กล้า พูดคุยกับ
ชาวต่างชาติ อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงหาแนวทางในการมอบ
หมายงานเป็นรายบุคคลเ พ่ือให้นักศึกษามี โอกาส ได้ ใช้
ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มเล็กๆ 

 
 
 
 
 
 
1.6-5 รายงานผลการประเมินและ
ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6-6 ประกาศผลการสอบคัดเลือก
นักศึกษาไปฝึกงานที่ต่างประเทศ 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
เ พ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกภาษาด้วยตนเอง  (1.6-7 รายงาน
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ) 

1.6-7 รายงานประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ 

 5. มีนักศึกษำระดับปริญญำตรีปีสุดท้ำยท่ีผ่ำนเกณฑ์กำร
วัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของนักศึกษำชั้นปี
สุดท้ำยท่ีเข้ำสอบ 
  คะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาส านักวิชาการท่องเที่ยว 
ชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CFER (B1) ปีการศึกษา 
2562 (ม.ิย62 – พ.ค63) จ านวนร้อยละ 48.33 (1.6-8  ผล 
CFER (B1) ปีการศึกษา 2562) 
จ านวน
นักศึกษา
ปริญญา
ตรีชั้นปี
สุดท้าย
ทั้งหมด 

จ านวน
นักศึกษา
ปริญญา
ตรีชั้นปี
สุดท้ายที่
เข้าสอบ 

จ านวน
นักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปี
สุดท้ายที่สอบ
ผ่านเกณฑ ์
CEFR (B1) หรือ
เกณฑ์
เทียบเคียง 

ร้อยละของ
นักศึกษา
ปริญญาตรีชั้น
ปีสุดท้ายที่
สอบผ่าน
เกณฑ ์CEFR 
(B1) หรือ
เกณฑ์
เทียบเคียง 

60 52 29 48.33  

 
 
 
 
 
1.6-8  ผล CFER (B1) ปีการศึกษา 2562 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
3 คะแนน 4 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.7  กำรส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัล 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน    

มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

✓ 1. มีระบบและกลไกในกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรพัฒนำ
นักศึกษำให้มีควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล 
         ระบบกลไกในการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัลให้กับนักศึกษามีดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาแรกเข้า
ด้วยการสอบเข้า 1) ภาษาอังกฤษ 2) ภาษาไทย 3) สารสนเทศ 
(IT) เพ่ือทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเข้า และน า
ผลทดสอบแจ้งให้กับหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด 
2. ส านักวิชาการท่องเที่ยวน าผลที่ได้รับเข้าที่ประชุมกรรมการ
หลักสูตร เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาโปรแกรมการจัดการการท่องเที่ยวและ
โปรแกรมการโรงแรม ส านักวิชาการท่องเที่ยว(1.7-1 รายงาน
การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร) 
3. ส านักวิชาสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาส านักวิชาการท่องเที่ยว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 . 7- 1  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
กรรมการบริหารหลักสูตร 

✓ 2. มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมสำมำรถด้ำน
ดิจิทัล จำกกำรมีส่วนร่วมของหลักสูตรโดยผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
       ส านักวิชาการท่องเที่ยว โดยการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะมอบหมายให้หลักสูตรใช้ข้อมูลผลการสอบการใช้
เทคโนโลยีแรกเข้าของนักศึกษาเป็นแนวทางในการด าเนินการ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสมรรถนะและ
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษาในหลักสูตร (1.7-2 แผนพัฒนา
นักศึกษาทักษะความสามารถด้านดิจิทัล) 
      การจัดกิจกรรมเสริมและกิจกรรมในรายวิชา ส าหรับ
นักศึกษา 3 ชั้นป ีประกอบด้วย 
ชั้นปีที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี ในรายวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการโรงแรม และรายวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับการท่องเที่ยว 
ชั้นปีที่ 2 กิจกรรมในรายวิชาการตลาดดิจิทัลส าหรับธุรกิจ
โรงแรมและรายวิชาการตลาดดิจิทัลส าหรับการท่องเที่ยว 
ชั้นปีที่ 3 กิจกรรมในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรม การวางแผน
และพัฒนาธุรกิจโรงแรม การจัดการนวัตกรรมในธุรกิจโรงแรม 
และการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์ 
      กำรจัดกิจกรรมของส ำนักวิชำ 
      ก า ร ใช้ โ ป รแกรม  Google Classroom และ  การ ใช้  
Microsoft Teams เพ่ือการเรียนการสอนออนไลน์   
        หลักสูตรกำรท่องเที่ยวจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการน าเสนอทางการท่องเที่ยว โดยจัดให้
นักศึกษามีความรู้และทักษะการถ่ายภาพ  ถ่ายวีดีโอและตัดต่อ
ด้วยโทรศัพท์มือถือในการน าเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยว 
        หลักสูตรกำรโรงแรมจัดกิจกรรม ให้นักศึกษาน าเสนอ
งานในรายวิชาผ่านสื่อออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้และฝึกการน าเสนอที่หลากหลายนอกเหนือจากการ
รายงานหน้าชั้นเรียน   

1.7-2 แผนพัฒนานักศึกษาทักษะ
ความสามารถด้านดิจิทัล 

✓ 3. มีกำรจัดสรรงบประมำณ และสิ่งสนับสนุนกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล 
     ส านักวิชาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาความสามารถ
ด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาในแผนพัฒนาทุกปี และเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
เป็นสาขาที่ เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีโดยตรง  (1.7-3 
แผนปฏิบัติราชการส านักวิชาการท่องเที่ยว) 

 
 
 
 
 
 
1.7-3 แผนปฏิบัติราชการส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
      ในปีงบประมาณ 2563 ส านักวิชาได้ท าเรื่องของบประมาณ
ในการเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา ดังนี้ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
1. การใช้โปรแกรม Word/Excel/Power Point ให้ได้มาตรฐาน
การท างานส านักงาน (ในรายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลฯ) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
1. โปรแกรม ADS ใช้ส าหรับการจัดการส่วนหน้าของโรงแรม 
2. จัดอบรมการเป็น Youtuber การสร้าง Content ทางการ
ท่องเที่ยว 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
1. จัดอบรมการใช้โปรแกรมกาลิเลโอ 2 หลักสูตร ได้แก่  
หลั กสู ตร  Basic Reaservation และ หลักสู ตร  Basic Fare     
(ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากโควิด-19) 
2. โปรแกรมอมาดิอุส จ านวน 30 User ให้กับนักศึกษาที่เรียน
ในรายวิชา บัตรโดยสารเครื่องบิน การจัดการที่พักและรายวิชา
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับ GDS 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4  
1. การใช้โปรแกรมการวิจัยในการวิเคราะห์ข้อมูล (SPSS) 
  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัด และสามารถน าเสนองานเชิง
ปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ 

 

✓ 4. มีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนฯ และ
มีกำรน ำผลจำกกำรประเมินมำปรับปรุงในปีถัดไป 
         จากการจัดกิจกรรมเสริมและกิจกรรมในรายวิชา ส าหรับ
นักศึกษา 3 ชั้นปี ประกอบด้วย 
ชั้นปีที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี ในรายวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการโรงแรม และรายวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับการท่องเที่ยว 
ชั้นปีที่ 2 กิจกรรมในรายวิชาการตลาดดิจิทัลส าหรับธุรกิจ
โรงแรมและรายวิชาการตลาดดิจิทัลส าหรับการท่องเที่ยว 
ชั้นปีที่ 3 กิจกรรมในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรม การวางแผน
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
และพัฒนาธุรกิจโรงแรม การจัดการนวัตกรรมในธุรกิจโรงแรม 
และการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์ 
      การจัดกิจกรรมของส านักวิชา 
      ก า ร ใช้ โ ป รแกรม  Google Classroom และ  การ ใช้  
Microsoft Teams เพ่ือการเรียนการสอนออนไลน์   
        หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการน าเสนอทางการท่องเที่ยว โดยจัดให้
นักศึกษามีความรู้และทักษะการถ่ายภาพ  ถ่ายวีดีโอและตัดต่อ
ด้วยโทรศัพท์มือถือในการน าเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยว 
         หลักสูตรการโรงแรมจัดกิจกรรม ให้นักศึกษาน าเสนอ
งานในรายวิชาผ่านสื่อออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้และฝึกการน าเสนอที่หลากหลายนอกเหนือจากการ
รายงานหน้าชั้นเรียน 
   ผลจากการจัดกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยนักศึกษา
ได้เรียนรู้และเข้าใจในกิจกรรมที่จัดได้ดี จากการตอบค าถาม 
การปฏิบัติและการน าเสอนงาน 
   อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่จัดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ท าให้
รูปแบบการจัดมีเงื่อนไขค่อนข้างจ ากัดหลายประการ ท าให้
นักศึกษาที่เข้าอบรมมีจ านวนน้อยกว่าที่ก าหนดจริง อีกทั้งมี
กิจกรรมที่ได้วางแผนไว้แต่ไม่ได้ด าเนินการ ส านักวิชาจึงมี
แนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมในปีถัดไป หากกรณีมีข้อจ ากัด
ในลั กษณะนี้  ให้ นั กศึ กษา ได้ เ ข้ า ร่ วม ในรู ปแบบ อ่ืนที่ มี
ประสิทธิภาพที่ดีในขณะที่สามารถเพ่ิมจ านวนผู้เข้าอบรมเพ่ิมข้ึน 
  (1 .7-4 รายงานผลการประเมินและทบทวนปรับปรุง
แผนพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัล) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7-4 รายงานผลการประเมินและ
ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านดิจิทัล 

✓ 5. มีนักศึกษำระดับปริญญำตรีปีสุดท้ำยท่ีผ่ำนเกณฑ์ IC3 หรือ
เทียบเท่ำ หรือตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
50 ของนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยท่ีเข้ำสอบ 
   จ านวนนักศึกษาส านักวิชาการท่องเที่ยวระดับปริญญาตรีปี
สุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล IC3 หรือเกณฑ์ที่เทียบเคียง ปี

 
 
 
 
 
1.7-5 ผล IC3 ปีการศึกษา 2562 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
การศึกษา 2562 (มิย62-พค63) จ านวนร้อยละ 83 (1.7-5 ผล 
IC3 ปีการศึกษา 2562) 
จ านวน
นักศึกษา
ปริญญา
ตรีชั้นปี
สุดท้าย
ทั้งหมด 

จ านวน
นักศึกษา
ปริญญา
ตรีชั้นปี
สุดท้ายที่
เข้าสอบ 

จ านวน
นักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปี
สุดท้ายที่สอบ
ผ่านเกณฑ ์IC3 
หรือเกณฑ์
เทียบเคียง 

ร้อยละของ
นักศึกษา
ปริญญาตรีชั้น
ปีสุดท้ายที่
สอบผ่าน
เกณฑ ์IC3
หรือเกณฑ์
เทียบเคียง 

169 147 140 83  
 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
3 คะแนน 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.8  ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :    

โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 100 
 
สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
 

 
จ านวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

x 100 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดในคณะ 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ =  
ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

x 5 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หมำยเหตุ 

1. นวัตกรรมที่ชุมชนยอมรับโดยมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จากชุมชน 
2. ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง นักศึกษามีการวางแผน การด าเนินงาน และการประเมินผล 
3. นวัตกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ผลกำรด ำเนินงำน    
รำยกำรข้อมูล จ ำนวน 

1. จ านวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 2 
2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมดในคณะ 2 

 
รำยละเอียดข้อมูลนวัตกรรมที่ชุมชนยอมรับ  

ชื่อหลักสูตร นวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ 
การท่องเที่ยว 

เมนูอาหารเชิงสุขภาพบ้านสาง จังหวัดพะเยา 
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านสาง จังหวัดพะเยา 
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ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการโรงแรม กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนเชิงเกษตรบ้านหนองอ้อ จังหวัด
เชียงราย 
เวปเพจการขายสินค้าออนไลน์บ้านหนองอ้อ จังหวัดเชียงราย 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ 

(ใช้บัญญัติไตรยำงค์
เทียบร้อยละ 100 = 

5) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ตัวตั้ง 
ตัวหำร 

 

X 100 ผลลัพธ์ 

3 
2 
2 

 

X 100 100 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 
1.8-1 เมนูอาหารเชิงสุขภาพบ้านสาง จังหวัดพะเยา 
1.8-2 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านสาง จังหวัดพะเยา 
1.8-3 รายการน าเที่ยวในชุมชนเชิงเกษตรบ้านหนองอ้อ จังหวัดเชียงราย 
1.8-4 เวปเพจการขายสินค้าออนไลน์บ้านหนองอ้อ จังหวัดเชียงราย 
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องค์ประกอบที่  2  กำรวิจัย 

 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ระบบและกลไกงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน    

มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

✓ 1. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ส านักวิชาการท่องเที่ยว ได้ด าเนินการด้านระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
      1. จัดท าคู่มือการบริหารงานวิจัยส านักวิชาการท่องเที่ยว    
(2.1-1 คู่มือการบริหารงานวิจัย)  
      2. แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการวิจัยส านักวิชาการท่องเที่ยว    
(2.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ส านักวิชาการท่องเที่ยว) 
      3. การน าคู่มือการด าเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัยมา
ประกอบเป็นแนวทางในการด าเนินการ (2.1 -3 คู่มือการ
ด าเนินการวิจัย ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย)  
     4. ด าเนินการจัดท าช่องทาง (เมนู) สารสนเทศงานวิจัย การ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ข่าวและประกาศ
แหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ หน่วยงาน องค์กรให้ทุนวิจัยและบริหารการ
วิจัยระดับชาติ ในเว็ปไซด์ของส านักวิชา (2.1-4 รูปภาพตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
2.1-1 คู่มือการบริหารงานวิจัย 
 
2.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 
ส านักวิชาการท่องเที่ยว 
2 . 1 - 3  คู่ มื อ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย 
ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
web-link ของส านักวิชาในส่วนของเมนูการวิจัย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง) 
      5. ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา 
ในห้องสมุดส านักวิชา (2.1-5 รูปภาพการเผยแพร่/จัดแสดง
งานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในตู้เก็บหนังสือในห้องสมุด
ส านักวิชา) 
 

2.1-4 รูปภาพตัวอย่าง web-link ของ
ส านักวิชาในส่วนของเมนูการวิจัย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.1-5 รูปภาพการเผยแพร่/จัดแสดง
งานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในตู้
เก็บหนังสือในห้องสมุดส านักวิชา 

✓ 2. สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในประเด็น
ต่อไปนี้  
2.1 ห้องปฏิบัติกำรหรือห้องปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์ หรือหน่วย
วิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
          1. ส านักวิชาการท่องเที่ยวมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย
ประจ าส านักวิชา เพ่ือบริหารงานวิจัย ติดต่อ ประสานงาน 
สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย ให้ความช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาในการด าเนินการวิจัยแก่คณาจารย์และนักศึกษาของ
ส านักวิชา (2.1-6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว) 
        2. จัดให้มีพ้ืนที่เผยแพร่ ค้นคว้าผลงานวิชาการ งานวิจัยใน
รูปแบบของห้องสมุดเฉพาะทางของส านักวิชาการท่องเที่ยว (2.1-
7 รูปภาพห้องสมุดส านักวิชาการท่องเที่ยว) 
        3. สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือในการด าเนินการวิจัยแก่
คณาจารย์ทุกคนโดยการจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (2.1-8 
รูปภาพโต๊ะท างานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับอาจารย์) 
   2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ 
          1. ส านักวิชาการท่องเที่ยว มีห้องสมุดส าหรับจัดเก็บ
ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาส านักวิชาการท่องเที่ยว มี
เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการค้นคว้า(2.1-9 รูปภาพห้องสมุดและชั้นส าหรับ
จัด เก็บงานวิจัยและหนั งสื อวิชาการต่าง  ๆ และอุปกรณ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย
ส านักวิชาการท่องเที่ยว 
 
 
2.1-7 รูปภาพห้องสมุดส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว 
 
 
2.1-8 รูปภาพโต๊ะท างานพร้อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ส าหรับอาจารย์ 
 
 
 
2.1-9 รูปภาพห้องสมุดและชั้นส าหรับ
จัดเก็บงานวิจัยและหนังสือวิชาการต่าง 
ๆ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
คอมพิวเตอร์) มีระบบการ ยืม-คืน หนังสือเพ่ือตรวจสอบการยืม 
และการคืนหนังสือของอาจารย์) 
     2. ด าเนินการเชื่อมต่อกับเครือข่ายการวิจัยทั้ งภายใน
มหาวิทยาลัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา) และเครือข่ายและแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น สกว. วช. ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 
(2.1-10 รูปภาพตัวอย่าง web-link ของส านักวิชาในส่วนของเมนู
การวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
        3. ส านักวิชาการท่องเที่ยวจัดซื้อหนังสือต ารา ด้านการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ เพ่ือให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้น าไปใช้ประโยชน์ประกอบการท าวิจัย 
   2.3 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยใน
กำรวิจัยหรือกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกและมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำร
วิจัย กำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ที่ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้
ด ำเนินกำร มีดังนี้ 
          1. ด าเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยในห้องสมุดส านักวิชา ซึ่ งเป็นห้องส าหรับบริการ 
สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าในการด าเนินการวิจัยของอาจารย์และ
นักศึกษา และเป็นสถานที่ เก็บผลงานวิจัยของอาจารย์และ
นักศึกษา (2.1-11 รูปภาพการติดตั้งกล้องวงจรปิด) 
         2. จัดให้มีระบบส ารองข้อมูลการวิจัยแก่คณาจารย์ทุกคน 
(2.1-12 รูปภาพอุปกรณ์ส ารองข้อมูล Hard disk ที่ส านักวิชามอบ
ให้คณาจารย์ทุกท่าน) 
         3. ท าหนังสือขอความร่วมมือคณาจารย์ทุกคนก าหนด
รหัสผ่านเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของอาจารย์ที่ส านักวิชา
จัดไว้ให้ในห้องท างานอาจารย์ (2.1-13 ส าเนาบันทึกข้อความขอ
ความร่วมมือในการก าหนดรหัสผ่านเพื่อใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์) 
    2.4 กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร กำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ กำรจัด
ให้มีศำสตรำจำรย์ อำคันตุกะ หรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

 
 
 
 
2.1-10 รูปภาพตัวอย่าง web-link ของ
ส านักวิชาในส่วนของเมนูการวิจัย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-11 รูปภาพการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
 
 
2.1-12 รูปภาพอุปกรณ์ส ารองข้อมูล 
Hard disk ที่ส านักวิชามอบให้
คณาจารย์ ทุกท่าน 
 
2.1-13 ส าเนาบันทึกข้อความขอความ
ร่วมมือในการก าหนดรหัสผ่านเพื่อใช้
งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
       ส านักวิชาการท่องเที่ยว ได้ด าเนินกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่หลากหลาย โดยกิจกรรมที่
ด าเนินการในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมามีดังนี้ 
        1.การใช้ R Programe และ DRMS โปรแกรมการอัพโหลด
ข้อมูลทางการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
        2.การสืบค้นข้อมูลทางการวิจัยจากฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิส์
ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่  Emerald Tourism & Hospitality/ 
Gale E Book โดยวิทยากรจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       3. โครงการเรียนรู้การออกแบบงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
Design Thinking โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง 
(งดจัดเนื่องจากโควิด-19)    
(2.1-14 การเข้าร่วมกิจกรรมของคณาจารย์)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-14 การเข้าร่วมกิจกรรมของ
คณาจารย์ 

✓ 3. จัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ และ
สนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำร
ประชุมวิชำกำร หรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติ 
       ส านักวิชาการท่องเที่ยว ได้ด าเนินการสนับสนุนการ
ด าเนินการวิจัยและการผลิตงานสร้างสรรค์แก่คณาจารย์โดยการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนดังนี้ 
       1. ส านักวิชาการท่องเที่ยวได้จัดสรรงบประมาณให้หลักสูตร
ด าเนินการท าวิจัยต่อเนื่องใน 2 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่บ้านสาง จังหวัด
พะเยา จ านวน 30,000 บาท และพ้ืนที่บ้านหนองอ้อ จังหวัด
เชียงราย 25,000 บาท เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่วิจัยต่อเนื่องที่มีการ
วางแผนเพ่ือพัฒนา 3 ปี ต่อยอดโครงการพัฒนาความร่วมมือด้าน
การวิจัยรับใช้สังคมตามนโยบาย หนึ่ งคณะ หนึ่งพ้ืนที่  หนึ่ง
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท  
(2.1-15 แผนปฏิบัติราชการส านักวิชาการท่องเที่ยว) 
        2. คณาจารย์ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายในระดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น จ านวน 4 ทุน รวมเป็นเงิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-15 แผนปฏิบัติราชการส านัก
วิชาการท่องเที่ยว 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ทั้งสิ้น 1,153,000 บาท (2.1-16 ส าเนาสัญญาวิจัยของคณาจารย์
ในส านักวิชาฯ ประจ าปี 2562) 
       3. คณาจารย์ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกรวมทั้งสิ้น จ านวน 1 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 330,000 
บาท (2.1-17 ส าเนาสัญญาวิจัยของคณาจารย์ในส านักวิชาฯ 
ประจ าปี 2562) 
 

2.1-16 ส าเนาสัญญาวิจัยของคณาจารย์
ในส านักวิชาฯ ประจ าปี 2562 
 
 
2.1-17 ส าเนาสัญญาวิจัยของคณาจารย์
ในส านักวิชาฯ ประจ าปี 2562 

✓ 4. มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจตลอดจนยกย่องอำจำรย์และนักวิจัยที่มีผลงำนวิจัย
และงำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น 
1. ส านักวิชาการท่องเที่ยว ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
จ านวน 40,000 บาท (2.1-18 ส าเนาโครงการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการไปน าเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศในแผนปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. 2562) เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
การเดินทาง และที่พักส าหรับอาจารย์ที่ได้รับการตอบรับให้
น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทั้งในและ
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ไม่สามารถด าเนินการ
ได้เนื่อจากสถานการณ์โควิด-19  
   2. จัดสรรงบประมาณ จ านวน 10,000 บาท ในการร่วมเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินธรวิโรฒ ประสานมิตร และ
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร (12th 
The International Humanities and Social Sciences 
(HUSOC): Glocal Society: from Locale to Globality for a 
Sustainable Society and values) โดยคณาจารย์ส านักวิชาการ
ท่องเที่ยวได้สิทธิเข้าร่วมน าเสนอจ านวน 3 เรื่อง       (2.1-19  
ส าเนาหนังสือตอบรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการ
ประชุม) 

 
 
 
 
 
 
2.1-18 ส าเนาโครงการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการไปน าเสนอผลงาน
วิชาการในต่างประเทศในแผนปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-19  ส าเนาหนังสือตอบรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดการ
ประชุม 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
     3.การเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัย
ดีเด่นของส านักวิชาการท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook 
ส านักวิชาของของมหาวิทยาลัย การแสดงความยินดีในที่ประชุม
ส านักวิชา โดยใน ปี 2562  นี้อาจารย์ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ
รางวัลนักวิจัยดีเด่นของส านักวิชาฯ คือ อาจารย์ขวัญฤทัย  ครอง
ยุติ อาจารย์ประจ าสาขาการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับรางวัล Best 
Presenter จ า ก ก า ร น า เ ส น อ บ ท ค ว า ม วิ จั ย ใ น ง า น  4 th 
International Conference on Hospitality, Leisure, Sport 
and Tourism (ICHLST 2018)  (2.1-20 ส าเนา web-link และ 
Facebook ของส านักวิชาและของมหาวิทยาลัย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-20 ส าเนา web-link และ 
Facebook ของส านักวิชาและของ
มหาวิทยาลัย 

✓ 5. มีกำรด ำเนินงำนกับเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำ องค์กร
ภำครัฐหรือเอกชน ทั้งในหรือต่ำงประเทศ 
1. จัดสรรงบประมาณจ านวน 40,000 บาท ส าหรับอาจารย์ทุกคน
ในการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมการประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย (2.1-21 
หนังสืออนุมัติทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย และ ส าเนา
หนังสือขออนุมัติน าเสนอผลงานวิจัย) 
   2. จัดสรรงบประมาณ จ านวน 10,000 บาท ในการร่วมเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินธรวิโรฒ ประสานมิตร และ
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร (12th 
The International Humanities and Social Sciences 
(HUSOC): Glocal Society: from Locale to Globality for a 
Sustainable Society and values) โดยคณาจารย์ส านักวิชาการ
ท่องเที่ยวได้สิทธิเข้าร่วมน าเสนอจ านวน 3 เรื่อง      (2.1-22  
ส าเนาหนังสือตอบรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการ
ประชุม) 
 

 
 
 
 
 
2.1-21 หนังสืออนุมัติทุนสนับสนุนการ
น าเสนอผลงานวิจัย และ ส าเนาหนังสือ
ขออนุมัติน าเสนอผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-22  ส าเนาหนังสือตอบรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดการ
ประชุม 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

✓ 6. มีระบบและกลไกกำรน ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำผู้เรียนหรือชุมชน และ
ด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
       1. ส านักวิชาการท่องเที่ยว จัดท าคู่มือบริหารงานวิจัย ซึ่ง
ระบุระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนดและประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในคู่มือด าเนินการวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (2.1-23 คู่มือการบริหารงานวิจัย
ส านักวิชาการท่องเที่ยวและคู่มือการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย) 
          งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของส านักวิชาการท่องเที่ยว  
                                          
   การตรวจสอบลิขสิทธิ์เพ่ือคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์                             
                  จัดท าลิขสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
       2. ในปีการศึกษา 2562 มีงานวิจัยของส านักวิชาฯ ที่
หน่วยงานภายนอกได้น าไปใช้ประโยชน์จ านวน 8 เรื่อง ดังนี ้
ที ่ ชื่อผลงำนวิจัย กำรใช้

ประโยชน์
ผลงำนวิจัย 

หน่วยงำน
ที่ใช้

ประโยชน์ 

นโ
ยบ

ำย
 

พำ
ณ

ิชย
 ์

สำ
ธำ

รณ
ะ 

1 แนวทางการพัฒนาการการ
ท่องเที่ยวและการขับเคลื่อน
เชิงสร้างสรรค์ เมืองเก่าเชียง
แสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย ให้เป็นเมืองน่าอยู่
และจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับ
สากล 

  ✓ -ส านัก
วิชาการ
ท่องเที่ยว 

-อ าเภอ
เชียงแสน 
-ททท. 

 
 
 
 
 
 
 
2.1-23 คู่มือการบริหารงานวิจัยส านัก
วิชาการท่องเที่ยวและคู่มือการบริหาร
งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

2 รูปแบบการบริการขนส่ง
จังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับ
นโยบายท่องเที่ยวเมืองรอง 

  ✓ ส านัก
วิชาการ
ท่องเที่ยว 
จังหวัด
เชียงราย 
ททท. 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนตาม
เส้นทางวิถีสายน้ าบนฐาน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อัต
ลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนเชียง
แสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย  

  ✓ ส านัก
วิชาการ
ท่องเที่ยว 
อ าเภอ
เชียงแสน 
ททท. 

4 การสร้างมูลค่าเพ่ิมอาหารถิ่น
เพ่ือสร้างประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวชุมชนต าบลบ้านสาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

  ✓ -ส านัก
วิชาการ
ท่องเที่ยว 
-ต าบล
บ้านสาง 
-ททท. 

5 การส่งเสริมกิจกรรมรูปแบบ
ใหม่เพ่ือสร้างรายได้และ
มูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยวบ้านหนองอ้อ 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  ✓ -ส านัก
วิชาการ
ท่องเที่ยว 
-บ้าน
หนองอ้อ 
-ททท. 

6 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพวิถีสมุนไพรในจังหวัด
เชียงรายส าหรับนักท่องเที่ยว
ในกลุ่มประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตรประชาชนลาว 
และราชอาณาจักรไทย  
(MCLT) 

  ✓ -ส านัก
วิชาการ
ท่องเที่ยว 
-ททท. 

 



                                                          รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ส านักวิชาการท่องเท่ียว ปกีารศึกษา 2562   
 

67 

 

มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

7 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพ่ือ
การวางแผนและพัฒนาระบบ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพ่ือพัฒนา
ชีวิตของชุมชนต้นแบบใน
จังหวัดเชียงราย 

  ✓ -ส านัก
วิชาการ
ท่องเที่ยว 
-จังหวัด
เชียงราย 
-ททท. 

8 การพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการชุมชนในมิติทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยใช้องค์
ความรู้ เทคโนโลยี และ
กระบวนการทางนวัตกรรม 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

  ✓ -ส านัก
วิชาการ
ท่องเที่ยว 
-ททท. 
-ดอยแม ่
สลอง 

9 การพัฒนาพ้ืนที่ป่าตามแนวคิด
หลักการทรงงาน การใช้
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เพื่อ
การท่องเที่ยวบนพื้นที่สีเขียว 
กรณีศึกษา : บ้านต้นผึ้ง หมู่ 5 
ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 

  ✓ - ส า นั ก

วิ ช า ก า ร

ท่องเที่ยว 

-ททท. 

- อ า เ ภ อ

แม่สรวย 

 

รวม   9  
   
    ทั้งนี้ ส านักวิชาการท่องเที่ยว โดยอาจารย์ขวัญฤทัย ครองยุติ 
และ ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การ
บริหารการพัฒนาพ้ืนที่ พิ เศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) (อพท.) ในการถอดบทเรียนเพ่ือจัดท าชุดองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท.ใน
รูปแบบกรณีศึกษา เพ่ือเผยแพร่ในสถาบันอุดมศึกษา โดยแบ่งเป็น 
2 ชุดกรณีศึกษาได้แก่ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนต าบลบ่อสวก และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย



                                                          รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ส านักวิชาการท่องเท่ียว ปกีารศึกษา 2562   
 

68 

 

มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนชากแง้ว โดยชุดกรณีศึกษาดังกล่าวได้น าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ในสถาบันอุดมศึกษาจ านวน 34 สถาบัน ได้แก่ 
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลั ย เกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุทธยา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิ โรฒ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
   3. งานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารดุสิตธานี 
(อยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 ) ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพ
บทความวิจัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่วารสารก าหนด 
จ านวน 1 บทความ ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการคัดลอกบทความ
โดยมิชอบ 
   4. ในกรณีที่ส านักวิชาฯ ท าการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์
บนเว็บไซต์ของส านักวิชาฯ จะด าเนินการใส่ลายน้ า (Watermark) 
บนหน้าบทความทุกครั้งเพ่ือปกป้องการคัดลอกผลงานโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

7 มีระบบและกลไกกำรคุ้มครำองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์และด ำเนินกำรตำมระบบที่
ก ำหนด 
       1. ส านักวิชาการท่องเที่ยว จัดท าคู่มือบริหารงานวิจัย ซึ่งระบุ

ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนดและ

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในคู่มือด าเนินการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย (2.1-22 คู่มือการบริหารงานวิจัยส านักวิชาการท่องเที่ยวและ

คู่มือการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) 

          งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของส านักวิชาการท่องเที่ยว  

                                          
   การตรวจสอบลิขสิทธิ์ เพื่อคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์                              

                  จัดท าลิขสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

2. ในปีการศึกษา 2562 มีงานวิจัยของส านักวิชาฯ ที่หน่วยงาน

ภายนอกได้น าไปใช้ประโยชน์จ านวน 8 เร่ือง ดังนี้ 

ที่ ชื่อผลงำนวิจัย ก ำ ร ใ ช้

ป ร ะ โ ย ช น์

ผลงำนวิจัย 

หน่วยงำ

น ที่ ใ ช้

ประโยช

น์ 

นโ
ยบ

ำย
 

พำ
ณ

ิชย์
 

สำ
ธำ

รณ
ะ 

1 แนวทา งกา รพัฒนาการกา ร

ท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนเชิง

สร้างสรรค์ เมืองเก่าเชียงแสน 

อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ให้เป็นเมืองน่าอยู่และจุดหมาย

ปลายทา งกา รท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง

วัฒนธรรมระดับสากล 

  ✓ - ส า นั ก

วิ ช า ก า ร

ท่องเที่ยว 

- อ า เ ภ อ

เชียงแสน 

-ททท. 

2 รูปแบบการบริการขนส่งจังหวัด

เชียงรายเพื่ อรองรับนโยบาย

ท่องเที่ยวเมืองรอง 

  ✓ ส า นั ก

วิ ช า ก า ร

ท่องเที่ยว 

จั ง ห วั ด

เชียงราย 

ททท. 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
3 โครงการพัฒนาศักยภาพการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทาง

วิถีสายน้ าบนฐานประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นของ

ชุมชนเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย  

  ✓ ส า นั ก

วิ ช า ก า ร

ท่องเที่ยว 

อ า เ ภ อ

เชียงแสน 

ททท. 

4 การสร้างมูลค่าเพิ่มอาหารถิ่นเพื่อ

สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว

ชุมชนต าบลบ้านสาง อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 

  ✓ - ส า นั ก

วิ ช า ก า ร

ท่องเที่ยว 

- ต า บ ล

บ้านสาง 

-ททท. 

5 การส่งเสริมกิจกรรมรูปแบบใหม่

เพื่อสร้างรายได้และมูลค่า เพิ่ม

สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ท า ง ก า ร

ท่องเที่ยวบ้านหนองอ้อ อ าเภอแม่

จัน จังหวัดเชียงราย 

  ✓ - ส า นั ก

วิ ช า ก า ร

ท่องเที่ยว 

- บ้ า น

หนองอ้อ 

-ททท. 

6 การพัฒนาการท่ อง เที่ ยว เชิ ง

สุขภาพวิถีสมุนไพรในจั งหวัด

เชียงรายส าหรับนักท่องเที่ยวใน

กลุ่ มประ เทศสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ

ป ร ะ ช า ช น จี น  ส า ธ า ร ณ รั ฐ

ประชาธิปไตรประชาชนลาว และ

ราชอาณาจักรไทย  (MCLT) 

  ✓ - ส า นั ก

วิ ช า ก า ร

ท่องเที่ยว 

-ททท. 

 

7 ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ น์

สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อ

การวางแผนและพัฒนาระบบ

  ✓ - ส า นั ก

วิ ช า ก า ร

ท่องเที่ยว 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนา

ชีวิตของชุมชนต้นแบบในจังหวัด

เชียงราย 

- จั ง ห วั ด

เชียงราย 

-ททท. 

8 การพัฒนาศักยภาพการบริหาร

จัดการชุมชนในมิติทางเศรษฐกิจ

และสั งคม โดยใช้องค์ความรู้  

เทคโนโลยี และกระบวนการทาง

นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

  ✓ - ส า นั ก

วิ ช า ก า ร

ท่องเที่ยว 

-ททท. 

-ดอยแม ่

สลอง 

 

9 การพัฒนาพ้ืนที่ป่าตามแนวคิด
ห ลั ก ก า ร ท ร ง ง า น  ก า ร ใ ช้
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เพ่ือ
การท่องเที่ยวบนพ้ืนที่สี เขียว 
กรณีศึกษา : บ้านต้นผึ้ง หมู่ 5 
ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 

  ✓ - ส า นั ก

วิ ช า ก า ร

ท่องเที่ยว 

-ททท. 

- อ า เ ภ อ

แม่สรวย 

 
รวม   9  

 

 
 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  เงินสนับสนุนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์      
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์กำรประเมิน    

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค 2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
     1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

     1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

     1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
 
 
           2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้  = 
 
ผลกำรด ำเนินงำน    

รำยกำรข้อมูล จ ำนวนเงิน (บำท) 
1. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 1,078,000 
2. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 330,000 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
 5 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
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รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 1,408,000 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 17 คน 
4. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

82,824 

 
กำรประเมินตนเอง  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ 
(ใช้บัญญัติไตรยำงค์

เทียบตำมกลุ่ม
สำขำวิชำ) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ตัวตั้ง 
ตัวหำร  

ผลลัพธ์ 

3 
1,408,000 

82,824 5 
บรรลุเป้าหมาย 

 17 
 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 
2.2-1 แนวทางการพัฒนาการการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนเชิงสร้างสรรค์ เมืองเก่าเชียงแสน 

อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเมืองน่าอยู่และจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมระดับสากล 

2.2-2 รูปแบบการบริการขนส่งจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับนโยบายท่ทองเที่ยวเมืองรอง 
2.2-3 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน้ าบนฐาน

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย  

2.2-4 การสร้างมูลค่าเพ่ิมอาหารถิ่นเพ่ือสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวชุมชนต าบลบ้านสาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

2.2-5 การส่งเสริมกิจกรรมรูปแบบใหม่เพ่ือสร้างรายได้และมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการทางการ
ท่องเที่ยวบ้านหนองอ้อ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

2.2-6 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีสมุนไพรในจังหวัดเชียงรายส าหรับนักท่องเที่ยวใน
กลุ่มประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตรประชาชนลาว และราชอาณาจักรไทย  (MCLT) 

2.2-7 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพ่ือการวางแผนและพัฒนาระบบ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพ่ือพัฒนาชีวิตของชุมชนต้นแบบในจังหวัดเชียงราย 
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2.2-8 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้องค์
ความรู้ เทคโนโลยี และกระบวนการทางนวัตกรรม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

2.2-9 การพัฒนาพ้ืนที่ป่าตามแนวคิดหลักการทรงงาน การใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เพื่อการ
ท่องเที่ยวบนพื้นที่สีเขียว กรณีศึกษา : บ้านต้นผึ้ง หมู่ 5 ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย      
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 
  เกณฑ์เฉพำะคณะกลุ่ม ข1 และ ค2 

    1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
      2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

        ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
      3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย X  100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
 

คะแนนที่ได้  = 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

X  5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 
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ผลกำรด ำเนินงำน    

ระดับคุณภำพ ค่ำ
น้ ำหนัก 

จ ำนวน
ผลงำน 

ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

ระดับคุณภำพผลงำนวิชำกำร    
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20   

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.40 3 1.2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

- มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ 

0.60 1 0.6 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

0.80 1 0.8 

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว ได้แก่ 
         - ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 
       - ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

1.00 2 2 
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       - ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
       - ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
       - กรณีศึกษา 
       - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 
       - ซอฟต์แวร์ 
       - พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
ระดับคุณภำพผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

   

- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80   
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 1  

รวม 9 5.6 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 17 คน 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่ออาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด ร้อยละ 27.06 
 
รำยละเอียดข้อมูลผลงำนของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ  

ชื่อผลงำน ชื่อเจ้ำของผลงำน แหล่งเผยแพร่ 
(ชื่อกำรประชุม/ชื่อวำรสำร 

เล่มท่ี/ชื่อฐำนข้อมูล/
รูปแบบกำรเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

การสร้างอัตลักษณ์ผ้าทอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย สู่การ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการ
ท่องเที่ยว 

ผศ.ดร.อรวรรณ  
บุญพัฒน์ 
อ.ปริพรรน์  แก้วเนตร 

วารสารดุสิตธานี ปีที่ 13 
ฉบับที่ 2 

พฤษภาคม - 
สิงหาคม 
2562 

0.8 

ความพร้อมในการพัฒนาการ
จัดการที่พักรูปแบบโฮมสเตย์
บ้านหนองอ้อ ต าบลป่าซาง 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

อ.บวรพจน์ หิรัณยรัศมี
กุล 
อ.น าขวัญ  วงศ์ประทุม 
อ.ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช 

ประชุมวิชาการเครือข่าย
ร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย ครั้ง
ที่ 12 ภายใต้แนวคิด Golcal 
Society: from 
 Locale to Globality for a 
 Sustainable Society (โลก

23-26 
ตุลาคม 
2563 

0.4 
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กาเทศาภิวัฒน์: วิถีถิ่น วิถไีทย 
วิถีโลก สู่การพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน) 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์บ้านไทยทรงด า 
อ าเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี 

อ.ปริพรรน์  แก้วเนตร  วารสารศิลปะศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - 
มิถุนายน 2563. 

มกราคม - 
มิถุนายน 
2563 

0.6 

A Tourism Network 
Management Model of 
Baan Huaykhom 
Community, Maeyao 
Sub-District, Muang 
District, Chiang Rai 
Province: Local Party 
Participation 

อ รชตะ ไชยเมือง The 21th International 
Conference of 
Humanities and Social 
Sciences (HUSOC) 
“Glocal Society: from 
Locale to Globality for a 
Sustainable Society” 

ตุลาคม 
2562 

0.4 

The integrated 
management of Planning 
and Eco- Sustainable 
Tourism for developing 
the Community Model in 
Chiang Rai Province 

อ.ภูวนารถ ศรีทอง 
อ.มนสิชา ซาวค า 

The 26th Tri-U 
International Joint 
Seminar and 
Symposium Jiangsu 
University, China, 
October 20 – 24, 2019 

ตุลาคม 
2562 

0.4 

กรณีศึกษา (Case Study) 
ชุดองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ของ อพท. ที่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ GSTC ชุมชน
ต าบลบ่อสวก 

ผศ.อรวรรณ บุญพัฒน์ 
อ.ขวัญฤทัย ครองยุติ 

องค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
(อพท.) 

ปี 2562 1 

กรณีศึกษา (Case Study) 
ชุดองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ของ อพท. ที่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ GSTC ชุมชน
ชากแง้ว 

อ.ขวัญฤทัย ครองยุติ องค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
(อพท.) 

ปี 2562 1 
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Guidelines for the 
Develop of Chiang Sean 
District of Thailand As a 
Tourism Logistics Hub in 
the Greater Mekong Sub-
region (Gms) 

อ.รักติบูล จันทนุปาน The 6th International 
Conference on 
Management Research 
and Advance in 
Accounting 

2019 1 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ 

(ใช้บัญญัติไตรยำงค์
เทียบตำมกลุ่ม

สำขำวิชำ) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ตัวตั้ง 
ตัวหำร 

 

X 100 ผลลัพธ์ 

3 
5 
5 

 

X 100 100 5 บรรลุเป้าหมาย 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 

2.3-1 การสร้างอัตลักษณ์ผ้าทอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สู่การเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการ
ท่องเที่ยว 

2.3-2 ความพร้อมในการพัฒนาการจัดการที่พักรูปแบบโฮมสเตย์บ้านหนองอ้อ ต าบลป่าซาง 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

2.3-3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านไทยทรงด า อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
2.3-4 A Tourism Network Management Model of Baan Huaykhom Community, 

Maeyao Sub-District, Muang District, Chiang Rai Province: Local Party 
Participation 

2.3-5 The integrated management of Planning and Eco- Sustainable Tourism for 
developing the Community Model in Chiang Rai Province 

2.3-6 กรณีศึกษา (Case Study) ชุดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของ 
อพท. ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ GSTC ชุมชนต าบลบ่อสวก 

2.3-7 กรณีศึกษา (Case Study) ชุดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของ 
อพท. ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ GSTC ชุมชนชากแง้ว 

2.3-8 Guidelines for the Develop of Chiang Sean District of Thailand As a Tourism 
Logistics Hub in the Greater Mekong Sub-region (Gms) 
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ตัวบ่งช้ีที่  2.4  งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :    

การแปลงค่าคะแนนร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมต่อจ านวนงานวิจัย         งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของคณะคิดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
  1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
 

 ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 x 100 

 จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมินฯ 
 
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ 
= 

 

ร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชม 

x 5 
ร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์

ของคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
หมำยเหตุ 

1. นับจ านวนชิ้นงานของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในปีที่ประเมิน 
2. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน อาจนับคะแนนซ้ าได้ในกรณีต่าง

ชุมชนในปีที่รับการประเมิน กรณีที่มีการน าไปใช้ประโยชน์แต่ละชุมชน ต้องมีหลักฐานการพัฒนาชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม 

3. ส าหรับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เคยถูกน าไปใช้ประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในการประเมิน
ในปีถัดไปได้ โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ผลกำรด ำเนินงำน    

รำยกำรข้อมูล จ ำนวน 
1. จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 7 
2. จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมินฯ 7 
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รำยละเอียดข้อมูลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ชื่องำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์/

นวัตกรรม 
ชุมชนเป้ำหมำย กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

การสร้างอัตลักษณ์ผ้าทอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย สู่การเพ่ิมมูลค่า
สินค้าทางการท่องเที่ยว 

ชุมชนเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย 

ต้นแบบข้อมูลการออกแบบลายผ้าทอ
พ้ืนเมืองเชียงแสน 
การให้ความหมายของลายผ้า 

ความพร้อมในการพัฒนาการจัดการ
ที่พักรูปแบบโฮมสเตย์บ้านหนองอ้อ 
ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย 

บ้านหนออ้อ อ าเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย 

ต้นแบบโฮมสเตย์บ้านหนองอ้อ 

กา รส่ ง เ ส ริ ม ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
สร้างสรรค์บ้านไทยทรงด า อ าเภอเขา
ย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

บ้านไทยทรงด า อ าเภอเขา
ย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

แนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ส าหรับ
ชาวไทยทรงด า 

A Tourism Network 
Management Model of Baan 
Huaykhom Community, 
Maeyao Sub-District, Muang 
District, Chiang Rai Province: 
Local Party Participation 

บ้านห้วยขม อ าเภอแม่ยาว  
จังหวัดเชียงราย 

เกิดเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่ 

The integrated management of 
Planning and Eco- Sustainable 
Tourism for developing the 
Community Model in Chiang Rai 
Province 

ชุมชนบ้านท่าสาย 
จังหวัดเชียงราย 

ชุมชนได้รับการพัฒนาและมีแนวทางการ
บริหารจัดการที่เหมาะสม 

กรณีศึกษา (Case Study) ชุดองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ของ อพท. ที่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ GSTC ชุมชนต าบลบ่อ
สวก 

สถาบันการศึกษา 34 แห่ง น าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
รายวิชาที่ เกี่ ยวข้องกับการ พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

กรณีศึกษา (Case Study) ชุดองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ของ อพท. ที่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ GSTC ชุมชนชากแง้ว 

สถาบันการศึกษา 34 แห่ง น าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
รายวิชาที่ เกี่ ยวข้องกับการ พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
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กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ 
(ใช้บัญญัติไตรยำงค์
เทียบร้อยละ 100 = 

5) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ตัวตั้ง 
ตัวหำร 

 

X 100 ผลลัพธ์ 

3 
7 
7 

 

X 100 100 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 
2.4-1 หนังสือการน าไปใช้ประโยชน์ 
2.4.2 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (มหาชน) ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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องค์ประกอบที่  3  กำรบริกำรวิชำกำร 

 
ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 2 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 3 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 4 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 5 

ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน    

มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

✓ 1. มีส่วนร่วมกับสถำบันและชุมชนในกำรก ำหนดพื้นที่เป้ำหมำย
ในกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทปัญหำ และควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตำมจุดเน้น จุดเด่นของ
สถำบัน ตำมศำสตร์พระรำชำหรือ ตำมแนวพระรำชด ำริ 
   ส านักวิชาการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัย 
เพ่ือก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงาน โดยเน้นพ้ืนที่ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาในแนวทางของมหาวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยได้ลงพ้ืนที่ส ารวจในจังหวัดเชียงรายและพะเยา 
โดยศึกษาความต้องการของพ้ืนที่ ชุมชนและชาวบ้าน ศึกษา
ศักยภาพในด้านต่างๆ เพ่ือเลือกพ้ืนที่ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ในการด าเนินงาน 
   เป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยคือการยกระดับรายได้ชุมชน
และการด าเนินตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
  พ้ืนที่ที่ส านักวิชาการท่องเที่ยวได้ศึกษาข้อมูลและศักยภาพ มี 2 
พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ต าบลบ้านสาง จังหวัดพะเยา และ ต าบลป่าซาง 
จังหวัดเชียงราย  โดยมีการท าบันทึกข้อตกลงในการด าเนินการ
พัฒนาพ้ืนที่ร่วมกัน โดยความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน (1.3-1 เอกสารเชิญประชุมจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

 
1.3-1 เอกสารเชิญประชุมจากสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

✓ 2. จัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน 
หรือสังคมตำมจุดเน้น จุดเด่นของสถำบัน ตำมศำสตร์พระรำชำ
หรือ ตำมแนวพระรำชด ำริและแผนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ ที่มี
กำรก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จในระดับแผนและโครงกำร
บริกำรวิชำกำร และเสนอกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 
       ส านักวิชาการท่องเที่ยว ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริการ
วิชาการดังต่อไปนี้  
       1. แต่งตั้งกรรมการบริการวิชาการส านักวิชาการท่องเที่ยว  
(3.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว)  
       2. คณะกรรมการบริการวิชาการส านักวิชาการท่องเที่ยว 
ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบการด าเนินงาน (3.1-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการส านักวิชาการท่องเที่ยว) 
       3. คณะกรรมการบริการวิชาการส านักวิชาการท่องเที่ยว 
ประชุมร่วมกับเทศบาลต าบลบ้านสาง จังหวัดพะเยา ต่อยอดงาน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้ส านักวิชาฯ ด าเนิน
โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ตัวแทน
จากส านักวิชาการท่องเที่ยว จะได้เข้าร่วมลงพ้ืนที่เพ่ือต่อยอด
โครงการฯ และส ารวจศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่เพ่ิมเติม น าทีมโดย 
อาจารย์น าขวัญ วงศ์ประทุม และอาจารย์รชตะ ไชยเมือง และได้
สรุปรายงานให้แก่คณาจารย์ในส านักวิชาได้รับทราบ (3.1-4 
ข้อมูลการลงพื้นที่ อาจารย์น าขวัญ วงศ์ประทุม) 
      4. คณะกรรมการบริการวิชาการส านักวิชาการท่องเที่ยว 
ประชุมเพ่ือเพ่ือยกร่างแผนบริการวิชาการประจ าปี  2562 โดย
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ส านักวิชาการท่องเที่ยวโดย
ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ค่าเป้าหมายต่าง ๆ ดังนี้  (3.1.5 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว) 
            4.11  โครงการบริการวิชาการที่ใช้งบประมาณจาก
ส านักวิชาการท่องเที่ยว จ านวน  3  โครงการ คือ  

 
 
 
 
 
 
 
3.1-2 ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
บริการวิชาการส านักวิชาการท่องเที่ยว 
 
3 . 1 - 3  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริการวิชาการส านัก
วิชาการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
3.1-4 ข้อมูลการลงพ้ืนที่ อาจารย์น า
ขวัญ วงศ์ประทุม 
 
 
 
3 . 1 . 4 5 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริการวิชาการส านัก
วิชาการท่องเที่ยว 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
                 4.1.1 โครงการสัมมนาวิชาการครั้งที่ 8 Tourism 
Imaginations เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาน าผลงานใน
รายวิชามาจัดแสดง การจัดกิจกรรมน าเสนอผลงานวิชาการโดยมี
การเชิญมหาวิทยาลัยเครือข่ายในจังหวัดเชียงรายร่วมน าเสนอ 
หัวข้อทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการและเป็นการจัดงานที่
ใ ช้ ธี ม  Amazing Thai THE: WELLNESS TOURISM โ ด ย มี
วิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการท าการตลาดดิจิทัล เป็นนัก
สื่อสารการตลาดจากอนันตรา สยามบางกอก และผู้อ านวยการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานเชียงรายมาให้ข้อมูล
เรื่องการท่องเที่ยวเชียงรายในปัจจุบัน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
จ านวนผู้เข้าร่วม 100 คน และความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80  
       นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถถ่ายทอดผลงานผ่านการ
น าเสนอในโครงการได้อย่างถูกต้อง 
               4.1.2 โครงการบริการวิชาการต่อยอดบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น 
พ้ืนที่ต าบลบ้านสาง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
                   1) กิจกรรมต่อยอดความพร้อมด้านการท่องเที่ยว
เชิงอาหาร โดยน านักศึกษาในรายวิชาการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวและคณาจารย์จากส านักวิชาการท่องเที่ยวร่วมกัน
ส ารวจทรัพยากรพ้ืนถิ่นเพ่ือประกอบอาหารของต าบลบ้านสาง
เพ่ือจัดท าเป็นรายงานศักยภาพและความพร้อมของเทศบาลต าบล
บ้านสางในการเป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากเทศบาลต าบลบ้านสาง  

                 2) กิจกรรมวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางส านักวิชาการท่องเที่ยว ร่วมกับ
เทศบาลต าบลบ้านสาง และชุมชนท้องถิ่น โดยเชิญเชฟที่มีความรู้
ในการสร้างสรรค์อาหารพื้นถิ่นมาบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ 
“การน าเสนอเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น เพ่ือต้อนรับ
นักท่องเที่ยว”โดยมีคนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 22 คน จะเป็น
แผนการด าเนินการในระยะปีที่ 2 เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
พัฒนาทรัพยากรและการบริการให้แก่ชุมชนในการรองรับ
นักท่องเที่ยว จากนั้นในปีที่  3 จะเป็นการเน้นการส่งเสริม
การตลาดดิจิทัลและการต่อยอดนวัตกรรมต่อไป   กิจกรรมที่
จัดเป็นการต่อยอดจากการบริการวิชาการในปีที่ 1 ที่มีการส่งเสริม
ให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดท าที่พักแบบโฮมสเตย์ ดังนั้น 
การสร้างสรรค์อาหารเป็นการต่อยอดกิจกรรมที่เพ่ิมเติมให้กับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในพ้ืนที่ 
            4.1.3 โครงการบริการวิชาการต่อยอดบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น พ้ืนที่
บ้านหนองอ้อ จังหวัดเชียงราย 
                  1) การจัดกิจกรรมการให้ความรู้กับชุมชนเพ่ือให้
ชุมชนมีความรู้และทักษะการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน
ภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 20 คน มีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเข้ารับการ
อบรม 
                  2) นักศึกษาในรายวิชาการจัดการโครงการและ
การจัดการนวัตกรรมในธุรกิจโรงแรม ร่วมให้ข้อมูลความรู้เรื่อง 
SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health  
Administration โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความ
ร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ โดยน ามาตรการความ
ปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มี
คุณภาพของสถานประกอบการ เ พ่ือสร้างความมั่น ใจแก่
นักท่องเที่ยวว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และ
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการประเทศ
ไทย ให้แก่ชุมชน พร้อมสรุปข้อมูลจากการจัดกิจกรรมมารายงาน
ผลให้อาจารย์ในรายวิชา 
      หลังจากการจัดกิจกรรมแล้วจะมีการประเมินผลด้านต่างๆ 
เพ่ือประเมินความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวของแต่ละ
ชุมชน มีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเข้ารับการอบรม 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
     5. คณะกรรมการบริการวิชาการส านักวิชาการท่องเที่ยว 
น าเสนอ “ร่าง” แผนโครงการบริการวิชาการประจ าต่อคณะ
กรรมการบริหารส านักวิชาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือเสนอขอ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากส านักนวัตกรรมและการศึกษา
ต่อเนื่องและสถาบันวิจัยและพัฒนา (3.1-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านัก) 
    6. คณะกรรมการบริการวิชาการ น าข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารส านักวิชาไปด าเนินการปรับปรุง และจัดท าแผน
ฉบับสมบูรณ์เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารส านัก
วิชา  
    7. คณะกรรมการบริการวิชาการน าเสนอแผนฉบับสมบูรณ์เพ่ือ
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิชา (3.1-7 แผน
บริการวิชาการส านักวิชาการท่องเที่ยวและคู่มือการบริการ
วิชาการส านักวิชาการท่องเที่ยว)     
 
นอกจำกนี้ได้มีกำรจัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำร
วิชำกำรเพื่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชน หรือสังคม
ดังนี้ 
     ส านักวิชาการท่องเที่ยว ได้ก าหนดแผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้ 
     1. จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการจ าแนก
เป็นรายโครงการตามวัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ (3.1-8 
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ) 
     2. รายงานผลการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการที่ เกิด
ขึ้นกับนักศึกษา (3.1-9 รายงานผลเกี่ยวกับประโยชน์ที่นักศึกษา
ได้รับจากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ)  โดยในแต่ละ
โครงการนักศึกษาได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการดังนี้ 
          2.1 โครงการสัมมนาวิชาการครั้งที่ 8 Tourism 
Imaginations นักศึกษาและศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานภายนอกและผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการเกี่ยวกับแนวคิดการ

 
 
 
 
 
 
 
 

3 . 1 - 6  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าส านัก 
 
 
 
 
 
3.1-7 แผนบริการวิชาการส านักวิชาการ
ท่องเที่ยวและคู่มือการบริการวิชาการ
ส านักวิชาการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
3.1-8 แผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ 
 
3.1-9 รายงานผลเกี่ยวกับประโยชน์ที่
นักศึกษาได้รับจากการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีดิจิทัลและใส่
ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 
            2.2 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหา
ความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นนักศึกษาได้ เรียนรู้
กระบวนการวิจัยและน าความรู้ในด้านนวัตกรรมการเพ่ิมมูลค่า
สินค้าทางการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยาการให้ดป็น
กิจกรรมการท่องเที่ยวตามบริบทของชุมชน รวมทั้งการออกแบบ
อาหารเชิงสุขภาพเพ่ือพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 
      3. รายงานผลการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการที่เกิด
ขึ้นกับส านักวิชาและมหาวิทยาลัย (ในฐานะองค์กร) (3.1 -10 
รายงานผลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ส านักวิชาและมหาวิทยาลัย ใน
ฐานะองค์กรได้รับจากการด าเนินการบริการวิชาการ) โดยในแต่
ละโครงการส านักวิชาและมหาวิทยาลัย (ในฐานะองค์กร) ได้รับ
ประโยชน์จากการบริการวิชาการดังนี้ 
          3.1 โ ค ร งก า รสั มมน า วิ ช า ก า รครั้ ง ที่  8  Tourism 
Imaginations ส านักวิชารท่องเที่ยวมีเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงราย สมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัด
เชียงราย สมาคมมัคคุเทศก์เชียงราย เครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนจังหวัดเชียงราย 
          3.2 ส านักวิชาการท่องเที่ยวมีเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เทศบาลต าบลบ้านสาง จังหวัดพะเยา 
และชุมชนได้การจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ต าบลบ้านสาง โดยส านักวิชาการท่องเที่ยวร่วมกับ
เทศบาลต าบลบ้านสางเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน 
    4. รายงานผลการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการที่เกิด
ขึ้นกับชุมชนและสังคม (3.1-11 รายงานผลเกี่ยวกับประโยชน์ที่
ชุมชนและสังคมได้รับจากการด าเนินการบริการวิชาการ) ชุมชน
และสังคม ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการดังนี้ 
          4.1 โ ค ร งก า รสั มมน า วิ ช า ก า ร ครั้ ง ที่  8  Tourism 
Imaginationsชุมชนได้มีโอกาสในการจัดแสดงสินค้าและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และได้รับความรู้ด้านการพัฒนารูปลักษณ์

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1109 รายงานผลเกี่ยวกับประโยชน์ที่
ส านักวิชาและมหาวิทยาลัย ในฐานะ
องค์กรได้รับจากการด าเนินการบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1-11 รายงานผลเกี่ยวกับประโยชน์ที่
ชุมชนและสังคมได้รับจากการ
ด าเนินการบริการวิชาการ 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ของสินค้าและบริการรวมถึงช่องทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
ให้สามารถดึงดูดใจจากนักท่องเที่ยวและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการปรับปรุงการบริการและการตลาดของตนเองได้   
          4.2 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหา
ความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ชุมชนต าบลบ้านสางได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ต าบลบ้านสาง 
และมีการจัดท า Facebook Fanpage  ในการรับลูกค้าและ
น าเสนอสินค้าและบริการให้แก่นักท่องเที่ยว  ท าให้ เริ่มมี
นักท่องเที่ยวทะยอยเข้าใช้บริการของทางกลุ่มวิสาหกิจฯ และเป็น
การเพ่ิมรายได้เสริมให้แก่ชุมชน 

✓ 3. ด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมที่ก ำหนดไว้ตำมข้อ 2 โดยร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำยในหรือภำยนอกสถำบัน อย่ำงน้อย 1 โครงกำร 
        ส านักวิชาการท่องเที่ยว ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมในลักษณะที่เป็นโครงการแบบให้เปล่า 3 โครงการ ได้แก่ 
      1 .  โ ค ร งการสั มมนาทางวิ ช าการ  The 8 th Tourism 
Imaginations โดยเชิญประชาชน ผู้ประกอบการ ตัวแทน
หน่วยงาน องค์กร ชุมชน ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย (3.1-12  โครงการสัมมนาทางวิชาการ The8 th 
Tourism Imaginations) 
      2. . โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจนของประชาชนในท้องถิ่น (3.1-13  ส าเนาโครงการบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนใน
ท้องถิ่น) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1-12  โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
The8 th Tourism Imaginations 
 
3.1-13  ส าเนาโครงการบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน
ของประชาชนในท้องถิ่น 

✓ 4. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำร
บริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตำมข้อ 
2 และน ำเสนอคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 
ส านักวิชาการท่องเที่ยว โดยคณะกรรมการบริการวิชาการ ได้
ด าเนินการประเมินผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
     1. คณะกรรมการบริการวิชาการ ด าเนินการประเมินผลการ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ ทุกโครงการตามระบุในแผนการบริการ
วิชาการ (3.1-14 รายงานผลการประเมินโครงการรายโครงการ) 
     2. คณะกรรมการบริการวิชาการ ประชุมพิจารณาผลการ
ประเมินโครงการตามแผนบริการวิชาการและจัดท าสรุปผลใน
ภาพรวมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิชา ดังนี้      
(3.1-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ) 
       2.1 โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ค รั้ ง ที่  8  Tourism 
Imaginations ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ จ านวนผู้เข้าร่วม  100 คน 
และความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  โดย
ผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ บรรลุผลทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ 

       โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจน 

ของประชาชนในท้องถิ่น มีตัวบ่งชี้ความส าเร็จได้แก่  
- จ านวนผู้เข้าร่วม 42 คน  
- เมนูอาหารเชิงสุขภาพ 
- ความรู้ด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ตามมาตรฐาน SHA 

โดยผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ บรรลุผลทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ 
      3. คณะกรรมการบริการวิชาการ น าเสนอผลสรุปภาพรวม
การประเมินโครงการบริการวิชาการต่อคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิชาพิจารณา (3.1-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชา) 
        ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารส านักวิชาได้ให้ข้อเสนอในการ
ปรับปรุงโครงการบริการวิชาการในครั้งต่อไปดังนี้ 
      4.1 ควรมีการบูรณาการรายวิชาจากทั้ง 2 หลักสูตรในการ
ด าเนินโครงการบริการวิชาการของส านักเพ่ือเป็นการน าองค์
ความรู้ในทั้ง 2 ศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน 
      4.2 ควรด าเนินการให้บริการวิชาการแบบเชิงพ้ืนที่ (Area 
base)ในพ้ืนที่เดิมอย่างน้อย 3 ปี เพ่ือให้เห็นผลการด าเนินงานที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวที่แข็งแรงของส านักวิชาฯต่อไปในอนาคต 

3.1-14 รายงานผลการประเมินโครงการ
รายโครงการ 
 
 
3.1-15 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1-16 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
      4.3 หากโมเดลที่ท ากับเทศบาลต าบลบ้านสางและบ้านหนอง
อ้อ เป็นผลส าเร็จควรมีการขยายผลโครงการในพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือ
กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและเป็นการขยายพ้ืนที่การบริการ
วิชาการในเขตพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
งบประมาณท่ีได้รับในปีต่อไป โดยให้เน้นการส่งต่อโครงการบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนใน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านสาง จังหวัดพะเยา และบ้าน
หนองอ้อ จังหวัดเชียงราย เป็นหลัก 
 

✓ 5. น ำผลกำรประเมินตำมข้อ 4 ไปปรับปรุงแผนบริกำรวิชำกำร
ในปีต่อไป 
       ส านักวิชาการท่องเที่ยว โดยคณะกรรมการบริการวิชาการ 
ได้ด าเนินการน าข้อมูลที่เป็นผลการประเมินตามที่ได้สรุปและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิชามาด าเนินการ ดังนี้ 
     1 .  คณะกรรมการบริการวิ ชาการ จัดประชุมเ พ่ือน า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารส านักวิชามาเป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาแผนบริการวิชาการส าหรับการ
ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงโครงการบริการวิชาการมี 2 ประเด็น ดังนี้   
         1.1 ควรมีการบูรณาการรายวิชาจากทั้ง 2 หลักสูตรในการ
ด าเนินโครงการบริการวิชาการของส านักเพ่ือเป็นการน าองค์
ความรู้ในทั้ง 2 ศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน 
        1 .2 ควรด าเนินการให้บริการวิชาการแบบเชิงพ้ืนที่ (Area 
base) ในพ้ืนที่เดิมอย่างน้อย 3 ปี เพ่ือให้เห็นผลการด าเนินงานที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวที่แข็งแรงของส านักวิชาฯต่อไปในอนาคต 
       1.3 หากโมเดลที่ท ากับเทศบาลต าบลบ้านสางและบ้าน
หนองอ้อเป็นผลส าเร็จควรมีการขยายผลโครงการในพ้ืนที่
ใกล้เคียงเพ่ือกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและเป็นการขยายพ้ืนที่การ
บริการวิชาการในเขตพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับในปีต่อไป โดยให้เน้นการสายต่อ
โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของ
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ประชาชนในท้องถิ่นในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านสาง จังหวัดพะเยา 
และบ้านหนองอ้อ จังหวัดเชียงราย เป็นหลัก   (3.1-17 แผน
ปรับปรุงบริการวิชาการส านักวิชาการท่องเที่ยว) 

 
 
3.1-17 แผนปรับปรุงบริการวิชาการ
ส านักวิชาการท่องเที่ยว 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

5 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  จ ำนวนชุมชนเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตำมแผนเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :    

โดยการแปลงค่าร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
 
สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน 

 
จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  x 100 
 จ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ 
= 

 

ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

x 5 ร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ 

กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
ผลกำรด ำเนินงำน    

รำยกำรข้อมูล จ ำนวน 
1. ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

2 ชุมชน 

2. ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 2 ชุมชน 
 
 
รำยละเอียดข้อมูลชุมชนเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตำมแผนเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน 

ชื่อชุมชนเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
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ที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
1. ชุมชนบ้านสาง จังหวัดพะเยา การท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 

2561 
ปัจจุบันชุมชนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนบ้านสาง จังหวัดพะเยา ด าเนินการ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยว อาหารเชิงสุขภาพ สินค้าท่ีระลึก และโฮมส
เตย์ 

2. ชุมชนบ้านหนองอ้อ จังหวัดเชียงราย การท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่  30 
พฤศจิกายน 2560 
ปัจจุบันชุมชนได้รับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ โดยเน้นการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
และอยู่ในระหว่างการขึ้นทะเบียนเป็น“วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองอ้อ
เพ่ือการท่องเที่ยว” 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ 
(ใช้บัญญัติไตรยำงค์
เทียบร้อยละ 20 = 

5) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ตัวตั้ง 
ตัวหำร 

 

X 100 ผลลัพธ์ 

3 
2 
2 

 

X 100 100 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 
3.2-1 MOU เทศบาลต าบลบ้านสางบ้านสาง และ MOU เทศบาลป่าซาง บ้านหนองอ้อ 
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องค์ประกอบที่  4  ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 

 
ตัวบ่งช้ีที่  4.1  ระบบและกลไกด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 2 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 3 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 4 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 5 

ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน    

มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

✓ 1. ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และควำมเป็นไทยเพื่อกำรพัฒนำต่อยอดและสร้ำงคุณค่ำ 
ตำมจุดเน้นของสถำบัน 
ส านักวิชาการท่องเที่ยว  มีระบบและกลไกในการด าเนิน
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
     1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมส านักวิชาการท่องเที่ยว (4.1-1 ส าเนา
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมส านักวิชาการท่องเที่ยว) 
     2. คณะกรรมการก าหนดทิศทางและนโยบายการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยและ
ของจังหวัด โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในความเป็นไทย
และความเป็นล้านนา 

 
 
 
 
 
 
4.1-1 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมส านักวิชาการท่องเที่ยว 

✓ 2. จัดท ำแผนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย และ
ก ำหนดตัวบ่งชี้ วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำม
แผน 
1. คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ส านักวิชาการท่องเที่ยว ด าเนินการจัดการประชุมเพ่ือยกร่าง

 
 
 
 
 
 



                                                          รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ส านักวิชาการท่องเท่ียว ปกีารศึกษา 2562   
 

96 

 

มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
แผนการด าเนินงานโดยระบุตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ
การด าเนินงาน (4.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมส านักวิชาการท่องเที่ยว) 
     2. คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมส านักวิชาการท่องเที่ยว น าเสนอ “ร่าง” แผนการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิชาพิจารณาอนุมัติ
และให้ความเห็นชอบ(4.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักวิชา) 
     3. คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมส านักวิชาการท่องเที่ยว ด าเนินการปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารส านักวิชาและ
น าเสนอแผนฉบับปรบปรุงเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารส านัก
วิชาให้ความอนุมัติและให้ความเห็นชอบ (4.1-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชา และแผนการด าเนิน
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 

 
4.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมส านักวิชาการท่องเที่ยว 
 
 
4.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักวิชา 
 
 
 
 
4.1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักวิชา และแผนการด าเนิน
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

✓ 3 .  มีกำรส่ ง เสริ ม  สนับสนุนกำรบู รณำกำรงำนด้ ำน
ศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน หรือ กำรวิจัย หรือกำร
บริกำรวิชำกำร ซึ่งน ำไปสู่กำรสืบสำนกำรสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ ำ ใ จ ในศิ ลป วัฒนธร รม  กำรปรั บและปร ะยุ ก ต์ ใ ช้
ศิลปวัฒนธรรม 
     คณะกรรมการจัดประชุมร่วมกับคณาจารย์ในส านักวิชา 
เพ่ือหาแนวทางในการน าศิลปวัฒนธรรมไปบูรณาการกับ
รายวิชาที่ สอน เ พ่ือหนักศึกษาได้ เรียนรู้ ความเป็ น ไทย 
(Thainess) วิถีชีวิต วัฒนธรรมเพ่ือการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจของนักศึกษาให้มากขึ้น  
     คณาจารย์รับทราบแนวทางในการบูรณาการและน าไป
ปฏิบัติ โดยมีการจัดการให้อาจารย์ในหลักสูตร เลือกรายวิชาที่มี
ความเหมาะสม และเลือกหัวข้อในการเรียนการสอนให้
สอดคล้อง รวมถึงการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม 
    รายวิชาที่สามารถน ามาบูรณาการได้แก่ รายวิชาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
การวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว อาหารไทย เป็นต้น ซึ่ง
รายวิชาดังกล่าว สามารถน าไปบูรณาการได้ทั้งเรื่องของการออก
ภาคสนามในการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย หรือ การให้บริการงาน
วิชาการในการให้ความรู้แก่ชุมชนของส านักวิชา  และการ
ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
การน าไปปฏิบัติ  (4.1-5 มคอ.3 รายวิชาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การวางแผน
และการจัดรายการน าเที่ยว อาหารไทย) 

 
 
 
 
 
4.1-5 มคอ.3 รายวิชาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยว การวางแผนและการจัด
รายการน าเที่ยว อาหารไทย 

✓ 4. มีกำรก ำกับติดตำมให้หน่วยงำนมีกำรด ำเนินงำน และ
ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนด้ำนศิลปวัฒนธรรม
และควำมเป็นไทย และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร
คณะ 
ส านักวิชาการท่องเที่ยวมีมาตรการด าเนินการก ากับและติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
โดย 
     1. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมส านักวิชาการท่องเที่ยว โดยมีหน้าที่
ติดตามและประเมินผลกิจกรรมและโครงการต่างๆที่ ได้
ด าเนินการ (ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมส านักวิชาการท่องเที่ยว) 
    2. ก าหนดให้มีการส่งรายงานผลการด าเนินกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทุกกิจกรรมตามระบุในแผนการ
ด าเนินงาน (4.1-6 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1-6 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตาม
แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

✓ 5. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
1. ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินงาน น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการก ากับและ
ติดตามผลการท าเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนิน
กิจกรรม(4 .1 -7  แผนการปรับปรุ งการด า เนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินงาน)       

 
 
 
 
 
4.1-7 แผนการปรับปรุงการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการด าเนินงาน 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
     2. คณะกรรมการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินการ
ภายหลังการตามแผนที่ได้ปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิชา (4.1-8 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ด าเนินงานหลังการปรับปรุง) 

 
 
4.1-8 รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินงานหลังการ
ปรับปรุง 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่  5  กำรบริหำรจัดกำร 

 
ตัวบ่งช้ีที่  5.1  กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 2 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 3 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 4 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 5 

ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน    

มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

✓ 1. มีระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดท ำแผนจัดกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรกับกำรท ำงำน 
ส านักวิชาการท่องเที่ยว  มีระบบและกลไกในการจัดท าแผน 
ดังนี้ 
     1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาเพ่ือหา
แนวทางในการบริหารการจัดท าหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท างาน 
     1.2 ประชุมคณาจารย์ส านักวิชาการท่องเที่ยวเพ่ือให้
รับทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการท างาน 
     1.3 หลักสูตรจัดท ารายวิชา การเรียนรู้การท างาน หรือ 
Work Integreated Learning: WIL เพ่ิม 2 รายวิชา รายวิชา
ละ 1 หน่วยกิต (150 ชั่วโมงการเรียนรู้) ส าหรับนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เพ่ิมเติมจากรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพขั้นต้นและขั้นสูง เดิมที่เรียนในชั้นปีที่ 3 เทอม 2 และ
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2 (5.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ  
WIL) 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ  
WIL) 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

✓ 2. มีกำรก ำกับ ติดตำมให้หลักสูตรด ำเนินกำรตำมแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำนตำมที่ก ำหนด 
    2.1 หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในการเรียนรายวิชา WIL ให้ชัดเจนตรงกัน
พร้อมทั้งเลือกหน่วยงานที่นักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนรู้ในเชิง
บูรณาการได้ โดยมีก าหนดระยะเวลาตามที่หน่วยงานเห็น
เหมาะสมตรงกับหลักสูตร โดยความเข้มข้นในรายวิชานี้จะไม่
มากเท่ารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    2.2 หลักสูตรประสานงานกับหน่วยงานที่ยินดีลงนามท า
ความร่วมมือ MOU ในการเข้าไปเรียนรู้งานในรายวิชา WIL 
และรายงานความก้าวหน้ามายังส านักวิชาเพ่ือด าเนินการลงนาม
และหาข้อตกลงร่วมกัน (5.1-2 MOU กับสถานประกอบการ
ต่างๆ) 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-2 MOU กับสถานประกอบการต่างๆ 

✓ 3. มีกำรก ำกับ ติดตำมให้หลักสูตรประเมินควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของแผนที่ก ำหนด 
    ส านักวิชาติดตามผลจากการปฐมนิเทศ การนิเทศ และการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจากหลักสูตร โดยหลักสูตรท าการรายงาน
ให้ทราบถึงกระบวนการในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน ปัญหา 
แนวทางแก้ไข และอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
     หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ โดยแนวทางแก้ปัญหาที่ดีจะน ามาใช้กับกรณีที่มี
ความคล้ายคลึงกัน ส่วนปัญหาใหม่ๆ ที่พบ ก็จะร่วมกันหา
แนวทางท่ีเหมาะสมเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ มีการจัดท ารายงานให้
ส านักวิชาทราบทุกครั้ง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และหาก
มีปัญหาคล้ายคลึงกันในหลักสูตรอ่ืนจะมีการแลกเปลี่ยน
แนวทางซึ่งกันและกัน 
    หลังจากการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาเสร็จสิ้นลง 
หลักสูตรจะท าการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและสรุปข้อมูลทั้งหมด
ให้กับส านักวิชาเ พ่ือทราบ ส านัหวิชาจะน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการเพ่ือประเมินผลความส าเร็จ เพ่ือพัฒนาและ
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อไป (5.1-3 รายงานผลการด าเนิน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

5.1-3 รายงานผลการด าเนินโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

✓ 4. มีกำรน ำผลไปปรับปรุงแผนจัดกำรหลักสูตรและกำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
     1. ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินงาน น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการก ากับ
และติดตามผลการท าเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนิน
กิจกรรมของแต่ละหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับธรรมชาติของหลักสูตร (5.1-4 แผนการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงาน)       
     2. คณะกรรมการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินการ
ภายหลังการตามแผนที่ได้ปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิชา (5.1-5 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ด าเนินงานหลังการปรับปรุง) 

 
 
 
 
 
 
5.1-4 แผนการปรับปรุงการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
5.1-5 รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินงานหลังการ
ปรับปรุง 

✓ 5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
กับกำรท ำงำน 
      การท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้ทราบ
จ านวนที่นักศึกษาสามารถเข้าเรียนรู้ในรายวิชา และการร่วมกับ
หน่วยงานในการระบุหน้าที่ที่นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน ทั้งเวลาและต าแหน่งงาน ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่าง
ตรงตามที่หลักสูตรก าหนด 
  หน่วยงานที่ส านักวิชาการท่องเที่ยวได้ท า MOU ในช่วง
ปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน  หน่วยงาน 9 แบ่งเป็น หน่วยงาน
ในประเทศ 8 หน่วยงาน  หน่วยงานต่างประเทศ จ านวน 1  
หน่วยงาน 
     หน่วยงานในต่างประเทศที่มีความร่วมมือ นักศึกษาสามารถ
เ พ่ิมเติมในเรื่ องภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน และ
ภาษาอังกฤษ ท าให้เกิดทักษะเพ่ิมเติมนอกเหนือจากทักษะด้าน
วิชาชีพ 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
     นักศึกษาที่เข้าเรียนรู้ มีการตอบรับจากหน่วยงานในทิศทาง
ที่ดี นักศึกษามีความมั่นใจในการท างาน มีความมุ่งมั่นและตั้งใน
ที่จะเรียนรู้ 
     จากการพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่อบูรณาการกะบการ
ท างานส่งผลให้ในโครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ปี 25562 ส านักวิชาการท่องเที่ยวได้รับรางวัล The Best 
Practice CRRU WIL 2019  (5.1-6 รางวัล The Best 
Practice CRRU WIL 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
5.1-6 รางวัล The Best Practice CRRU 
WIL 2019 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 -6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน    

มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

✓ 1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถำบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถำบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนำไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบเวลำเพื่อให้บรรลุผล
ตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหำร
ระดับสถำบันเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
ผลการด าเนินงาน 
     ส านักวิชาการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีแนวนโยบายที่ชัดเจนต่อการ
สนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการ
ด าเนินงานดังนี้  
      1. ส านักวิชา ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ของส านักวิชาตามกรอบ
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด (แผน 4 ปี) ที่สอดคล้อง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิชาท า
หน้าที่ประชุมยกร่างแผนยุทธศาสตร์โดยมีการท าวิเคราะห์ 
SWOT และน าข้อมูลจากการการวิเคราะห์มาจัดท าแผน โดยใน
แผนจะมีเนื้อหาในหมวดต่าง ๆ ครบถ้วนตามก าหนดในรูปแบบ 
(Form) ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (แบบฟอร์มจัดท าโดยกอง
นโยบายและแผน) (5.2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ส านักวิชาการท่องเที่ยว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ส านักวิชาการท่องเที่ยว 



                                                          รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ส านักวิชาการท่องเท่ียว ปกีารศึกษา 2562   
 

104 

 

มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
     2. คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว ด าเนินการประชุมเ พ่ือพิจารณาทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ตามกรอบระยะเวลา 4 ปี โดยทบทวนในส่วนของ
ปีงบประมาณที่จะด าเนินการให้เป็นปัจจุบันและให้สอดคล้อง
กับตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด (5.2-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว และแผนทบทวนประจ าปีตามกรอบระยะเวลาใน
แผนยุทธศาสตร์) 
     3. คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว น าเสนอแผนทบทวนประจ าปีตามกรอบระยะเวลาใน
แผนยุทธศาสตร์แผนต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิชาเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ(5 .2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักวิชาการท่องเที่ยว) 
     4. คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว ด าเนินการปรับปรุงแผนทบทวนประจ าปีตามกรอบ
ระยะเวลาในแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารส านักวิชาเพ่ือจัดท าแผนฉบับสมบูรณ์เพ่ือ
น าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิชา (5.2-4 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านัก
วิชาการท่องเที่ยว และ แผนทบทวนประจ าปีฉบับปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารส านักวิชาการท่องเที่ยว) 
    5. คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักวิชาการ
ท่ อง เที่ ย ว  น า เ สนอแผนทบทวนฯ ฉบับปรั บปรุ งตาม
ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการบริ หารส านั กวิ ชาต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาพิจารณาให้อนุมัติให้น าเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย (5.2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักวิชาการท่องเที่ยว) 
      6. คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว ด าเนินการปรับปรุงแผนทบทวนตามกรอบระยะเวลา
แผนยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอแนะของของคณะกรรมการประจ า
ส านักวิชาการท่องเที่ยว และเสนอคณบดีเพ่ือน าเสนอต่อ

 
 
 
 
5.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว และแผนทบทวนประจ าปีตาม
กรอบระยะเวลาในแผนยุทธศาสตร์ 
 
 
5.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักวิชาการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
5.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว และ แผนทบทวนประจ าปีฉบับ
ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารส านักวิชาการท่องเที่ยว 
 
 
5.2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชาการท่องเที่ยว 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
มหาวิทยาลัย (5.2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ส านักวิชาการท่องเที่ยว) 
     7. คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560-
2564 และแผนปฏิบัติการประจ าปี ผ่านกระบวนการวางแผน 
(5.2-7แผนผังกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว) ที่สอดคล้องกับแผนทบทวนตามกรอบระยะเวลา
แผนยุทธศาสตร์ส านักวิชาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย โดย
วิเคราะห์ด้านการบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า การ
ปรับลด และการหารายได้เพ่ือหนุนเสริมการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย (5.2-8 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี) 
      8. คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว น าเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการประจ าส านัก
วิชาการ (แต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการประจ าส านักวิชาการ
ท่องเที่ยวเพ่ือให้ท าหน้าที่แทนคณะกรรมการประจ าส านัก
วิชาการท่องเที่ยวตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชามอบหมาย) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
เสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  

5.2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว 
5.2-7แผนผังกระบวนการจัดท าแผน 
กลยุทธ์ส านักวิชาการท่องเที่ยว 
 
 
5.2-8 แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

✓ 2. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำ
นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร 
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสใน
กำรแข่งขัน 
   1.ส านักวิชาการท่องเที่ยวได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน
ต่อหน่วยของส านักวิชาการท่องเที่ยวโดยคิดค่าใช้จ่ายทางตรง 
(คณะ) และค่าใช้จ่ายทางอ้อม (ส่วนกลาง) จากเอกสารค่าใช้จ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ดังนี้ 
  1.1 ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

หลักสูตรศิลปศำ
สตรบัณฑิต 

จ ำนวน
นักศึก
ษำ 

งบประมำณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

ค่ำใช้จ่ำย
ต่อหัว

นักศึกษำ 
1. สาขาวิชาการ
โรงแรม 

308 5,492,800 17,833.77 

2. สาขาวิชาการ
จั ด ก า ร ก า ร
ท่องเที่ยว 

322 5,717,000 17,754.65 

รวม 630 11,209,800 17,793.33 

 
1.2 ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรประจ าปีงบการศึกษา พ.ศ. 
2562 
 

หลักสูตรศิลปศำ
สตรบัณฑิต 

จ ำนวน
นักศึก
ษำ 

งบประมำณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

ค่ำใช้จ่ำย
ต่อหัว

นักศึกษำ 
1. สาขาวิชาการ
โรงแรม 

291 2,909,000 9,996.56 

2. สาขาวิชาการ
จั ด ก า ร ก า ร
ท่องเที่ยว 

342 3,451,200 9,985.96 

รวม 633 6,324,200 9,990.84 
 
 2. ส านักวิชาการท่องเที่ยวมีการวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
ระยะ 3 ปี (2560 – 2562) ดังนี้ 

รำยกำร งบประมำณในแต่ละปี 
2560 2561 2562 

1. ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

71,200 124,100 455,000 
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2. ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

660,000 340,000 315,000 

3 .  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
จัดการเรียนการสอน 

3,763,0
00 

3,612,0
00 

510,200 

รวมงบประมำณ 4,494,200 4,076,100 1,280,200 

 
       ส านักวิชาการท่องเที่ยวมีการประชุมผู้บริหารคณะฯ เพ่ือ
วางแผนการจัดสรรงบประมาณลงสู่หลักสูตร ให้คุ้มค่าต้นทุนต่อ
หน่วย เพ่ือน าไปจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร รวมถึง
จัดสรรเงินงบประมาณพัฒนาบุคลากรในการไปอบรม สัมมนา 
ทุกหลักสูตร 10,000 บาท/คน และจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่  อีกทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนให้บุคลากรได้เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ จ านวน 2 ทุน เป็นเงิน 40,000 
บาท และ ค่าใช้จ่ายในเป็นโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การของคณะ (5.2-9 ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562) 
         ผู้บริหารสามารถใช้ผลการวิเคราะห์มาเป็นเครื่องมือใน
การตัดสินใจและวางแผนพัฒนาการเงินงบประมาณได้อย่าง
เหมาะสม อีกทั้งมองเห็นแนวโน้มของการบริหารของหลักสูตร
อ่ืน ๆ อีกด้วย และเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ต่อผู้บริหาร
ส านักวิชาการท่องเที่ยว 
       โดยผลจากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรในปี
การศึกษา 2562 ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิต
บัณฑิตและโอกาสทางการแข่งขันแต่ละด้าน ดังนี้ 
1. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
          จากการวิ เคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรเมื่อปี
การศึกษา 2561 จ านวน 17,793.33 บาท/หัว แล้วนั้น ในปี
การศึกษา 2562 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเหลือ 9,990.84 บาท/หัว 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 43.85 และเมื่อพิจารณาจุดคุ้มทุน
จะต้องมีนักศึกษาคงอยู่ทั้งหมด 395.26 คน แต่ในปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-9 ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
2562 ส านักวิชาฯ มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 633 คน จึงอยู่ใน
จุดคุ้มทุนในการจัดการเรียนการสอนของส านักวิชาฯ  จากการ
ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ทั้งนี้มีบัณฑิตที่มีงานท าคิด
เป็นร้อยละ 79.08 เนื่องจากบัณฑิตของส านักวิชาฯ ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) สถานประกอบการหยุดการด าเนิน
กิจกรรมชั่วคราว หรือปิดกิจการ ท าให้ส านักวิชาต้องเน้นทักษะ
การปฏิบัติงานของนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนา
ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานและการท างานในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ต่อไปหลังจากเรียนจบแล้ว  
  2. ด้านโอกาสการแข่งขัน 
       ส านักวิชาการท่องเที่ยวมีโอกาสในการแข่งขันสูง นักศึกษา
ส านักวิชาการท่องเที่ยวจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
เฉพาะด้าน โดยนักศึกษาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคมได้ เช่น นักศึกษาหลักสูตรการ
จัดการการท่องเที่ยว ออกไปถ่ายทอดความรู้ด้านการเป็น
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ส่วนนักศึกษาหลักสูตรการโรงแรมสามารถ
ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้งยังสามารถหารายได้เสริม
จากการขายขนมออนไลน์ที่ได้เรียนรู้จากรายวิชา และการเข้า
ร่วมโครงการการเป็นผู้ประกอบการ “โฮ มี ปัง” 
 
 

✓ 3. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นผลจำกกำร
วิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำม
พันธกิจของคณะและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม 
       ส านักวิชาฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้ 
       1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว (5.2-10 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ส านักวิชาการท่องเที่ยว) 

 
 
 
 
 
 
 
5.2-10 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงส านักวิชาการท่องเที่ยว 
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       2.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว ได้ด าเนินการประชุมเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ของส านักวิชา ก าหนดปัจจัยที่มีความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง
และก าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (5.2-
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
5.2-12 แผนบริหารความเสี่ยงส านักวิชาการท่องเที่ยว)   
       3.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงส านักวิชาการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว  น า เ ส น อแ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารส านักวิชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ (5.2-13 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชา) 
      4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักวิชาการท่องเที่ยว 
ประชุมสรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารส านักวิชา
เพ่ือปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (5.2-14 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)  
       5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง น าเสนอแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคระกรรมการบริหาร
ส านักวิชาต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการประจ าส านักวิชาการ
ท่องเที่ยวเพ่ือพิจารณาให้อนุมัติและให้ความเห็นชอบ (5.2-15 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประจ าส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว) 
      6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง น าแผนบริหารความ
เสี่ยงส านักวิชาการท่องเที่ยว ไปด าเนินการตามแผน โดยการ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง
ภายนอก และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิชา
ทราบเพ่ือด าเนินการหาแนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อไป 
(5.2-16 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักวิชาการท่องเที่ยว 
และ 5.2-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก
วิชาการท่องเที่ยว)  
      7. การจัดการความเสี่ยงภายนอกของส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว  

 
 
 
5.2-11 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ  
5.2-12 แผนบริหารความเสี่ยงส านัก
วิชาการท่องเที่ยว 
 
5.2-13 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักวิชา 
 
 
5.2-14 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
5.2-15 รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการประจ าส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
5.2-16 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว และ 5.2-17 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก
วิชาการท่องเที่ยว 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
          7.1 จ านวนนักศึกษาลดลง เนื่องจากจ านวนประชากร
ลดลง และมีสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดเปิดสอนด้านการ
ท่องเที่ยว ดังนั้นส านักวิชาจึงได้เน้นการประชาสัมพันธ์และการ
ออก Road show ในพ้ืนที่เป้าหมาย นอกจากนี้ยังได้เพ่ิมช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์และปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอที่
หลากหลายผ่านเวปไซต์และสื่อโซเชียลเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น
มากยิ่งขึ้น โดยในปีการศึกษา 2562 ท าให้ทุกหลักสูตรสามารถ
รับนักศึกษาได้ตามจ านวนที่ก าหนดการรับสมัคร 

ปี
การศึก

ษา 

2561 2562 +/- 
(%) 

 จ านวน
ประกาศ

รับ 

เข้า
เรียน
จริง 

จ านวน
ประกาศ

รับ 

เข้า
เรียน
จริง 

 

จ านวน 
นักศึกษ
า 

110 192 110 179 -6.06 

 
      7.2 งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาลดลง 
ส านักวิชาได้ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกโดย
การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้รับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง 
นอกเหนือจากการรองบประมาณในการจัดอบรมจาก
มหาวิทยาลัย 
      7.3 จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปัจจุบันส านัก
วิชาการท่องเที่ยว มีอาจารย์ปริญญาเอกจ านวน 4 คน และอยู่
ระหว่างการศึกษาต่อ จ านวน 6 คน ทั้งนี้มีแผนการบริหาร
อาจารย์เพ่ือให้จบตามระยะเวลที่ก าหนด 
      7.4 การพัฒนาอาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ปัจจุบันส านักวิชาการท่องเที่ยว มีต าแหน่งทางวิชาการ 2 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ต าแหน่ง และได้ยื่นผลงานวิชาการ จ านวน 5 ต าแหน่ง อยู่
ระหว่างรอการพิจารณา 
      7.5 จากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีผลงานวิจัยและเผยแพร่ตามเกณฑ์ 
กพอ. ก าหนด และต้องมีผลงานวิชาการนั้น ส านักวิชาได้ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทุกคน โดยในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา
อาจารย์ในส านักวิชาจ านวน 17 คน มีผลงานดังนี้ 
     1) มีวิจัยจ านวน 8 เรื่อง ทั้งงบประมาณสนับสนุนจาก
ภายในและภายนอก โดยมีงบประมาณรวม 1,153,000 บาท  
    2)  จ านวนบทความวิชาการรวม 7 บทความ   
 

✓ 4. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 
ประกำรที่อธิบำยกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน 
       ส านักวิชาการท่องเที่ยวได้มีการด าเนินงานบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
      1. ประชาสัมพันธ์ประกาศ และข้อบังคับต่าง  ๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัยให้บุคลากรใน
สังกัดทราบ  (5.2-18 ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ที่ เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย เช่น ข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้อบังคับว่าด้วยการพ้นสภาพ) 
      2. คณบดีได้ด าเนินการให้มีการออกประกาศเรื่อง หลักธรร
มา ภิบาล 10 ประการของส านักวิชาการท่องเที่ยว (5.2-19 
ประกาศธรรมาธิภาลส านักวิชาการท่องเที่ยว) เพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับฝ่ายบริหารส านักวิชา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ถือเป็น
แนวปฏิบัติในการด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและคณบดีได้
ติดตามสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว คือ เน้นความรับผิดชอบ 
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ ความคุ้มค่า 
หลักคุณธรรม และหลักนิติธรรม และได้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี (5.2-20 รายงานการประเมินการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของคณบดี  และ 5. 2-21 รายงานการ

 
 
 
 
 
 
5.2-18 ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
มหาวิทยาลัย เช่น ข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ข้อบังคับว่าด้วยการพ้น
สภาพ 
5.2-19 ประกาศธรรมาธิภาลส านัก
วิชาการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
5.2-20 รายงานการประเมินการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของคณบดี  
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีโดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสภามหาวิทยาลัย) จัดท า
แบบประเมินผลการบริหารของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ  ได้
ออกประกาศเรื่องหลักธรรมาภิบาล 10 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีส่วนร่วม และได้รับความเป็นธรรมจากการด าเนินงาน
ของส านักวิชา โดยหลักธรรมาภิบาลที่มีการก าหนด มีดังต่อไปนี้  
     1. หลักประสิทธิผล 
         ส านักวิชาการท่องเที่ยวได้ด าเนินการโดยมีผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ 
ตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ ดังปรากฏในรายงานการ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
2561-2562 (5.2-22 แบบรายงานติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562) 
     2. หลักประสิทธิภาพ  
         ส านักวิชาการท่องเที่ยวใช้หลักประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการศึกษา เน้นการประหยัดและคุ้มค่าในการจัดสรร
และใช้จ่ายทรัพยากร อาทิ งบประมาณ วัสดุสิ้นเปลือง ความ
เหมาะสมกับลักษณะประโยชน์ใช้สอย การใช้ซ้ า การน ามาใช้
ใหม่ การดัดแปลงไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่หลากหลาย การดูแล
รักษาเพ่ือเพ่ิมอายุการใช้งานและลดการซ่อมบ ารุงและการ
จัดซื้อใหม่ การบูรณาการการใช้งานเพื่อประโยชน์หลายกิจกรรม 
เป็นต้น  
     3. หลักการตอบสนอง 
         ส านักวิชาการท่องเที่ยว มีการตอบสนองต่อนโยบาย 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และความต้องการของ
ท้องถิ่น อาทิ การเปิดสอนหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและนโยบายของรัฐบาล การด าเนินโครงการบริหาร
วิชาการท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย อาทิ การ
ด าเนินการวิจัยเชิงพ้ืนที่ การตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริม
การพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาโดยเฉพาะอัตลักษณ์ด้านการคิด

5.2-21รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีโดยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-22 แบบรายงานติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ได้ ท าเป็น การเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น (5.2-23 เอกสาร
หลักสูตรที่เปิดสอนที่สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบาย
รัฐบาลและความต้องการของท้องถิ่น 5.2-24 แผนงานและ
โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ที่ด าเนินการตอบสนองตามแผนและ
ยุทธศาสตร์) 
     4. หลักภาระรับผิดชอบ 
         ส านักวิชาการท่องเที่ยว มีพันธกิจในการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการ
บริการวิชาการ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่ส าคัญ ได้ด าเนินการ
โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม (5.2-25 รายงาน
ผลการด าเนินการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม) มีการ
ด าเนินการเพ่ือมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบแก่
บุคลากรในสังกัดเพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจของส านักวิชาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (5.2-26 ค าสั่ งมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบบุคลากรส านักวิชาการท่องเที่ยว)  
     5. หลักความโปร่งใส 
         ส านักวิชาการท่องเที่ยว ยึดหลักความโปร่งใสในการ
บริหารงาน การด าเนินการต่าง ๆ จะมีคณะกรรมการท าหน้าที่
กลั่นกรอง ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือความ
ถูกต้อง และโปร่งใส  (5.2-27 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
ส านักวิชา 5.2-28 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจ าส านัก
วิชา 5.2-29 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักวิชา 5.2-
30 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
ประจ าส านักวิชา) 
     6. หลักการมีส่วนร่วม 
         ส านักวิชา การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานในลักษณะของการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างานด้านต่าง ๆ (5.2-31 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ 5.2-32 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 5.2-33 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัมมนา
วิชาการ) และมีการจัดประชุมประจ าเดือนของส านักวิชาร่วมกัน
ของคณาจารย์และบุคลากรเพ่ือร่วมกันพิจารณาแนวทางการ

5.2-23 เอกสารหลักสูตรที่เปิดสอนที่
สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบาย
รัฐบาลและความต้องการของท้องถิ่น  
5.2-24 แผนงานและโครงการวิจัยเชิง
พ้ืนที่ที่ด าเนินการตอบสนองตามแผนและ
ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
5.2-25 รายงานผลการด าเนินการวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 
5.2-26 ค าสั่งมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบบุคลากรส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 
5.2-27 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
ส านักวิชา 5.2-28 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประจ าส านักวิชา 5.2-
29 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิชา 5.2-30 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลประจ าส านักวิชา 
 
5.2-31 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ 5.2-32 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.2-33 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัมมนา
วิชาการ 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
พัฒนาส านักวิชา (5.2-34 ตัวอย่างรายงานการประชุม
ประจ าเดือนส านักวิชา)  
     7. หลักการกระจายอ านาจ 
         ส านักวิชาการท่องเที่ยว โดยคณบดี ได้ด าเนินการ
มอบหมายงานและอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ ให้บุคลากรภายในส านัก
วิชาได้ด าเนินการภายใต้หลักการกระจายอ านาจ โดยได้มอบ
งานให้รองคณบดี ประธานโปรแกรมวิชา กรรมการบริหาร
หลักสูตร อาจารย์ และบุคลากรให้มีขอบเขตอ านาจในการ
ตัดสินใจเพ่ือประหยัดขั้นตอนการท างานและเพ่ือประสิทธิภาพ 
ความรวดเร็วในการด าเนินงานของส านักวิชา (5.2-35 ค าสั่ง
มอบหมายงานรองคณบดี และบุคลากร) 
     8. หลักนิติธรรม 
         ส านักวิชาการท่องเที่ยว ยึดหลักความถูกต้องและเป็น
ธรรมในการบริหารงาน โดยน ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มา
เป็นกรอบในการด าเนินงาน อาทิ การปฏิบัติหรือด าเนินการใด 
ๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากร นักศึกษา การบริหารงบประมาณต่าง ๆ 
ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยใช้อ านาจตามบัญญัติไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2547 และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่า
ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ  ข้อบั งคับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการก าหนดภาระงาน และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 และประกาศ ก.บ.พ. เรื่องการพ้น
สภาพด้วยเหตุอื่น ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการอุทธรณ์ 
ร้องทุกข์ เป็นต้น   (5.2-36 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547, 5.2-37 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547, 5.2-38 ข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ,  5.2-39 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่า
ด้วยการก าหนดภาระงาน, 5.2-40 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช

5.2-34 ตัวอย่างรายงานการประชุม
ประจ าเดือนส านักวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-35 ค าสั่งมอบหมายงานรองคณบดี 
และบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-36 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ.2547, 5.2-37 พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547, 5.2-38 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติ
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ภัฏเชียงราย ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553, 5.2-41
ประกาศ ก.บ.พ. เรื่องการพ้นสภาพด้วยเหตุ อ่ืน,  5.2-42 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการอุทธรณ์ ร้องทุกข์) 
     9. หลักความเสมอภาค 
         ผู้บริหารใช้หลักความเสมอภาคในการบริหารงาน โดย
ปฏิบัติต่อคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่แยกเพศ ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความ
พิการ สถานะทางเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
และอ่ืน ๆ โดยเฉพาะด้านการบริการทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร
ได้มอบหมายงานให้บุคลากรตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส านักวิชาการ
ท่องเที่ยวได้ใช้คุณธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินการ เน้นการ
ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ส านักวิชาฯด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการส าหรับบุคลากรทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ มี
การจัดท าแบบตกลงภาระงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการทุกต าแหน่ง ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2553 ข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการก าหนดภาระงาน  ข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการอุทธรณ์ร้องทุกข์ เป็นต้น  (5.2-43 
ข้อบั งคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่ าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ  5 . 2-44 ข้อบั งคับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการก าหนดภาระงาน 5.2-
45 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการอุทธรณ์ ร้องทุกข์) 
     10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
         ส านักวิชาการท่องเที่ยวใช้วิธีการตัดสินใจในการ
บริหารงานโดยใช้ฉันทามติจากที่ประชุมผู้บริหาร และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องว่าด้วยการหาข้อตกลงร่วมกัน โดยจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา การประชุมคณะอนุกรรมการ
ประจ าส านักวิชา การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชา ที่
ประชุมคณาจารย์และบุคลกรประจ าภาคเรียน การประชุมระดับ
โปรแกรมวิชา การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร อย่างน้อย

ราชการ,  5.2-39 ข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการ
ก าหนดภาระงาน, 5.2-40 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วย
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553, 5.2-
41ประกาศ ก.บ.พ. เรื่องการพ้นสภาพ
ด้วยเหตุอื่น,  5.2-42 ข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-43 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  5.2-44 ข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการ
ก าหนดภาระงาน 5.2-45 ข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ภาคเรียนละหนึ่งครั้ง (5.2-46 ตัวอย่างรายงานการประชุมส านัก
วิชาการท่องเที่ยว) 

5.2-46 ตัวอย่างรายงานการประชุมส านัก
วิชาการท่องเที่ยว 

✓ 5. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่ มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตำม
ประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิต
บัณฑิตและด้ำนกำรวิจัยจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมำเป็นลำยลักษณ์ อักษรและน ำมำปรับใช้ ในกำร
ปฏิบัติงำนจริง 
     ส านักวิชาการท่องเที่ยว ด าเนินการจัดการความรู้ ดังนี้ 
       1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ประจ าส านัก
วิชาการท่องเที่ยว (5.2-47 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ส านักวิชาการท่องเที่ยว) 
      2. คณะกรรมการจัดการความรู้ด าเนินการจัดประชุม
คณาจารย์เพ่ือระดมความคิดเห็นและพิจารณาค้นหาประเด็นที่
ต้องการพัฒนาที่จะน าไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของส านักวิชาและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร (5.2-48 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ส านักวิชาการท่องเที่ยว) 
       3. คณะกรรมการจัดการความรู้ ด าเนินการน าประเด็นที่
ได้จากการประชุมร่วมกับคณาจารย์ไปจัดท าโครงการและ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ (การด าเนินการพัฒนาเอกสารและ
ต าราวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์) 
โดยคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม (5.2-49 ส าเนาโครงการ) มีการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการเสนอต่อกรรมการบริหาร
ส านักวิชา ด าเนินการเผยแพร่ชุดข้อมูลที่ใช้ในการจัดการความรู้
คือคู่มือการจัดท าผลงานทางวิชาการและงานวิจัย และ
ด าเนินการเผยแพร่ชุดข้อมูลคู่มือการจัดท าผลงานทางวิชาการ
และงานวิจัยผ่านทางเว็ปไซด์ของส านักวิชาและจัดท าเป็นคู่มือ
มอบให้แก่คณาจารย์ทุกคน (5.2-50 รูปภาพ web-link ส าหรับ
เผยแพร่คู่มือการจัดท าผลงานวิชาการและการวิจัยของส านัก

 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-47 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ส านักวิชาการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
5.2-48 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้ส านัก
วิชาการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
5.2-49 ส าเนาโครงการ 
 
 
 
 
 
5.2-50 รูปภาพ web-link ส าหรับ
เผยแพร่คู่มือการจัดท าผลงานวิชาการ
และการวิจัยของส านักวิชา 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
วิชา) เผยแพร่วีดิทัศน์บันทึกการจัดกิจกรรมในเว็บไซด์ของส านัก
วิชา  
       4. คณะกรรมการจัดการความรู้ ด าเนินการประเมิน
ติดตามผลการด าเนินการที่ต่อเนื่องจากการด าเนินกิจกรรมใน
ข้อ 3 และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิชา       
(5.2-51 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชา) 
      5. คณะกรรมการจัดการความรู้ สรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปีเปรียบเทียบวัตถุประสงค์และจัดท าแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป (5.2-52 แผนการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการความรู้) 
      ส านักวิชาการท่องเที่ยวได้ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์เพ่ือ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาฯ ได้จัดท าเป็นคู่มือและเผยแพร่ในเว็ป
ไซด์ของส านักวิชาส าหรับอาจารย์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ  และเมื่ออาจารย์มีแนวปฏิบัติที่ดีแล้ว ส านักวิชาท าการ
ส่งเสริมโดยการ 1) จัดให้ ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ และ ผศ.
ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์เป็น พ่ีเลี้ยง (อาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ
ของส านักวิชา) ในการช่วยแนะน าการท าผลงานวิชาการ ช่วย
ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าในการท าผลงานวิชาการ 
ส่งผลให้อาจารย์ส่งผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
ดังนี้ 
      คณาจารย์ในส านักวิชาส่งผลงานวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ และอยู่ระหว่างการพิจารณาการเสนอผลงานทาง
วิชาการจ านวน 5 คน    
 2) จัดให้อาจารย์ขวัญฤทัย ครองยุติ (ได้รับรางวัลการน าเสนอ
ผลงานวิจัย Best Practice ระดับนานาชาติ) เป็นพ่ีเลี้ยงในการ
แนะน าการท าวิจัย การขอทุนวิจัย การเขียนบทความวิชาการ
เพ่ือน าเสนอและตีพิมพ์ในประเทศและต่างประเทศ ผลที่ได้รับ
จากการส่งเสริพัฒนาอาจารย์ ท าให้ส านักวิชามีจ านวนงานวิจัย
เพ่ิมข้ึน  
       2.1 มีวิจัยจ านวน 8 เรื่อง ทั้งงบประมาณสนับสนุนจาก
ภายในและภายนอก โดยมีงบประมาณรวม 1,153,000 บาท  
        2.2  จ านวนบทความวิชาการรวม 7 บทความ  

 
 
 
 
 
5.2-51 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักวิชา 
 
5.2-52 แผนการพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการความรู้ 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
    3) ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์และอาจารย์ขวัญฤทัย ครองยุติ 
เป็นนักวิจัยร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)หรือ อพท. จัดท าเอกสาร
เผยแพร่ เรื่อง การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านชาก
แง้ว และชุมชนต าบลบ่อสวก โดย โครงการดังกล่าว ได้ท าความ
ร่วมมือกับ 34 สถาบันการศึกษา ในการน าเอกสารดังกล่าวซึ่ง
เป็นกรณีศึกษา ชุดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของ อพท. ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ GSTC เพ่ือน าไปใช้
กับสถาบันการศึกษาที่ให้ความร่วมมือ 
  4) การจัดท ายุทธศาสตร์เ พ่ือขับเคลื่อน CRRU WIL และ
ด าเนินโครงการ การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ 4.0 ของส านักวิชาการท่องเที่ยว ได้รับรางวัล 
The Best Practice CRRU WIL 2019 

✓ 6. กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำร
และแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 
       ส านักวิชาการท่องเที่ยวได้ด าเนินการในส่วนของการก ากับ 
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้ 
      1. น าข้อมูลภาพรวมในแผนยุทธศาสตร์ส านักวิชาในส่วน
ของบุคลากร มาจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล                     
(5.2-53 แผนพัฒนาและบริหารบุคลากรส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว) เพ่ือให้สามารถด าเนินการพัฒนาได้อย่างชัดเจนตาม
เส้นทางอาชีพ (Career Path) ของแต่ละบุคคลและแต่ละกลุ่ม  
(สายวิชาการและสายสนับสนุน) 
      2. แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการก ากับและติดตามผลการ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากร (5.2-54 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับและติดตามผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากร) เพ่ือ
ประเมินความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานตามแผน 
       3. ส านักวิชาก าหนดแบบฟอร์มให้อาจารย์และบุคลากร
ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ (ศึกษาต่อเพ่ิม
วุฒิ จัดท าผลงานวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
5.2-53 แผนพัฒนาและบริหารบุคลากร
ส านักวิชาการท่องเที่ยว 
 
 
 
5.2-54 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
และติดตามผลการด าเนินการพัฒนา
บุคลากร 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
การไปเข้าร่วมการสัมมนา ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน) จัดท า
รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสนอต่อคณบดี (5.2-55 ส าเนา
รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน) 
        4. จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณเพ่ือสรุปและรายงานผลในภาพรวม
ทั้งหมด  (5.2-56 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ) 

 
5.2-55 ส าเนารายงานผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 
 
5.2-56 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
 

✓ 7. ด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบ
และกลไกที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำร
ของคณะที่ได้ปรับให้กำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรบริหำรงำนคณะตำมปกติที่ประกอบด้วย 
กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมิน
คุณภำพ 
       ส านักวิชาการท่องเที่ยว ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
      1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาส านัก
วิชาการท่องเที่ยว และ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร (5.2-57 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาส านักวิชาการท่องเที่ยว และ 5.2-58 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร)    
      2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งสองชุด 
ประชุมร่วมกัน เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งในส่วนของระดับหลักสูตรและระดับส านักวิชา   
(5.2-59 แผนการด าเนินการประกันคุณภาพระดับส านักวิชา 
และระดับหลักสูตร) และจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพระดับ
ส านักวิชาและระดับหลักสูตรส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพของส านักวิชา (5.2-60 คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิชาการท่องเที่ยว) โดย 
        3. ด าเนินการประชุมบุคลากรส านักวิชาทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนเกี่ยวกับแผนการด าเนินการประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-57 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว และ 5.2-58ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 
5.2-59 แผนการด าเนินการประกัน
คุณภาพระดับส านักวิชา และระดับ
หลักสูตร 
 
5.2-60 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในส านักวิชาการท่องเที่ยว 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
โดยส าเนาแผนการด าเนินการประกันคุณภาพและคู่มือการ
ประกันคุณภาพให้แก่บุคลากรทุกคนส าหรับเป็นคู่มือในการ
ด าเนินงาน  
        4. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ควบคุมและตรวจสอบการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ (5.2-61 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับควบคุมและตรวจสอบการด าเนินการประกันคุณภาพ) 
เพ่ือติดตามการด าเนินการว่าเป็นไปตามแผนการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร และแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน (5.2-62 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ) เพ่ือ
ติดตามผลส าเร็จในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ระบุใน
แผนการด าเนินงาน และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส าหรับการด าเนินการใน
ปีต่อไป  
       5. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งสองชุด ร่วม
ประชุมเพ่ือประมวลผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิชาเพ่ือรับทราบ
และให้ข้อเสนอแนะ (5.2-63 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักวิชา) 

 
 
 
 
5.2-61 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ควบคุมและตรวจสอบการด าเนินการ
ประกันคุณภาพ 
5.2-62 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-63 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักวิชา 

 
 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่  5.3  ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน    

มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

✓ 1. มีระบบและกลไกกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
หลักสูตรให้เป็นไปตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพ
หลักสูตร 
      ส านักวิชาการท่องเที่ยว มีระบบและกลไกในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรดังนี้ 
      1. มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร   (5.3-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร) ส าหรับให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร
น าไปใช้เป็นกรอบในการด าเนินการประกันคุณภาพ 
      2. ทุกหลักสูตร (โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) ได้
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินการประกันคุณภาพของตนเอง 
(5.3-2 แผนการด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร)  
      3. มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร (5.3-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร) รับผิดชอบในการด าเนินการประกันคุณภาพ
อย่างชัดเจน 
     4. มีการด าเนินการจัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร (5.3-4 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร) 
เพ่ือรับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
5 . 3 - 1  คู่ มื อ ก า ร ป ร ะกั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาระดับหลักสูตร 
 
 
 
5.3-2 แผนการด า เนินการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
5.3-3 ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
 
 
5.3-4 รายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

✓ 2. มีคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม
ระบบที่ก ำหนดในข้อ 1 และรำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำร
ประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ 
      ส านักวิชาการท่องเที่ยว ได้ด าเนินการให้มีคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ากับ ติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพเป็นไปตามระบบตามที่ก าหนดในข้อ 1 ดังนี้ 
      1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ควบคุมและตรวจสอบ
การด าเนินการประกันคุณภาพ (5.3-5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับ ควบคุมและตรวจสอบการด าเนินการประกันคุณภาพ) เพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ 
     2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินการ
ประกันคุณภาพ (5.3-6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การด าเนินการประกันคุณภาพ) เพ่ือประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินงาน 
จัดท าข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานในแต่ละภาค
การศึกษา และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิชา
ทราบ โดยมีการประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 

 
 
 
 
 
 
 
5.3-5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ 
ควบคุมและตรวจสอบการด าเนินการ
ประกันคุณภาพ 
 
 
5.3-6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินการประกัน
คุณภาพ 

✓ 3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
หลักสูตรให้เกิดผลตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพ
หลักสูตร 
       ส านักวิชาการท่องเที่ยว ได้ด าเนินการสนับสนุนทรัพยากร
การด าเนินงานของแต่ละหลักสูตรเพ่ือให้สามารถด าเนินการให้
ได้ผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 
      1. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการพัฒนาบุคลากรในสั งกัดหลักสูตร (อา จารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร) การสนับสนุน
ให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก ติดต่อประสานงานการด าเนิน
กิจกรรมของแต่ละหลักสูตร เช่น การจัดท าหนังสือราชการ การ
จัดการเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาในแต่ละ
หลักสูตร (5.3-7 รายงานการประชุมการจัดสรรงบประมาณ
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 5.3-8 แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 5.3-9 หนังสือแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานประจ าหลักสูตร) 
      2. การจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับเป็นห้องท างานของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
อย่างเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งอุปกรณ์การปฏิบัติงาน (5.3-10 
รูปภาพห้องท างานอาจารย์ในแต่ละหลักสูตร) 
      3. การจัดให้มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางส าหรับการเรียนการ
สอนและการฝึกทักษะของนักศึกษาที่สอดคล้องกับศาสตร์ในแต่
ละหลักสูตรเป็นการเฉพาะ (5.3-11 รูปภาพห้องปฏิบัติการเฉพาะ
ทางท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรต่าง ๆ) 

5.3-7 รายงานการประชุมการจัดสรร
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และ 5.3-8 แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 
5.3-9 หนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้
ประสานงานประจ าหลักสูตร 
(5.3-10 รูปภาพห้องท างานอาจารย์ใน
แต่ละหลักสูตร 
 
5.3-11 รูปภาพห้องปฏิบัติการเฉพาะ
ทางท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรต่าง ๆ 

✓ 4. มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำทุกหลักสูตร 
และรำยงำนผลกำรประเมินให้กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อ
พิจำรณำ 
    1. ส านักวิชาการท่องเที่ยวได้ด าเนินการให้มีการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรที่เปิดสอน ดังต่อไปนี้ 
           หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวรับการตรวจประเมิน
วันที่  22 มิถุนายน 2563 
            
    โดยมีผลการด าเนินการมีดังนี้  

หลักสูตรและสำขำวิชำ คะแนน
ประเมิน 

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา
การท่องเที่ยว 

3.42 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา
การโรงแรม 

3.90 

 
       2. คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพ ได้น าเสนอผล
การตรวจประเมินต่อคณะอนุกรรมการประจ าส านักวิชา ในการ
ประชุมประจ าส านักวิชาการท่องเที่ยว  เพ่ือรับทราบและให้ความ
เห็นชอบ (5.3-12 รายงานการประชุมประจ าส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3-12 รายงานการประชุมประจ าส านัก
วิชาการท่องเที่ยว 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

✓ 5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำ
คณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
       1. คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพ ได้สรุป
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการประจ าส านักวิชา ดังนี้ (5.3-13 
สรุปข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการประจ าส านักวิชา) 

ข้อเสนอแนะจำก 
กรรมกำรประจ ำ

คณะ 

ผลกำรปรับปรุงพัฒนำตำม
ข้อเสนอแนะ 

1 .  คว รมี กิ จ กรรม 
งบประมาณ และ
เวลาเพ่ือส่งเสริมให้
อาจารย์ได้มีโอกาส
พัฒนาตนเองเพ่ือเข้า
สู่ ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิ ช า ก า ร แ ล ะ เ พ่ิ ม
คุณวุฒิทางการศึกษา
โดยเร็ว  

ในปี  2561  ส านั กวิ ช าการ
ท่อง เที่ ยว ได้ เ ร่ งด า เนินการ
ส่งเสริมศักยภาพของคณาจารย์
ที่มีความพร้อม โดยได้น าส่ง
เอกสารเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการให้สูงขึ้นจ านวน 5 
คน ดังต่อไปนี้ 

1. ผศ.ดร.อรวรรณ  บุณพัฒน์    
ขอก าหนดต าแหน่ง รศ. 

2. อ.มนสิชา  ซาวค า              
ขอก าหนดต าแหน่ง ผศ. 

3. อ.ขวัญฤทัย  ครองยุติ        
ขอก าหนดต าแหน่ง ผศ. 

4. อ.ดวงศิริ  ภูมิวิชุเวช        
ขอก าหนดต าแหน่ง ผศ. 

5. อ.บวรพจน์  หิรัณยรัศมีกุล         
ขอก าหนดต าแหน่ง ผศ. 

2 .  ควรส่ ง เสริม ให้
คณาจารย์ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลที่สูงขึ้น 

คณาจารย์ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารดุสิตธานี ซึ่งเป็นวารสาร
ที่อยู่ในฐาน TCI 1 จ านวน 1 
เรื่ อง  TCI 2 จ านวน 1 เรื่ อง 
น า เ ส น อ ง า น วิ จั ย ร ะ ดั บ
นานาชาติ จ านวน 2 เรื่อง และ
งานที่ ไ ด้ รั บการว่ าจ้ า งจาก

 
 
 
5.3-13 สรุปข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการประจ าส านักวิชา 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

หน่วยงานภายนอกจ านวน 2 
งาน 

3 .  ควรผลั กดั น ให้
คณาจารย์ได้รับทุน
สนับสนุนการวิ จั ย
จ า ก ห น่ ว ย ง า น
ภายนอกให้มากขึ้น  

อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย
ได้รับงบประมาณจากส านักงาน
กา ร วิ จั ย แห่ ง ช าติ  จ า น วน 
330,000 บาท 

3.เตรียมการพัฒนา
หลั กสู ต ร ใหม่ เ พ่ื อ
ทดแทนหลักสูตรการ
จัดการการท่องเที่ยว
และบริการที่ปิดลงใน
ปี  2561 แ ล ะ ใ ห้ มี
คว ามทันสมั ยมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านั กวิ ช าฯ  ได้ ด า เนิ นการ
เตรียมการพัฒนาหลักสูตรใหม่
โ ด ย เ น้ น ก า ร ผลิ ตบั ณ ฑิ ต ที่
ตอบสนองความต้องการขอ
ผู้ประกอบการและสถานการณ์
ปั จจุบัน  โดยได้ จั ดท า (ร่ าง ) 
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาการท่องเที่ยว พ.ศ. ....เพ่ือ
เ ต รี ย ม ใ ห้ ส า ม า ร ถ เ ปิ ด รั บ
นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่ ไ ด้ ทั น ใ น ปี
การศึกษา 2563 โดยปัจจุบัน
ก ร ะ ท ร ว ง อุ ด ม ศึ ก ษ า 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรม ได้รับทราบหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว  เมื่ อวันที่   7 
เมษายน 2563  

✓ 6. มีผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1  
กำรก ำกับมำตรฐำนทุกหลักสูตร 
       ผลการประเมินหลักสูตรที่ เปิดสอนโดยส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว ทั้ง 3 หลักสูตร ผ่านองค์ประกอบที่ 1 เรื่องการก ากับ
มาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยผลการประเมินมีดังนี้ (5.3-14 
สรุปรายงการการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน) 
 
 

 
 
 
 
5.3-14 สรุปรายงการการตรวจประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตรของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

หลักสูตรและสำขำวิชำ คะแนน
ประเมิน 

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา
การท่องเที่ยว 

3.42 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา
การโรงแรม 

3.90 

 
 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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บทที่ 4  
สรุปผลกำรประเมินตนเองและแนวทำงกำรพัฒนำ 

 
1. ผลกำรประเมินคุณภำพรำยตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนน
ประเมิน 

องค์ประกอบที่ กำรผลิตบัณฑิต  ผ่านเกณฑ์  
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผ่านเกณฑ์ 7.32  

3.66 
 

3.66 2 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 4  

2.78 
 

2.78 18 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

3 2  
0.93 

 
0.93 18 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 6 ข้อ 5 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 6 ข้อ 5 
1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

3 4 ข้อ 4 

1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 3 5 ข้อ 5 
1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การสร้างนวัตกรรม  

5 2  
5 

 
5 2 

องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย   5 
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 

5 7 ข้อ  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์  5 1,408,000  
82,824 

 
5 17 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

5 4.6  
27.06 

 
5 17 

2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

5 7  
5 

 
5 7 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร    
3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการ 5 5 ข้อ 5 
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ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนน
ประเมิน 

พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

5 2  
5 

 
5 2 

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็น
ไทย 

  5 

4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

5 5 ข้อ  

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร  5 ข้อ 5 
5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 5   
5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ที่ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ 

5 7 ข้อ 5 

5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  5 6 ข้อ 5 
 
2. ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะในภำพรวมของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
 0.00-1.50 กำรด ำเนินงำนต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51-2.50 กำรด ำเนินงำนต้อง
ปรับปรุง 
 2.51-3.50 กำรด ำเนินงำนระดับ
พอใช้ 
 3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี  
 4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดี
มำก 

1. การผลิตบัณฑิต 1.85 4.67 4.33 3.92 ด ี
2. การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมำก 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 5.00 5.00 ดีมำก 
4. ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย 

- 5.00 - 5.00 ดีมำก 

5. การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมำก 
ผลกำรประเมิน 2.90 4.90 4.73 4.52 ดีมำก 
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3.  สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และแนวทำงกำรพัฒนำ  
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 
 
 

1.ควรมีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มีวุฒิปริญญาเอกและ
ต าแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมาย 
2.คณะควรมีการก าหนดเปผลลัพธ์
การด าเนินการตามแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษา 
3.คณะควรก าหนดการเป้าหมาย
การด าเนินการการจัดกิจกรรม
นักศึกษา โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ตาม
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

 

 
องค์ประกอบที่  2  กำรวิจัย 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
คณะมีงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
จ านวนมากที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

นวัตกรรมที่น าใช้ไปประโยชน์ต่อชุม
ชม ยังไม่เกิดผลลัพธ์สะท้อนท าให้
ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 3  กำรบริกำรวิชำกำร 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 มีชุมชนเป้าหมายที่พัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องท าให้

คณะควรมีการพัฒนาชุมชนด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุ
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ชุมชนได้รับประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจ มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

เป้าหมาย และให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 
องค์ประกอบที่  4  ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 คณะควรก าหนดตัวบ่งชี้ตาม

วัตถุประสงค์ของแผน

ศิลปวัฒนธรรมโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ 

ในการท านุบ ารุงและเผยแพร่และ

ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

 
 
องค์ประกอบที่  5  กำรบริหำรจัดกำร 
 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
คณะมีการร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการจัดการบูรณาการ
การท างานกับการเรียนการสอน
ท าให้นักศึกษาเกิดทักษะใน
วิชาชีพอย่างชัดเจน ทั้งนี้คณะ
ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ
ในการเป็นผู้ประกอบการให้มาก
ขึ้นสอดคล้องกับสภาพการณ์
ท างานในยุค New Normal 
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ภำคผนวก 

ข้อมูลพื้นฐำน  (Common Data Set) 
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ข้อมูลพื้นฐำน (Common Data Set) ปีกำรศึกษำ 2562 
ชื่อข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 

จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  
    -ระดับปริญญาตรี 2 
    -ระดับ ป.บัณฑิต  
    -ระดับปริญญาโท  
    -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
    -ระดับปริญญาเอก  
    -จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งท้ังหมด  
จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ  
    -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 633 
    -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  
    -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  
    -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
    -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก   
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ  
    -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  
    -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 14 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 4 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์  
    -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
    -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 14 
    -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์  
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ  
    -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  
    -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 3 
    -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
    -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 1 
    -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 1 
    -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ.2556   
    -ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
    -ผลงานวชิาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
    -ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 2 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 
    -ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
    -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  
    -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online  
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
    -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล  
TCI และ Scopus  ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  105 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 92 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 50 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 29 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 3 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 15,000 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.56 

จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทท่ีได้รับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 
    -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   
    -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ   
    -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ  
    -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
    -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
    -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  
    -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ  ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
    -ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online  
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
    -จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 
จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
    -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ   
    -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ  
    -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
    -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
    -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  
    -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
    -ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online  
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
    -จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน)  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 
จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES)   
    -ระดับอนุปริญญา  
    -ระดับปริญญาตรี (ภาคเรียนที่2/2562) 375.94 
    -ระดับ ป.บัณฑิต  
    -ระดับปริญญาโท  
    -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
    -ระดับปริญญาเอก  
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน  
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
    -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1078,000 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน  
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
    -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 330,000 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ)  
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
    -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ)  
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
    -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ลำศึกษำต่อ  
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
    -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ลำศึกษำต่อ  
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
    -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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