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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1.  ประวัติและควำมเป็นมำ 
 
 ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533        
มีฐำนะเป็นโปรแกรมวิชำในสังกัดคณะวิทยำกำรจัดกำร โดยใช้ชื่อเรียกว่ำ “โปรแกรมวิชำอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยว” ท ำกำรเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญำสำขำวิชำธุรกิจกำรท่องเที่ยวเป็นหลักสูตรแรก 
และท ำกำรเปิดสอนระดับปริญญำตรี หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว  
ในปี พ.ศ. 2535 และในปี พ.ศ. 2542  ท ำกำรเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญำสำขำธุรกิจกำร
โรงแรม ซึ่งต่อมำพัฒนำเป็นหลักสูตรระดับปริญญำตรีสำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรมและท ำกำรเปิดสอน
ในปี พ.ศ. 2547 นอกจำกนั้น ยังได้ท ำกำรเปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพระยะสั้นอีกหลำย
หลักสูตร อำทิ หลักสูตรประกำศนียบัตรมัคคุเทศก์อำชีพร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพกำรโรงแรมร่วมกับกลุ่มบริษัทดุสิตธำนี รวมถึงกำรจัดโครงกำร
ฝึกอบรมระยะสั้นต่ำง ๆ ร่วมกับหน่วยงำนระดับชำติ และระดับท้องถิ่น  
 ในปี พ.ศ. 2554  โดยมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย โปรแกรมวิชำ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ได้รับกำรยกฐำนะเป็นส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำ       
คณะวิชำโดยมีพันธกิจในกำรผลิตบัณฑิต  กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุง        
ศิลปวัฒธรรม โดยปัจจุบันท ำกำรเปิดสอนระดับปริญญำตรีจ ำนวน  2  หลักสูตร ประกอบด้วย
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว  (ศศ.บ. 4 ปี) หลักสูตรศิลปศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี) โดยทั้งสองหลักสูตรเป็นหลักสูตรใหม่ได้รับ      
ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำให้ท ำกำรเปิดสอนในปี พ.ศ. 2555 และ
ปรับปรุงครั้งล่ำสุดในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบให้ควำม
เห็นชอบเมื่อวันที่ 5 เมษำยน  

 
2.  ปรัชญำ  ปณิธำน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย 
 

 2.1 ปรัชญำ   
   มุ่งมั่นในคุณภำพ คุณธรรมและควำมเป็นมืออำชีพเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น
และภูมิภำค 
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 2.2 ปณิธำน   
   ด ำเนินกำรศึกษำและวิจัยเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงสู่อนำคตที่ดีกว่ำของบัณฑิตและ
สังคม 
 
 2.3 วิสัยทัศน์  
   ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออำชีพที่มีคุณลักษณะตรงตำมควำมต้องกำร     
ของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
 2.4 พันธกิจ  
   2.4.1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออำชีพ มีศักยภำพบัณฑิตแห่งศตวรรษท่ี 21 
   2.4.2 วิจัยและพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำด้ำนกำรท่องเที่ยว
ส ำหรับท้องถิ่นและภูมิภำค 
   2.4.3 ส่งเสริมและสืบสำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่กำรท่องเที่ยวชุมชน     ที่
ยั่งยืน 
   2.4.4 บริกำรวิชำกำรและร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนกำรพัฒนำด้ำนกำร
ท่องเที่ยวของท้องถิ่นและภูมิภำคสูกำรท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน 
   2.4.5 พัฒนำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้         
มีประสิทธิภำพและบริหำรงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
 
 2.5 วัตถุประสงค์  
   2.5.1 เพ่ือพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำด้ำนกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำรแก่นักศึกษำให้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพ         
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนบัณฑิตระดับอุดมศึกษำ อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย และมีควำมเป็นมืออำชีพ   
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพในระดับสำกล 
   2.5.2 เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในอุตสำหกรรมท่องเที่ยวที่สำมำรถ
รองรับกำรเติบโตของอุตสำหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ ภูมิภำคอำเซียนและอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
   2.5.3 เพ่ือยกระดับศักยภำพและควำมเป็นผู้น ำในกำรจัดกำรศึกษำ       
กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและชุมชนของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภำคเหนือของ
ประเทศไทย และอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงโดยกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับทั้งองค์กรด้ำนวิชำกำร
และองค์กรวิชำชีพ 
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 2.6  เป้ำหมำย 
   2.6.1 บัณฑิตของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ระดับอุดมศึกษำ อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย และมีควำมเป็นมืออำชีพตำมมำตรฐำนวิชำชีพในระดับ
สำกล 
   2.6.2 มีผลงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปสู่กำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำร
จัดกำรกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำรทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับสำกล  
   2.6.3 ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวมีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพที่เข้มแข็งและมีบทบำทในกำรเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และ
กำรบริกำรในภำคเหนือและอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
 
3.  ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน 
 ยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว พัฒนำมำจำกกำรวิเครำะห์
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร โดยจ ำแนกเป็นด้ำนต่ำงๆ 
พร้อมทั้งตัวชี้วัดกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ในกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 
 
 3.1  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
 จุดเน้นของยุทธศำสตร์นี้คือกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนสำกลและได้
บัณฑิตที่มีควำมเป็นมืออำชีพในวิชำชีพด้ำนกำรท่องเที่ ยวและกำรบริกำรโดยมีกลยุทธ์ในกำร
ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
  3.1.1  กำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรให้มีเนื้อหำที่ทันสมัย 
  3.1.2  จัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นกำรฝึกปฏิบัติและบนฐำนกำรวิจัย  
  3.1.3  พัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์โดยกำรเพ่ิมวุฒิ กำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร และทักษะกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุน 
  3.1.4 พัฒนำห้องปฏิบัติกำรและสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
  3.1.5  สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรพัฒนำคุณภำพกำรผลิตบัณฑิต 
  3.1.6  กำรพัฒนำศักยภำพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
 3.2  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย 
  จุดเน้นของยุทธศำสตร์นี้คือกำรด ำเนินกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ และกำร
น ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัยไปพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของส ำนักวิชำและกำร
พัฒนำชุมชนและสังคมโดยมีกลยุทธ์กำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
  3.2.1  พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยให้แก่คณำจำรย์บุคลำกร และนักศึกษำ 
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  3.2.2  ด ำเนินกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำหน่วยงำน มหำวิทยำลัย ชุมชนและสังคม 
  3.2.3  ส่งเสริม สนับสนุน คณำจำรย์ บุคลำกรนักศึกษำในกำรด ำเนินกำรวิจัยและ
เข้ำร่วมกำรประชุม สัมมนำทำงวิชำกำรทั้งในระดับชำติและระดับนำนำชำติเพ่ือน ำเสนอผลงำนวิจัย
   
  3.2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนคณำจำรย์บุคลำกร นักศึกษำ ในกำรตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงำนวิจัย 
  3.2.5  สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัย 
 
 3.3  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
  จุดเน้นของยุทธศำสตร์นี้คือ กำรให้กำรบริกำรด้ำนวิชำกำรในศำสตร์ที่ เป็น       
ควำมเชี่ยวชำญของส ำนักวิชำต่อชุมชนและสังคม โดยมีกลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
   3.3.1  กำรจัดกิจกรรมพัฒนำและฝึกอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ในศำสตร์ที่เป็น        
ควำมเชี่ยวชำญของส ำนักวิชำและท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.3.2  กำรจัดกิจกรรมประชุม สัมมนำในประเด็นและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับศำสตร์ที่
เป็นควำมเชี่ยวชำญของส ำนักวิชำและท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.3 .3  กำรเผยแพร่  ประชำสัมพันธ์  องค์ควำมรู้ และข้อมูล ในศำสตร์ ที่                   
เป็นควำมเชี่ยวชำญของส ำนักวิชำและท่ีเกี่ยวข้อง  
  3.3.4 สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำร 
 
 3.4  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  จุดเน้นของยุทธศำสตร์นี้คือ กำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือเป็นกำรรณรงค์ ส่งเสริมและ
ประชำสัมพันธ์ให้มีกำรท ำนุบ ำรุงรักษำเอกลักษณ์ คุณค่ำและควำมดีงำมของศิลปวัฒนธรรมส ำคัญของ
ท้องถิ่น สังคม ประเทศชำติ และที่เกี่ยวข้องกับศำสตร์ที่ด ำเนินกำรเปิดสอน โดยมีกลยุทธ์กำร
ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้  
  3.4.1  กำรจัดกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  3.4.2  กำรสนับสนุนและส่งเสริมคณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำให้ตระหนักและ
เห็นคุณค่ำในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  3.4.3  กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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 3.5  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  จุดเน้นของยุทธศำสตร์คือ กำรพัฒนำและกำรยกระดับประสิทธิภำพกระบวนกำร
บริหำรและกำรจัดกำรของส ำนักวิชำ เพ่ือให้เป็นหน่วยงำนที่มีศักยภำพในกำรด ำเนินกำรตำมปณิธำน 
ปรัชญำ และพันธกิจโดยมี  กลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้   
  3.5.1  กำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรและกำรจัดกำรหน่วยงำนประกอบด้วย
ระบบกำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน ระบบบริหำรงำนสำรสนเทศ ระบบบริหำรงำนพัสดุ ระบบ
บริหำรงำนบุคคล ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระบบกำรจัดกำรควำมรู้  
  3.5.2  กำรด ำเนินกำรเพ่ือควำมอยู่รอดและอยู่ดี 
  3.5.3  กำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
4.  อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
 อัตลักษณ์ 
 เป็นผู้ที่มีทักษะและศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำรแบบมืออำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 
  
 เอกลักษณ์ 
 จัดกำรศึกษำและวิจัยเพ่ือพัฒนำบุคลำกรมืออำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และ
กำรบริกำรตำมมำตรฐำนระดับสำกล 
 
5.  รำยช่ือผู้บริหำร และคณะกรรมกำร 
 5.1 ผู้บริหำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
     1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์  คณบดีส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
     2) อำจำรย์ขวัญฤทัย  ครองยุต ิ รองคณบดีส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
     3) อำจำรย์มนสิชำ   ซำวค ำ  รองคณบดีส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
 5.2  อำจำรย์  
     1)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสงี่ยม  บุญพัฒน์ 
     2)  อำจำรย์ ดร.ชฎำพัศฐ์   สุขกำย 
     3)  อำจำรย์ณฐมน    สังวำลย์ 
     4)  อำจำรย์ดวงศิริ    ภูมิวิชชุเวช 
     5)  อำจำรย์นคเรศ    อุดชะยำ 
     6)  อำจำรย์นฤมล    มิลโควสก ี
     7)  อำจำรย์น ำขวัญ    วงศ์ประทุม 



9 
 

     8)  อำจำรย์บวรพจน์    หิรัณยรัศมีกุล  
     9)  อำจำรย์ปทุมพร    แก้วค ำ  
     10) อำจำรย์ปริพรรน์    แก้วเนตร  
     11) อำจำรย์ภูวนำถ    ศรีทอง 
     12) อำจำรย์รชตะ    ไชยเมือง  
     13) อำจำรย์รักติบูล    จันทนุปำน 
     14) อำจำรย์สุรัชนี    ยลธะศำสตร์ 
     15) อำจำรย์ศิรินพรรน   ชุ่มอินทจักร 
     16) อำจำรย์อุทุมพร    กำรเก็บ  
 
 5.3  สำยสนับสนุน 
     1)  นำงสำวญำณัท  ศิริสำร    นักวิชำกำรศึกษำ (หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี) 
     2)  นำยสุเมธ  อินทรรุจิกุล    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป    
      3)  นำงสำวพิมพ์พิมล  วินทะไชย   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
     4)  นำงสำวอัมรินทร์  จี้อำทิตย์    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
     5)  นำยณัฐกิจ มูลแจ่ม     เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 
6.  โครงสร้ำงองค์กร/โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 

รองคณดีรับผิดชอบ 

งานวิจัย การบริการวิชาการ งานจัดการศึกษา 

และการประกันคุณภาพ 

รองคณดีรับผดิชอบ 

งานกจิการนักศึกษา 

 และวเิทศสัมพนัธ์ 
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7.  หลักสูตรที่เปิดสอน 
 

ชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำ 
อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 

ชื่อ-สกุล สำขำวิชำที่จบ 
1. ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำ 
วิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

1. อำจำรย์ ดร.ชฎำพัศฐ์  สุขกำย ปร.ด. (กำรจัดกำรนันทนำกำรเพื่อกำร 
        ท่องเที่ยว) 
ศศ.ม. (กำรจัดกำรมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) 
ศศ.บ. (อุตสำหกรรมท่องเที่ยว) 

2. อำจำรย์ขวัญฤทัย  ครองยุติ วท.ม. (อุทยำน นันทนำกำร และกำร 
        ท่องเที่ยว) 
วท.บ. (ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) 

3. อำจำรย์นฤมล  สุมำร วท.ม. (อุทยำน นันทนำกำร และกำร 
        ท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (พัฒนำกำรท่องเที่ยว) 

4. อำจำรย์รักติบูล  จันทนุปำน ศศ.ม. (กำรท่องเที่ยวและกำรบนิ) 
ศศ.บ. (กำรจัดกำรทั่วไป) 

5. อำจำรย์รชตะ  ไชยเมือง ศศ.ม. (พัฒนำกำรท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ) 

2  ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำ 
วิชำกำรบริหำรโรงแรม 

1. ผศ.ดร.อรวรรณ  บุญพัฒน ์ ปร.ด. (กำรจัดกำรนวัตกรรมกำร 
        ท่องเที่ยวและกำรบริกำร) 
ศศ.ม. (กำรจัดกำรมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) 
ศศ.บ. (อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว) 

2. อำจำรย์มนสิชำ  ซำวค ำ บธ.ม. (กำรจัดกำรโรงแรมและภัตตำคำร) 
ศศ.บ. (อุตสำหกรรมท่องเที่ยว) 

3. อำจำรย์บวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล ศศ.ม. (กำรจัดกำรโรงแรมและ 
         กำรท่องเที่ยว)  
ศศ.บ. (อุตสำหกรรมท่องเที่ยว)  

4. อำจำรย์ปริพรรน์  แก้วเนตร ศศ.ม. (กำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
        ท่องเที่ยว) 
บธ.บ. (กำรจัดกำรโรงแรมและกำร 
        ท่องเที่ยว) 

5. อำจำรย์ณฐมน  สังวำลย ์ ศศ.ม. (กำรจัดกำรโรงแรมและกำร 
         ท่องเที่ยว) 
บธ.บ. (กำรท่องเที่ยว) 

 
 
 



11 
 

8.  จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวนนักศึกษำ 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวมทั้งหมด 

1.  ปริญญำตรี 630 - 630 
2.  ประกำศนียบัตรบัณฑิต - - - 
3.  ปริญญำโท - - - 
4.  ปริญญำเอก - - - 

รวม 630 - 630 

 
9.  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

ระดับกำรศึกษำ 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวมทั้งหมด 
1.  ปริญญำตรี 99 - 99 
2.  ประกำศนียบัตรบัณฑิต - - - 
3.  ปริญญำโท - - - 
4.  ปริญญำเอก - - - 

รวม 99 - 99 

 
 
10.  จ ำนวนบุคลำกร 
 

 10.1 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรจ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำและต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 
 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
คุณวุฒิกำรศึกษำ รวม 

ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก  
1.  อำจำรย์ - 15 2 17 
2.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ - - 2 2 
3.  รองศำสตรำจำรย์ - - - - 
4.  ศำสตรำจำรย์ - - - - 

รวม - 15 4 19 
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 10.2  จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนจ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ 
 

สถำนะ/ประเภท 
คุณวุฒิ 

รวม ต่ ำกว่ำ 
ปริญญำตร ี

ปริญญำ
ตรี 

ปริญญำ
โท 

ปริญญำ 
เอก 

1. ข้ำรำชกำรพลเรือน - - - - - 
2. พนักงำนรำชกำร - - - - - 
3. ลูกจ้ำประจ ำ - - - - - 
4. พนักงำนมหำวิทยำลัย - 5 - - 5 

รวม - 5 - - 5 

 
 10.3  รำยละเอียดของบุคลำกรที่ลำศึกษำต่อ 
 

รำยชื่อ 
ระดับ

กำรศึกษำ 
ที่ศึกษำต่อ 

สำขำ สถำบัน ปีที่ลำศึกษำ 

1. นำงสำวปทุมพร  แก้วค ำ ปริญญำเอก กำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยว 

แบบบูรณำกำร 

สถำบนับัณฑิต 
พัฒนบริหำรศำสตร ์

2554 
(นอกเวลำรำชกำร) 

2. นำยรชตะ  ไชยเมือง  ปริญญำเอก พัฒนำกำร
ท่องเที่ยว 

มหำวิทยำลยัแม่โจ ้ 2557 
(นอกเวลำรำชกำร) 

3. นำยภูวนำรถ  ศรีทอง ปริญญำเอก กำรจัดกำร
ท่องเที่ยว 

มหำวิทยำลยัพะเยำ 2559 
(นอกเวลำรำชกำร) 

4. นำงสำวขวัญฤทัย ครองยุติ ปริญญำเอก กำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวและ
บริกำรแบบ 
บูรณำกำร 

สถำบนับัณฑิต 
พัฒนบริหำรศำสตร ์

2559 
(นอกเวลำรำชกำร) 

5. นำงปริพรรน์  แก้วเนตร  ปริญญำเอก กำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวและ
บริกำรแบบ 
บูรณำกำร 

สถำบนับัณฑิต 
พัฒนบริหำรศำสตร ์

2560 
(นอกเวลำรำชกำร) 

6. นำงน ำขวัญ  วงศ์ประทุม ปริญญำเอก กำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยว 

มหำวิทยำลยั
นเรศวร 

2560 
(นอกเวลำรำชกำร) 
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11.  ด้ำนกิจกรรมนักศึกษำ  
 
 11.1  กิจกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วันเดือนปี ท่ีจัด 
จ ำนวนนักศึกษำ

ที่เข้ำร่วม 
1 กิจกรรม วันตำนหำแมฟ้่ำหลวง  18 ก.ค. 61 100 คน 

2 กิจกรรม วันแห่เทียนเข้ำพรรษำ  23 ก.ค. 61 100 คน 

3 กิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษำ (รัชกำลที่ 10) 28 ก.ค. 61 100 คน 

4 กิจกรรมสืบสำนประเพณีบำยศรีสู่ขวัญ  30 ส.ค. 61 300 คน 

5 กิจกรรม วันไหว้สำแม่ฟ้ำหลวง 21 ต.ค. 61 100 คน 

6 กิจกรรม วันลอยกระทง 21 พ.ย. 61 100 คน 

7 กิจกรรม วันกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมไทย 23 ม.ค. 62 100 คน 

8 กิจกรรม วันสงกรำนต์ 9 เม.ย. 62 200 คน 

9 กิจกรรม วันมัคคุเทศก์ไทย 21  มิ.ย. 62 200 คน 

  

11.2  กิจกรรมด้ำนควำมรู้ 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วันเดือนปี ท่ีจัด 
จ ำนวนนักศึกษำ 

ที่เข้ำร่วม 
1 กิจกรรม กำรเรียนรู้กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน  8 พ.ย. 61 126 คน 

2 กิจกรรม กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำทักษะ
สร้ำงสรรค์กำแฟสมัยนิยม 

8 - 9 ธ.ค. 61 40 คน 

3 กิจกรรม เสริมสร้ำงอัตลักษณ์นักปฏิบัติมืออำชีพ 7 ธ.ค.61 200 คน 

4 กิจกรรม กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำ
ทักษะกำรออกแบบเครื่องดื่มมืออำชีพ  

8 - 10 ธ.ค. 61  30 คน 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วันเดือนปี ท่ีจัด 
จ ำนวนนักศึกษำ 

ที่เข้ำร่วม 
5 กิจกรรม กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำ

ทักษะกำรบริกำรลูกค้ำส่วนหน้ำในธุรกิจที่พัก  
15-17 ก.ค. 61  30 คน 

 
 11.3  กิจกรรมด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วันเดือนปี ท่ีจัด 
จ ำนวนนักศึกษำ 

ที่เข้ำร่วม 
1 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษำหลังฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพสำขำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว  
21 เม.ย. 61 125 คน 

2 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษำโปรแกรมวิชำกำร
บริหำรโรงแรม หลังฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  

23 เม.ย. 61 100 คน 

3 กิจกรรม เสริมสร้ำงอัตลักษณ์นักปฏิบัติมืออำชีพ 7 ธ.ค. 61 200 คน 

4 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษำหลังฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ โปรแกรมวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว  

20 เม.ย. 62 59 คน 

5 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศก่อนส ำเร็จกำรศึกษำโปรแกรม
วิชำกำรบริหำรโรงแรม  

9 มิ.ย 62 30 คน 

 
 11.4  กิจกรรมด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วันเดือนปี ท่ีจัด 
จ ำนวนนักศึกษำ 

ที่เข้ำร่วม 
1 กิจกรรม พัฒนำทักษะด้ำนกำรสื่อกำรและกำร

ท ำงำนร่วมกัน 
26 พ.ย. 61 75 คน 

2 กิจกรรม เสริมสร้ำงทักษะกำรวำงแผนกำรจัด
กิจกรรมพิเศษ เพ่ือพัฒนำกำรท ำงำนเป็นทีม  

19 มี.ค. 62 20 คน 

3 กิจกรรม พัฒนำทักษะกำรท ำงำนเป็นทีมและกำร
ปรับตัวในสังคม  

2-3 มี.ค. 62  60 คน 
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 11.5  กิจกรรมด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วันเดือนปี ท่ีจัด 
จ ำนวน
นักศึกษำ 
ที่เข้ำร่วม 

1 กิจกรรม กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำ
ทักษะกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำร
จัดกำรบริษัทน ำเที่ยวยุคใหม่ 4.0  

29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61  44 คน 

2 กิจกรรม พัฒนำทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์  16-17 ก.พ. 62  194 คน 

 
12.  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 

ล ำดับ 
ชื่อกิจกรรม/โครงกำรบริกำร

วิชำกำร/วิชำชีพ 
วันเดือน 
ปีที่จัด 

สถำนที่จัด ผู้รับบริกำร 

1 กิจกรรม ส ำรวจข้อมูลและ
วำงแผนพัฒนำท้องถิน่ (โครงกำร
บูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนของ
ประชำชนในท้องถิ่น) 

14,19 ธ.ค. 61 เทศบำลต ำบล
บ้ำนสำง จังหวัด
พะเยำ  

ชำวบ้ำนชุมชนต ำบล
บ้ำนสำง  ต ำบลบ้ำน
ตุ่น ต ำบลสนัปำ่ม่วง 
อ ำเภอเมือง จังหวัด
พะเยำ จ ำนวน 100 
คน 

2 กิจกรรม กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรท่องเที่ยว 
(โครงกำรบูรณำกำรพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนของประชำชนในท้องถิ่น) 

18 มี.ค. 62 เทศบำลต ำบล
บ้ำนสำง จังหวัด
พะเยำ 

ชำวบ้ำนชุมชนต ำบล
บ้ำนสำง  ต ำบลบ้ำน
ตุ่น ต ำบลสนัปำ่ม่วง 
อ ำเภอเมือง จังหวัด
พะเยำ จ ำนวน 100 

3 กิจกรรม กำรหนุนเสริมพัฒนำตอ่
ยอดนวัตกรรมกำรพัฒนำพื้นที่  

13-14 มี.ค. 62  ชำวบ้ำนหนอง
อ้อ ต ำบลปำ่ซำง 
อ ำภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงรำย 

ชำวบ้ำนบำ้นหนองอ้อ 
จ ำนวน 50 คน 
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13.  ด้ำนกำรวิจัย  
 
ล ำดับ ชื่องำนวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงกำร แหล่งทุน งบประมำณ 

1 กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบ
บูรณำกำรเพื่อกำรวำงแผน
และพัฒนำระบบท่องเที่ยว
อย่ำงยั่งยืน เพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของชุมชน
ต้นแบบในจังหวัดเชียงรำย  

อำจำรย์ภูวนำรถ  ศรีทอง  
อำจำรย์มนสชิำ  ซำวค ำ 

มหำวิทยำลยัรำช
ภัฏเชียงรำย 

465,000 บำท 

2 กำรพัฒนำต้นแบบกำรจัดกำร
ที่พักรูปแบบโฮมสเตยบ์้ำน
หนองอ้อ ต ำบลปำ่ซำง 
อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย 

อำจำรย์บวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล 
อำจำรย์น ำขวัญ  วงศ์ประทุม 
อำจำรย์ดวงศิริ  ภูมิวิชชุเวช 

มหำวิทยำลยัรำช
ภัฏเชียงรำย  

 

60,000 บำท 

3 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพตำมศำสตร์พระรำชำ 
ต ำบลนำงแล จังหวัดเชียงรำย  

อำจำรย์น ำขวัญ  วงศ์ประทุม 
 

มหำวิทยำลยัรำช
ภัฏเชียงรำย  
 

40,000 บำท 

4 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเพื่อกำรพัฒนำชุมชน
ท้องถิ่น บ้ำนหนองอ้อ ต ำบล
ป่ำซำง อ ำเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงรำย 

อำจำรย์ขวัญฤทัย  ครองยุติ มหำวิทยำลยัรำช
ภัฏเชียงรำย  

 

74,500 บำท 

5 รูปแบบกำรจัดกำรจัดกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพโดย
ชุมชนตำมศำสตร์พระรำชำ 

อำจำรย์น ำขวัญ  วงศ์ประทุม 
อำจำรย์ดวงศิริ  ภูมิวิชชุเวช 

มหำวิทยำลยัรำช
ภัฏเชียงรำย  

50,000 บำท 

6 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 
ต ำบลนำงแล 

อำจำรย์ปทุมพร  แก้วค ำ 
อำจำรย์บวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล 
อำจำรย์ภูวนำรถ  ศรีทอง  

มหำวิทยำลยัรำช
ภัฏเชียงรำย  

50,000 บำท 

7 ทุนทำงสังคมวฒันธรรมเพื่อ
พัฒนำกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้ำนหนองอ้อ ต ำบลปำ่
ซำง อ ำเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงรำย 

อำจำรย์มนสชิำ  ซำวค ำ  
อำจำรย์นคเรศ  อุดชะยำ 
อำจำรย์ศรินพรรณ ชุ่มอินทจักร 
อำจำรย์ภูวนำรถ  ศรีทอง  
อำจำรย์รักติบูล  จนัทนปุำน  

มหำวิทยำลยัรำช
ภัฏเชียงรำย 

37,500 บำท 
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ล ำดับ ชื่องำนวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงกำร แหล่งทุน งบประมำณ 
8 เทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อ

ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชน บ้ำนหนองอ้อ ต ำบล
ป่ำซำง อ ำเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงรำย  

อำจำรย์ณฐมน  สังวำลย ์
อำจำรย์ปริพรรน์  แก้วเนตร 
อำจำรย์นฤมล  มลิโควสก ี
อำจำรย์อุทุมพร  กำรเก็บ 
อำจำรย์รชตะ  ไชยเมือง  

มหำวิทยำลยัรำช
ภัฏเชียงรำย 

78,000 บำท 

9 ชื่อเร่ือง ศึกษำวิจัยและพัฒนำ
เส้นทำงเชื่อมโยงกำร
ท่องเที่ยวสีเขียว ภำคเหนือ
ตอนบน 4 จังหวัด (เชียงรำย 
- พะเยำ - แพร่ - น่ำน) 

อำจำรย์ปทุมพร  แก้วค ำ  400,000 

     

รวม 1,255,000  

 
รวมงบประมำณที่ได้รับท้ังสิ้น  1,255,000    บำท  
 
14.  งบประมำณปี 2562  

แหล่งงบประมำณ จ ำนวนเงิน 
งบแผ่นดิน 1,538,200 
งบรำยได้ 10,135,800 

รวม 11,674,000 
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บทที่ 2  
ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
2.1  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ปีกำรศึกษำ 2561  ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำยได้
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแนวทำงในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ก ำหนด ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ/ส ำนัก โดยมี
ตัวบ่งชี้ที่ด ำเนินกำรในระดับคณะทั้งสิ้น  5 องค์ประกอบ 13 ตัวชี้วัด ดังนี้   
 องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
 องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
 องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร  
 
 กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ
ที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพ มีกำรตรวจสอบ 
ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ ด้วยเหตุ
นี้ระบบประกันคุณภำพภำยในของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวจึงเชื่อมโยงทั้งปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร 
และผลผลิตหรือผลลัพธ์ แสดงในแผนภำพที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภำพที่ 2.1   แสดงควำมเชื่อมโยงกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน 

กำรปฏิบัติงำนของ 
ส ำนักวิชำกำรท่องเท่ียว 

 

กำรประเมินตนเองของ 
ส ำนักวิชำกำรท่องเท่ียว(ทุกปี) 

 

รำยงำนกำรประเมินตนเอง
(SAR) 

 

ติดตำมตรวจสอบ 
โดยต้นสังกัด 

 

ข้อมูลย้อนกลับ 
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2.2  รำยช่ือคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ตำมค ำสั่งส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ที่ 5569/2561         
ลงวันที่ 3 กันยำยน พ.ศ.2561 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว ปีกำรศึกษำ 2561 ดังนี้ 
 

         ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ ที่ปรึกษำ 
1. อำจำรย์ขวัญฤทัย  ครองยุติ    ประธำนกรรมกำร 

  2. อำจำรย์ ดร.ชฎำพัศฐ์  สุขกำย   กรรมกำร 
  3. อำจำรย์ปริพรรน์  แก้วเนตร    กรรมกำร 
  4. อำจำรย์อุทุมพร  กำรเก็บ   กรรมกำร 
  5. อำจำรย์ณฐมน  สังวำลย์   กรรมกำร 
  6. นำยณัฐกิจ  มูลแจ่ม     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
2.3  แผนด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   

ระยะเวลำ กิจกรรม 

มิถุนำยน 2560 ประชุมแนวทำงกำรด ำเนนิประกันคุณภำพประจ ำปี 

กรกฎำคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร         
ส ำนักวชิำกำรท่องเที่ยว 

สิงหำคม 2561 -
พฤษภำคม 2562 

เก็บรวมรวมเอกสำรและหลักฐำนอ้ำงอิง  

พฤษภำคม –  

มิถุนำยน 2562 

จัดท ำ SAR รองรับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร 

มิถุนำยน 2562 ประชุมติดตำมกำรด ำเนินประกันคุณภำพ 

มิถุนำยน 2562 ประชุมสรปุผลกำรด ำเนนิงำนประกันคุณภำพประจ ำปีและจัดท ำเอกสำร     
ประกันคุณภำพ 

มิถุนำยน 2562 รับกำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน     
ระดับหลักสูตร 

มิถุนำยน –  

กรกฎำคม 2562 

จัดท ำ SAR รองรับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับคณะ / ส ำนัก 

สิงหำคม 2562 เก็บเอกสำรและหลักฐำนในระบบกำรจัดกำรข้อมูล QAS 
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ระยะเวลำ กิจกรรม 

สิงหำคม 2562 ลงข้อมูลในระบบ CHE QA Online 

กันยำยน 2562 รับกำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
คณะ/ ส ำนัก 

ตุลำคม 2562 จัดประชุมเพื่อน ำผลกำรประเมนิไปใช้ในกำรปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนและเปน็ข้อมูล
ประกอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี/แผนกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป 

 
2.4  ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินในปีท่ีผ่ำนมำ 
 

ข้อเสนอแนะจำก 
คณะกรรมกำรตรวจประเมิน 

ผลกำรปรับปรุงพัฒนำตำมข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีกิจกรรม งบประมำณ และ
เวลำเพ่ือส่ง เสริมให้อำจำรย์ ได้มี
โ อ ก ำส พัฒนำตน เ อ ง เ พ่ื อ เ ข้ ำ สู่
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรและเพ่ิมคุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำโดยเร็ว  

ในปี 2561 ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้เร่งด ำเนินกำรส่งเสริม
ศักยภำพของคณำจำรย์ที่มีควำมพร้อม โดยได้น ำส่งเอกสำร
เพ่ือขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้สูงขึ้นจ ำนวน 5 คน 
ดังต่อไปนี้ 

1. ผศ.ดร.อรวรรณ  บุณพัฒน์   ขอก ำหนดต ำแหน่ง รศ. 
2. อ.มนสิชำ  ซำวค ำ             ขอก ำหนดต ำแหน่ง ผศ. 
3. อ.ขวัญฤทัย  ครองยุติ        ขอก ำหนดต ำแหน่ง ผศ. 
4. อ.ดวงศิริ  ภูมิวิชุเวช        ขอก ำหนดต ำแหน่ง ผศ. 
5. อ.บวรพจน์  หิรัณยรัศมีกุล        ขอก ำหนดต ำแหน่ง ผศ. 

2. ควรส่งเสริมให้คณำจำรย์ตีพิมพ์ใน
ฐำนข้อมูลที่สูงขึ้น 

คณำจำรย์ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรดุสิตธำนี ซึ่งเป็นวำรสำร
ที่อยู่ในฐำน TCI 1 เพ่ิมมำกขึ้น จ ำนวน 3 เรื่อง และยัง ำเรีบ
ตี พิ ม พิ ม พ์ ใ น ว ำ ร ส ำ ร  Research Journal of Social 
Sciences ซึ่งเป็นวำรสำรระดับนำนำชำติอีก 1 เรื่อง 
ซึ่งถือได่ว่ำคณำจำรย์ของส ำนักวิชำฯ มีศักยภำพในกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีมีคุณภำพสูงยิ่งขึ้น  

3. ควรผลักดันให้คณำจำรย์ได้รับทุน
สนับสนุนกำรวิจัยจำกหน่วยงำน
ภำยนอกให้มำกขึ้น  

อำจำรย์ภูวนำรถน  ศรีทองได้รับกำรสนับสนุนกำรวิจัยจำก
หระทรวงทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมให้ท ำกำรศึกษำกำรท่ออง
เที่ยวเชิงนิเวศสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำรเพ่ือกำรวำงแผนและ
พัฒนำระบบท่อเงที่ยวอย่ำงยั่งยืน เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของชุมชนต้นแบบในจังหวัดเชียงรำย ป็นเงิน 465,000 บำท 
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บทที่ 3 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 

 ปีกำรศึกษำ 2561 คณะได้ด ำเนินกำรด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแนวทำงกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของ สกอ. จ ำนวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่
ภำยใต้องค์ประกอบคุณภำพ 5 องค์ประกอบ ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ทั้งหมดมีดังต่อไปนี้  
 

องค์ประกอบที่  1  กำรผลิตบัณฑิต 

 

ตัวบ่งช้ีที่  1.1  กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
  ค่ำเฉลี่ยของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน  

หลักสูตร 

ผลกำรประเมิน 
ตำมเกณฑ์
มำตรฐำน
หลักสูตร 

(ตัวบ่งชี้ 1.1) 

คะแนนประเมิน
หลักสูตร 

ระดับปรญิญำตรี 
  1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑติ สำขำวชิำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว   
     (หลักสูตรปรับปรุง)  พ.ศ.2558 
  2. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑติ สำขำวชิำกำรบริหำรโรงแรม  
     (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2558 

 
ผ่ำนเกณฑ ์

 
ผ่ำนเกณฑ ์

 
3.39 

 
3.73 

รวม 7.12 
 

กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ 

(ใช้ค่ำเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินหลักสูตร) 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ตัวตั้ง 
ตัวหำร  

ผลลัพธ์ 

3.00 
7.12 

3.56 3.56 บรรลุเป้ำหมำย 
2 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 

1.1-1 รำยงำนประเมินตนเองหลักสูตรสำขำวชิำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว (หลักสูตร
ปรับปรุง) พ.ศ.2561 

1.1-2 รำยงำนประเมินตนเองหลักสูตรกำรบริหำรโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.22561 
1.1-3 รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรประจ ำส ำนักวชิำกำรท่องเที่ยว เพือ่รำยงำนผลกำรตรวจ

ประเมินตนเองระดบัหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2561 

 
ตัวบ่งช้ีที่  1.2  อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ปัจจัยน ำเข้ำ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :    
 โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเป็นคะแนนระหว่ำง 0 - 5 
 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค 2 
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 

สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

 
 
 

2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

ผลกำรด ำเนินงำน    
ข้อมูลอำจำรย์ จ ำนวนอำจำรย์ 

1. อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (นับทั้งปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ) 19 
2. อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 4 

 

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคณะทีมคีุณวุฒิปริญญำเอก X 100 
จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคณะทั้งหมด 

คะแนนที่
ได้ = 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
X 5 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ 

(ใช้บัญญัตไิตรยำงค์
เทียบร้อยละ 40 = 5) 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ตัวตั้ง 
ตัวหำร 

 

X 100 ผลลัพธ์ 

3 
4 
19 

 

X 100 21.06 2.63 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 

1.2-1 เอกสำรอ้ำงอิงจำกกองบริหำรงำนบุคคล 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ : Ph.D.สำขำวชิำ Tourism 

ManagementNewcastle University ประเทศอังกฤษ ปีกำรศึกษำ 2552 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรวรรณ  บุญพัฒน์ : ปร.ด. สำขำวิชำกำรจัดกำร

นวัตกรรมกำรท่องเที่ยวและบรกิำร มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปีกำรศึกษำ 2556   
3. อำจำรย์ ดร.ชฎำพัศฐ์ สุขกำย : ปร.ด. สำชำวิชำกำรจัดกำรนันทนำกำรเพื่อกำร

ท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ปกีำรศึกษำ 2557 
4. อำจำรย์ ดร.ศิรินพรรณ  ชุ่มอินทจักร : ปร.ด. สำขำวิชำกำรจัดกำรท่องเที่ยว   

      มหำวิทยำลยัพะเยำ พ.ศ. 2561 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่  1.3  อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ปัจจัยน ำเข้ำ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :    
 โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นคะแนน
ระหว่ำง 0 - 5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 
     ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
และศำสตรำจำรย์ รวมกันที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

  
 
 

2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ข้อมูลอำจำรย์ จ ำนวนอำจำรย ์

1.  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (นับรวมปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ) 19 
2.  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
     2.1 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่เป็น ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 2 
     2.2 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่เป็น รองศำสตรำจำรย์ - 
     2.3 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่เป็น  ศำสตรำจำรย์ - 

รวมจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 2 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ 

(ใช้บัญญัตไิตรยำงค์
เทียบร้อยละ 60 = 5) 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ตัวตั้ง 
ตัวหำร 

 

X 
100 

ผลลัพธ์ 

3 
2 
19 

 

X 
100 

10.53 0.88 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 

1.3-1 ค ำสั่งแต่งตัง้ต ำแหน่งทำงวิชำกำร            
            1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ 
            2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรวรรณ  บุญพัฒน์ 

 
 
 

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร X 100 
จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคณะทั้งหมด 

คะแนนที่
ได้ = 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 
X 5 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหนง่ทำงวิชำกำรที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.4  จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ปัจจัยน ำเข้ำ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน :    
  ในกรณีที่จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดเป็น
คะแนน 5  
 ในกรณีที่จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำมำกกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนให้ ค ำนวณหำค่ำควำม
แตกต่ำงระหว่ำงจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำกับเกณฑ์มำตรฐำน และน ำค่ำควำมแตกต่ำงมำ
พิจำรณำดังนี้  
 ค่ำควำมแตกต่ำงของจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำที่สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนตั้งแต่  
ร้อยละ 20 ก ำหนดเป็นคะแนน 0  
 ค่ำควำมแตกต่ำงของจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำที่สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนตั้งแต่  
ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ำมำเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ตำมสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 

สูตรกำรค ำนวณ : 
1. ค ำนวณหำคำ่ควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำนและน ำมำคิดเปน็ค่ำร้อยละ   

 
สัดส่วนจ ำนวน นศ.เตม็เวลำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่เป็นจริง – สดัส่วนจ ำนวน นศ.เต็มเวลำต่อจ ำนวน

อำจำรย์ประจ ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน X  100 
สัดส่วนจ ำนวน นศ.เตม็เวลำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

2. น ำค่ำร้อยละจำกข้อ 1  มำค ำนวณคะแนนดงันี้ 
 2.1 ค่ำร้อยละที่น้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ  0    คิดเป็น  5  คะแนน 
 2.2 ค่ำร้อยละที่มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ  20 คิดเป็น  0  คะแนน 
 2.3 ค่ำร้อยละมำกกว่ำร้อยละ  0  แต่น้อยกว่ำร้อยละ  20  ให้น ำมำคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนท่ีได้  = 
5  –  (ค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้จำก 2.3) 

 4 

สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำแยกตำมกลุ่มสำขำ 

กลุ่มสำขำ 
สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำ 

ต่ออำจำรย์ประจ ำ 
1. วิทยำศำสตร์สุขภำพ 

   - แพทยศำสตร์ 
   - พยำบำลศำสตร์ 

8:1 
4:1 
6:1 

2. วิทยำศำสตร์กำยภำพ 20:1 
3. วิศวกรรมศำสตร์ 20:1 
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กลุ่มสำขำ 
สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำ 

ต่ออำจำรย์ประจ ำ 
4. สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ป่ำไม้และประมง 20:1 
6. บริหำรธุรกิจ พำณิชยศำสตร์ บัญชี กำรจัดกำร กำรท่องเท่ียว เศรษฐศำสตร์ 25:1 
7. นิติศำสตร์ 50:1 
8. ครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศำสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
10. สังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์ 25:1 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กลุ่มสำขำวิชำ เกณฑ์

มำตรฐำน 
จ ำนวน FTES จ ำนวนอำจำรย์

ประจ ำทั้งหมด 
FTES 

ต่ออำจำรย์ 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 25 471.72 19 18.88 

 
 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ 

 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

FTESต่ออำจำรย-์เกณฑ ์

เกณฑ ์
 

X 100 ผลลัพธ ์

3 
18.88 - 25 

25 
 

X 
100 

-24.48 5 บรรลุเป้ำหมำย 

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 

1.4-1 เอกสำรอ้ำงอิงจำกส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่  1.5  กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนกำร 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 - 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 
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ผลกำรด ำเนินงำน    
มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
√ 1.จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่

นักศึกษำในคณะ 
        ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวด ำเนินกำรให้มีระบบและกลไก
ในกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำดังต่อไปนี้ 
            1. ด ำเนินกำรออกค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ประจ ำหมู่เรียนทุกวิชำเอกอย่ำงน้อย 1 คน (1.5-1 ค ำสั่งแต่งตั้ง
อำจำรย์ที่ปรึกษำ) 
            2. มอบคู่มือกำรกำรปฏิบัติหน้ำที่อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
ซึ่งจัดท ำขึ้นโดยมหำวิทยำลัยให้แก่อำจำรย์ในสังกัดส ำนักวิชำ
ทุกคน (1.5-2 คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ) 
           3. ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำปฏิทินกำรให้ค ำปรึกษำของ
อำจำรย์และนักศึกษำ (1.5-3 ประกำศปฏิทินกำรให้ค ำปรึกษำ
ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ) 
           4. บรรจุเรื่องกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ในระเบียบวำระกำรประชุมก่อนเปิดภำคเรียนของส ำนักวิชำใน
วำระเสนอเพื่อ พิจำรณำ (1.5-4 ระเบียบวำระกำรประชุมและ
รำยงำนกำรประชุมก่อนเปิดภำคเรียน)  
          5. ส ำนักวิชำ ได้จัดช่องทำงกำรสื่อสำร เผยแพร่ 
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลที่นักศึกษำควรทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ ป้ำย
ประชำสัมพันธ์ของส ำนักวิชำ (1.5-5 ตัวอย่ำง web-link และ
ภำพป้ำยประชำสัมพันธ์ของส ำนักวิชำ) 
       6. อำจำรย์ที่ปรึกษำติดต่อกับนักศึกษำผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตให้ค ำปรึกษำที่พัฒนำขึ้นโดยมหำวิทยำลัย (1.5-6 
ตัวอย่ำง web-link ระบบให้ค ำปรึกษำของมหำวิทยำลัย) 
       7. ส ำนักวิชำจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ เพื่อให้มี
โอกำสพบคณะผู้บริหำร คณำจำรย์ และอำจำรย์ที่ปรึกษำ และ
เชิญผู้ปกครองนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม (1.5-7 ภำพกำรจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่และส ำเนำเอกสำรแจกแก่
นักศึกษำใหม่ในวันปฐมนิเทศ ส ำเนำหนังสือเชิญผู้ปกครอง
นักศึกษำ) 

 
 
 
 
 
1.5-1 ค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 
 
 
1.5-2 คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 
1.5-3 ประกำศปฏิทินกำรให้ค ำปรึกษำ
ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 
 
1.5-4 ระเบียบวำระกำรประชุมและ
รำยงำนกำรประชุมก่อนเปิดภำคเรียน 
 
 
1.5-5 ตัวอย่ำง web-link และภำพป้ำย
ประชำสัมพันธ์ของส ำนักวิชำ 
 
1.5-6 ตั วอย่ ำง web-link ระบบให้
ค ำปรึกษำของมหำวิทยำลัย 
 
 
1.5-7 ภำพกำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษำใหม่และส ำเนำเอกสำรแจกแก่
นักศึกษำใหม่ในวันปฐมนิเทศ ส ำเนำ
หนังสือเชิญผู้ปกครองนักศึกษำ 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
       8. อำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำหมู่เรียน ก ำหนดและพัฒนำ
ช่องทำงกำรให้ค ำปรึกษำที่สะดวกและรวดเร็ว และแก้ปัญหำ
ข้อจ ำกัดในเร่ืองกำรจัดกำรเวลำให้ค ำปรึกษำโดยตรง (Face to 
Face)  ระหว่ำงอำจำรย์ที่ปรึกษำและนักศึกษำโดยผ่ำนระบบ
สื่อสังคมออนไลน์  (Social Media) อำทิ  Facebook, Line 
Application (1.5-8 รูปภำพกำรตั้งกลุ่มสนทนำผ่ำนโปรแกรม 
Facebook, Line Application ของอำจำรย์ที่ปรึกษำและ
นักศึกษำ) กำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำในเรื่องของกำรใช้ชีวิต
ในรั้วมหำวิทยำลัย ปัญหำในกำรคบเพื่อน ยำเสพติด ทั้งนี้
รวมถึงช่องทำงกำรท ำงำนพิเศษในช่วงเวลำว่ำงของนักศึกษำ 
ครอบครัว และปัญหำส่วนตัวของนักศึกษำ 
      9. ส ำนักวิชำจัดกิจกรรมกำรบรรยำยให้ค ำแนะน ำในกำร
ใช้ชีวิตนักศึกษำในรั้วมหำวิทยำลัย ปัญหำในกำรคบเพื่อน 
ปัญหำจำกพิษภัยยำเสพติด ทั้งนี้รวมถึงช่องทำงกำรท ำงำน
พิเศษในช่วงเวลำว่ำงของนักศึกษำ ครอบครัว และปัญหำ
ส่วนตัวของนักศึกษำ กำรพัฒนำบุคลิกภำพ กำรให้ข้อคิดด้ำน
กำรเรียน โอกำสกำรเข้ำสู่วิชำชีพ ซึ่งบรรยำยโดยคณำจำรย์ใน
ส ำนักวิชำ ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก และศิษย์เก่ำ (1.5-9 ส ำเนำ
กิจกรรม/โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพนักศึกษำ) 
       10. กำรด ำเนินกำรให้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อ
บริกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำของส ำนักวิชำเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร เก่ำ (1.5-10 ส ำเนำ
กิจกรรม/โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพนักศึกษำ) 
      11. กำรสรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อ
บริกำรให้ค ำปรึกษำ และน ำผลกำรส ำรวจเข้ำสู่กำรประชุมร่วม
ของอำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อรับทรำบและพิจำรณำหำแนวทำง
ด ำเนินกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรค ำปรึกษำที่มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะของนักศึกษำ 
(1.5-11 ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและรำยงำนกำรประชุม
ร่วมอำจำรย์ที่ปรึกษำ พร้อมบทสรุปแนวทำงกำรปรับปรุงกำร
ให้บริกำรค ำปรึกษำที่มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำม

 
 
 
 
 
1.5-8 รูปภำพกำรตั้งกลุ่มสนทนำผ่ำน
โปรแกรม Facebook, Line Application 
ของอำจำรย์ที่ปรึกษำและนักศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5-9 ส ำเนำกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำ
บุคลิกภำพนักศึกษำ 
 
 
1.5-10 ส ำเนำกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำ
บุคลิกภำพนักศึกษำ 
 
 
 
 
 
1.5-11 ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
และรำยงำนกำรประชุมร่วมอำจำรย์ที่
ปรึกษำ พร้อมบทสรุปแนวทำงกำร
ปรับปรุงกำรให้บริกำรค ำปรึกษำที่มี
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ต้องกำรและข้อเสนอแนะของนักศึกษำ) ตัวอย่ำงปัญหำที่พบ 
อำทิ 

ปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
1. นักศึกษำถูกจ ำหน่ำยระหว่ำง 
    กำรเรียนตำมเกณฑ์กำรวัดผล  
    เน่ืองจำกไม่สำมำรถปรับตัว 
   เข้ำกับระบบกำรเรียนกำรสอน 
   ระดับอุดมศึกษำ 

1.1 ให้ค ำแนะน ำในกำรเลือก 
ร ำ ย วิ ช ำ ล ง ทะ เ บี ย น เ รี ย น ท่ี
เหมำะสมในช่วงชั้ นปีแรกของ
กำรศึกษำ 
1.2 ให้ค ำแนะน ำเรื่องเทคนิค 
กำรเรียนและก ำกับติดตำมกำร
ตรวจเชคกำรเข้ำเรียนของนักศึกษำ
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

2. ปัญหำกำรด ำเนินชีวิตส่วนตัว  
    ของนักศึกษำท่ีกระทบต่อกำร    
     เรียนของนักศึกษำ เช่น      
    ปัญหำด้ำนกำรเงิน กำรจัดกำร 
    เวลำ ปัญหำในกำรคบเพื่อน 

2.1 แนะน ำกำรบริหำรและจัดกำร
เวลำ กำรวำงแผนชีวิต กำรวำงแผน
กำรเรียน 
2.2 กำรชักชวนให้ร่วมกิจกรรมจิต
อำสำต่ำง ๆ  
2.3 แนะน ำให้ท ำงำนพิเศษระหว่ำง
เรียน 

3. ปัญหำกำรวำงแผนกำรเรียนใน
ก รณี ท่ี ไ ม่ ส ำมำ รถ เ รี ย นตำ ม
แผนกำรเรียนท่ีก ำหนดไว้ได้ 

3.1 ท่ีปรึกษำวำงแผนกำรเรียนให้
นักศึกษำเป็นรำยบุคคลและมีกำร
ก ำกับติดตำมผลกำรเรียนในทุก
ภำคเรียน 

 

ประสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรและข้อเสนอแนะของนักศึกษำ 

 2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอกเวลำแก่
นักศึกษำ 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับ
กำรจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์เพื่อให้
นักศึกษำสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกิจกรรม 
โครงกำรต่ำง ๆ นอกเหนือจำกที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
หลักสูตรโดยคณำจำรย์ของส ำนักวิชำ เพื่อจะมีส่วนในกำร
พัฒนำศักยภำพให้แก่นักศึกษำ ทั้งนี้ ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้
ด ำเนินกำรในลักษณะต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
           1 .  ส ำนั กวิ ช ำ  ได้พัฒนำ เว็ บ ไซต์  และ เฟ็ ซบุ๊ ค 
(Facebook) ของส ำนักวิชำ เพื่อให้เป็นช่องทำงกำรเผยแพร่ 
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร (นอกเหนือจำกกำรติดต่อสื่อสำร
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ภำยในระหว่ำงส ำนักวิชำและนักศึกษำ) แก่นักศึกษำซึ่ง
ด ำเนินกำรโดยต่ำง ๆ ทั้งที่อยู่ภำยในมหำวิทยำลัยและภำยนอก
มหำวิทยำลัย อำทิ ข่ำวกำรรับสมัครงำน ข่ำวสำรกำรแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำรและกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำชีพ ข่ำวสำร
กำรรับนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ข่ำวสำรกำรจัด
กิจกรรมพิเศษที่นักศึกษำมีโอกำสที่จะมีรำยได้จำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม เป็นต้น (1.5-12 web-link ของส ำนักวิชำ และ 
Facebook ของส ำนักวิชำ) 
2. จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรส ำหรับนักศึกษำใน
อำคำรส ำนักวิชำ อำคำรเรียน และอำคำรห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ 
(1.5-13 รูปภำพป้ำยประชำสัมพันธ์ของส ำนักวิชำ) 

 
 
 
 
 
 
1.5-12   web-link ของส ำนักวชิำ 
และ Facebook ของส ำนักวชิำ 
 
 
1.5-13   รูปภำพป้ำยประชำสัมพันธ์
ของส ำนักวิชำ 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จ
กำรศึกษำแก่นักศึกษำ 
       ส ำนักวิชำให้ควำมส ำคัญกับกำรเตรียมควำมพร้อม
นักศึกษำให้เป็นผู้มีคุณลักษณะของกำรเป็นมืออำชีพในวิชำชีพ
ด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำร เพื่อให้สำมำรถ
ส ำเร็จกำรศึกษำออกไปและมีอำชีพรองรับ มีทักษะตรงตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต  ทั้งนี้ ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้
ด ำเนินกำรเพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำก่อน
กำรเข้ำท ำงำนในลักษณะดังต่อไปนี้ 
        1. จัดสรรงบประมำณกำรเพื่อด ำเนินโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรทำงกำรท่องเที่ยวแก่นักศึกษำครอบคลุมทั้ง
ทักษะในด้ำนกำรท่องเที่ยว ทักษะด้ำนกำรโรงแรม ทักษะดำ้น
กำรบริกำร ทักษะด้ำนภำษำตำ่งประเทศ ทักษะกำรเปน็
ผู้ประกอบกำร กำรพัฒนำบุคลกิภำพ เป็นต้น โดยก ำหนดเป็น
กิจกรรมและโครงกำรบรรจุในแผนปฏบิัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ (1.5-14 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560  และ พ.ศ. 2561 โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        2. กำรจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนกำรส ำเร็จกำรศึกษำ
ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 4 โดยกำรเชิญวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิมำ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5-14 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560  และ พ.ศ. 
2561 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว  
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
บรรยำยพิเศษเกี่ยวกับเทคนิคกำรสัมภำษณ์งำนและกำรสมัคร
งำนให้ได้งำน  (1.5-15 รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ) 

 
1.5-15 รำยงำนผลกำรด ำเนินกจิกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

 4. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรใน
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
         1. ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินกำรให้มีกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมตำมระบุในข้อ 1 - 3 เพื่อเป็น
กำรสะท้อนประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรและเพื่อเป็นข้อมูล
ส ำหรับกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
ผลจำกกำรประเมินผลมีดังต่อไปนี้  (1.5-16 ผลกำรประเมินผล
กำรด ำเนินกิจกรรม) 

ประเด็นค ำถำม ค่ำคะแนน 
   1. จัดบริกำรใหค้ ำปรึกษำทำงวิชำกำร 
และกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ 

4.12 

2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนท่ี
ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงำนท้ังเต็มเวลำและนอกเวลำแก่
นักศึกษำ 

4.14 

3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อ
กำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่
นักศึกษำ 

4.22 

       2. ส ำนักวิชำ ได้น ำผลที่ ได้จำกกำรประเมินเข้ำสู่กำร
ประชุมส ำนักวิชำเพื่อพิจำรณำรับทรำบและหำแนวทำงกำร
ด ำ เนินกำรเพื่ อปรับปรุงและพัฒนำรูปแบบและวิธีกำร
ด ำเนินกำรที่จะมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยได้มีกำรจัดท ำ
สรุปผลกำรประชุมแจ้งคณำจำรย์และผู้เกี่ยวข้องทรำบเพื่อ
น ำไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรในส่วนที่มีควำมเกี่ยวข้อง
หรือที่รับผิดชอบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
1.5-16 ผลกำรประเมินผลกำรด ำเนิน
กิจกรรม) 
 
 

 5. น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำร
ให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลกำรประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ 
      1. ส ำนักวิชำ ได้เสนอผลที่ได้จำกกำรประเมินต่อที่ประชุม
ส ำนักวิชำเพื่อพิจำรณำรับทรำบและหำแนวทำงกำรด ำเนินกำร
เพื่อปรับปรุงและพัฒนำรูปแบบและวิธีกำรด ำเนินกำรที่จะมี
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยได้มีกำรจัดท ำสรุปผลกำรประชุม
แจ้งคณำจำรย์และผู้เกี่ยวข้องทรำบเพื่อน ำไปเป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินกำรในส่วนที่มีควำมเกี่ยวข้องหรือที่รับผิดชอบต่อไป 
(1.5-17 รำยงำนกำรประชุมส ำนักวิชำ ประจ ำภำคเรียนที่ 
2/2561 คร้ังที่ วันที่ 5 ก.พ. 2562) 
      2. ส ำนักวิชำได้จัดท ำบทสรุปแนวทำงกำรปรับปรุงและ
พัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตำมควำม
คำดหวังของนักศึกษำ โดยเป็นบทสรุปที่ได้จำกกำรระดมควำม
คิดเห็นของคณำจำรย์และผู้เกี่ยวของกับกำรด ำเนินกำร และ
มอบให้ผู้รับผิดชอบน ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำร       
(1.5-18 สรุปแนวทำงกำรด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำกำร
ให้บริกำรและกำรให้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตำมควำมคำดหวังของ
นักศึกษำ) 

ประเด็นค ำถำม ปี2559 ปี 2560 ปี 2561 

   1. จัดบริกำรให้
ค ำปรึกษำทำงวชิำกำร 
และกำรใช้ชีวติแก่
นักศึกษำในคณะ 

3.67 
 

4.08 4.12 

2. มีกำรให้ข้อมูลของ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร 
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงำนทั้ง
เต็มเวลำและนอกเวลำ
แก่นักศึกษำ 

3.74 4.04 1.14 

3. จัดกิจกรรมเตรียม
ควำมพร้อมเพื่อกำร
ท ำงำนเมื่อส ำเร็จ
กำรศึกษำแก่นักศึกษำ 

3.78 4.19 4.22 

 

 
 
 
1.5-17 รำยงำนกำรประชุมส ำนกัวิชำ 
ประจ ำภำคเรียนที่ 2/2561 คร้ังที่ วันที ่
5 ก.พ. 2562 
 
 
 
 
1.5-18 สรุปแนวทำงกำรด ำเนินกำร
ปรับปรุงและพัฒนำกำรให้บริกำรและ
กำรให้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตำมควำม
คำดหวังของนักศึกษำ 

 6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพ
แก่ศิษย์เก่ำ 
      ในรอบปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกิจกรรม
ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่
ศิษย์เก่ำ ดังต่อไปนี้  
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
  1. เชิญศิษย์เก่ำเข้ำร่วมกิจกรรมสัมมนำทำงวิชำกำร The 7th 
Tourism Imaginations ในวันที่ 7  เดือนธันวำคม  2561 เพื่อ
เป็นกำรอัพเดตควำมรู้ด้ำน SMART TOUIRSM GREEN DAY
ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับกระนิยมจำกนักท่องเที่ยวในยุคสมัยที่สื่อ
ดิจิตอลเข้ำมำมีบทบำทในกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรหรือ
เดินทำงท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
  2. เชิญศฺษย์เก้ำเข้ำร่วมในงำนวันมัคคุเทศก์ไทยซึ่งจัดขึ้นใน
วันที่ 21 มิถุนำยน 2562 เพื่อเป็นกำรสำนสัมพันธ์ที่ดีและกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และ
กำรบริกำร และมอบรำงวัลศิษ์เก่ำดีเด่นให้แก่ศิษย์เก่ำที่สร้ำง
ชื่อเสียงและช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของส ำนักวิชำฯ    
(1.5-19 ภำพบรรยำกำศกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของศิษย์เก่ำ)  
     3. กำรจัดท ำช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำนเฟซบุ๊คส ำนักวิชำ โดย
ตั้งกลุ่มเฉพำะส ำหรับศิษย์เก่ำเพื่อสื่อสำรข้อมูล ข่ำวสำร สำระ
ต่ำง ๆ  เช่น แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ พ.ร.บ. ธุรกิจน ำ
เที่ยวและมัคคุเทศก์สถิติ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนและองค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลให้ศิษย์
เก่ำได้ทรำบและน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประกอบอำชีพ 
(1.5-20 ตัวอย่ำงหน้ำ Facebook ส ำนักวิชำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5-19 ภำพบรรยำกำศกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมของศิษย์เก่ำงำน The 7th 
Tourism Imaginations และงำนวนั
มัคคุเทศก์ไทย 
 
 
 
1.5-20  ตัวอย่ำงหน้ำ Facebook 
ส ำนักวชิำ) 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.6  กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 - 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน    
มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
✓ 1. จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของ

สถำบันโดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนและกำรจัด
กิจกรรม 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้ด ำเนินกำรในกำรจัดท ำแผนกำร
จัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำของส ำนักวิชำ โดยกระบวนกำรที่
นักศึกษำมีส่วนร่วม ตำมล ำดับต่อไปนี้     
      1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำประจ ำ
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว (1.6-1 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พัฒนำนักศึกษำประจ ำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
     2. คณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำประจ ำส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรเพื่อจัดท ำ
แผนพัฒนำนั กศึ กษำ  ( 1 . 6 - 2  ร ำย ง ำนผลกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ) 
     3. จัดท ำแผนพัฒนำนกัศึกษำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวที่บูรณำ
กำรกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ
ส ำนักวิชำ (1.6-3 แผนพัฒนำนักศึกษำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
      4. คณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำฯ น ำเสนอแผนต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำเพื่อให้ควำมเห็นชอบ (1.6-4 
แผนพัฒนำนักศึกษำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 

 
 
 
 
 
 
 
1.6-1 ค ำสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมกำร
พัฒนำนักศึกษำประจ ำส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว 
 
1 . 6 - 2  ร ำย ง ำนผลกำ รป ร ะชุ ม
คณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 
 
 
1.6-3 แผนพัฒนำนักศึกษำส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว 
1.6-4 แผนพัฒนำนักศึกษำส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว 

✓ 2. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้ด ำเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ควำมรู ้
(3) ทักษะทำงปัญญำ 
(4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
(5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
       1. ส ำนักวิชำ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ
ประจ ำส ำนักวิชำ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำนักศึกษำ โดย
ก ำหนดให้ในแผนต้องมีขอบข่ำยเนื้อหำกิจกรรมกำรพัฒนำที่
ครอบคลุมคุณมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิแห่งชำติทั้ง 5 ด้ำน (1.6-5 แผนพัฒนำนักศึกษำส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว จ ำแนกกิจกรรมกำรพัฒนำตำมคุณลักษณะ
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติแต่ละ
ด้ำนทั้ง 5 ด้ำน)  

ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
กิจกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

1 กิจกรรม วันไหว้สำแม่ฟ้ำหลวง 
2 กิจกรรม งำนลอยกระทง  
3 กิจกรรม วันกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมไทย  
4 กิจกรรม วันสงกรำนต์ 
5 กิจกรรม วันมัคคุเทศก์ไทย  
6 กิจกรรม วันตำนหำมำฟ้ำหลวง  
7 กิจกรรม วันแห่เทียนเข้ำพรรษำ  

กิจกรรมด้ำนควำมรู้ 
1 กิจกรรม กำรฝึกอบรมมัคคุเทศก์ภำษำอังกฤษสู่กำร

เป็นมืออำชีพ 
2 กิจกรรม พัฒนำทักษะกำรบริกำรก่อน เข้ ำสู่

ตลำดแรงงำน  
3 กิจกรรม ผสมเครื่องดื่มค๊อกเทลและม๊อกเทล 
4 กิจกรรม กำรชงกำแฟร่วมสมัย 
5 กิจกรรม ผู้น ำเที่ยวมืออำชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6-5 แผนพัฒนำนักศึกษำส ำนกั
วิชำกำรท่องเที่ยว จ ำแนกกิจกรรม
กำรพัฒนำตำมคุณลักษณะมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรูต้ำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิแห่งชำติแตล่ะดำ้นทั้ง 5 ด้ำน 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
6 กิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรโรงแรม

และกำรบริกำร  
7 กิจกรรม ทักษะกำรจัดดอกไม้และงำนใบตอง  
8 กิจกรรม พัฒนำศักยภำพนักศึกษำสู่กำรเป็นบัณฑิต

นักปฏิบัติตำมแนวคิด WIL 
9 กิจกรรม กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษวิชำชีพ

ส ำหรับนักศึกษำ  
10 กิจกรรม พัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ในศำสตร์เฉพำะตำมนโยบำยรัฐบำล(ด้ำนกำร
โรงแรม หัวข้อพัฒนำทักษะขั้นพื้นฐำนในกำร
บริกำรลูกค้ำและผู้ใช้บริกำร) 

11 กิจกรรม พัฒนำควำมเป็นเลิศกำรผลิตบัณฑิตใน
ศำสตร์เฉพำะตำมนโยบำยรัฐบำล (ด้ำนกำรโรงแรม 
หัวข้อกำรเป็นนักสร้ำงเคร่ืองดื่ม) 

12 กิจกรรม พัฒนำควำมเป็นเลิศกำรผลิตบัณฑิตใน
ศำสตร์ เฉพำะตำมนโยบำยรัฐบำล (ด้ำนกำร
ท่องเที่ยว) 

กิจกรรมด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
1 กิจกรรม พัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะบัณฑิต

ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (Mind 
Map) 

2 กิจกรรม ฝึกอบรมทักษะกำรพูดแบบมืออำชีพใน
งำนท่องเที่ยว  กำรโรงแรมและกำรบริกำร 

กิจกรรมด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

1 กิจกรรม แสดงควำมยินดีกับบัณฑิต  
2 กิจกรรม กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน

สถำนศึกษำ 
3 กิจกรรม นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ห่ำงไกลยำเสพติด 
4 กิจกรรม คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภำพ 
5 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษำหลังฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพสำขำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว  
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

        
      2. จัดท ำตำรำงและปฏิทินกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำตำม
จุดเน้นมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย 
(1.6-6 ปฏิทินกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ) 
      3. มีกำรจัดท ำแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมแต่ละ
ด้ำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำกำรก ำหนดกิจกรรมในปี
กำรศึกษำต่อไป (1.6-7 แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมกำร
พัฒนำนักศึกษำ) 

6 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษำโปรแกรมวิชำกำร
บริหำรโรงแรม หลังฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  

กิจกรรมด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1 กิจกรรมจัดบริกำรด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6-6 ปฏิทินกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำ 
 
1.6-7 แบบรำยงำนผลกำรด ำเนนิ
กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 

✓ 3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแก่
นักศึกษำ 
        ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ให้ควำมส ำคัญกับกำรเผยแพร่
ควำมรู้กำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเหตุผลและ
ควำมส ำคัญของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำในฐำนะ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง  ในปีกำรศึกษำ 2561 ส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยวได้ด ำเนินกำรให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำแก่นักศึกษำ ดังต่อไปนี้ 
      1. กำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกัน
ศึกษำแก่นักศึกษำโดยจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ที่ป้ำยประ
สัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรส ำหรับนักศึกษำในอำคำร ห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติกำรของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำน
เว็บไซต์ของส ำนักวิชำ (1.6-8 รูปภำพป้ำยประชำสัมพันธ์และ
ส ำเนำเอกสำรประชำสัมพันธ์กำรเผยแพร่ข้อมูลด้ำนกำรประกัน
คุณภำพและรูปภำพ web-link ของส ำนักวิชำ)  
     2. กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้และเสริมสร้ำงทักษะกำรประกัน
คุณภำพให้แก่นักศึกษำในกลุ่มสโมสรนักศึกษำและร่วมกัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6-8 รูปภำพป้ำยประชำสัมพนัธ์
และส ำเนำเอกสำรประชำสัมพนัธ์กำร
เผยแพร่ข้อมูลด้ำนกำรประกนั
คุณภำพและรูปภำพ web-link ของ
ส ำนักวชิำ 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
วิเครำะห์และวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมของนักศึกษำ (1.6-9 
ภำพกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ) 

1.6-9 ภำพกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำร
ประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ 
 

✓ 4. ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำม ส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
        ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมระบุในข้อ 1-3  ส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว ได้มีกำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรด ำเนิน
กิจกรรม เพื่อน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรด ำเนินกำรครั้ง
ต่อไป ดังนี้ 
      1. กำรประเมินกำรจัดท ำแผน โดยคณะกรรมกำรจัดท ำแผน
แผนพัฒนำนักศึกษำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้น ำเสนอร่ำง
แผนกำรจัดกิจกรรมต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำเพื่อ
ประเมินควำมเหมำะสม และน ำข้ อเสนอแนะของคณะ
กรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำมำประกอบกำรปรับปรุงแผนก่อนน ำไป
ด ำเนินกำร (1.6-10 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักวิชำเพื่อพิจำรณำประเมินร่ำงแผนพัฒนำนักศึกษำ) 
      2. มีกำรประเมินผลกิจกรรมรำยกิจกรรมตำมระบุใน
แผนพัฒนำนักศึกษำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว (1.6-11 รำยงำนผล
กำรประเมินกำรด ำเนินกิจกรรม) 
      3. มีกำรประเมินควำมครอบคลุมของมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติทั้ง  5 ด้ำน โดยประเมิน
กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำตำมระบุในแผนพัฒนำนักศึกษำ
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวในภำพรวม (ประเมินรวมทุกกิจกรรม) 
เพื่อพิจำรณำว่ำกิจกรรมที่ด ำเนินกำรทั้งหมดมีควำมครอบคลุม
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติครบทั้ง 5 ด้ำน (1.6 -12 
รำยงำนผลกำรประเมินกำรด ำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมใน
แผนพัฒนำนักศึกษำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว)  
      4. มีกำรสรุปผลกำรประเมินแต่ละกิจกรรมเปรียบเทียบผล
กำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด (1.6-13 แบบ
สรุปเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6-10 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำเพื่อ
พิจำรณำประเมินร่ำงแผนพฒันำ
นักศึกษำ 
1.6-11 รำยงำนผลกำรประเมินกำร
ด ำเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
1.6-12 รำยงำนผลกำรประเมินกำร
ด ำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมใน
แผนพัฒนำนักศึกษำส ำนักวชิำกำร
ท่องเที่ยว 
1.6-13 แบบสรุปเปรียบเทียบผลกำร
ด ำเนินงำนเปรียบเทียบกบั
วัตถุประสงค ์
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
            4.1 กำรจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำใน
ภำพรวมของสถำบัน มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษำเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรจัดท ำแผนและกิจกรรมนั้น ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรเป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำรได้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
จำกนักศึกษำ ส ำนักวิชำได้น ำปรับปรุงและพัฒนำกิจกรรม
นักศึกษำให้ดีขึ้น กิจกรรมมีควำมเหมำะสมกับนักศึกษำมำกข้ึน 
            4.2 กิจกรรมกำรพัฒนำตำมคุณลักษณะมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติแต่ละด้ำนทั้ง      
5 ด้ำน ดังนี้  

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลกำรด ำเนินงำน 
แนวทำงกำร

ปรับปรุง 
ด้ำน
คุณธรรม
จริยธรรม  
จ ำนวน 7 
กิจกรรม  

เพื่อให้
นักศึกษำได้
เรียนรู้และ
สืบสำน
ประเพณีที่ดี
งำมของไทย 

นักศึกษำเข้ำใจและ
เรียนรู้ในเรื่อง
ประเพณี และมี
ทัศนคติท่ีดีต่อกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

ให้นักศึกษำมีส่วน
ร่วมในกำรวำงแผน
และจัดกิจกรรม
มำกขึ้น และมีกำร
ด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ด้ำนควำมรู้ 
12 กิจกรรม  

เพื่อพัฒนำ
ทักษะด้ำน
ควำมรู้ท้ัง
ด้ำนวิชำกำร
และวิชำชีพ 

นักศึกษำมีควำม
เข้ำใจในสิ่งท่ีได้รับ
กำรท ำกิจกรรม มี
ควำมรู้ในกิจกรรมท่ี
เข้ำร่วม และมี
ทักษะในสำขำ
วิชำชีพเพิ่มมำกขึ้น 

ส่งเสริมกำรจัด
กิจกรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง พัฒนำ
กิจกรรมโดย
ค ำนึงถึงควำมสนใจ
สถำนกำรณ์ ทักษะ
ท่ีจ ำเปน็ต้องมี และ
ควำมรู้พื้นฐำนของ
นักศึกษำท่ีเข้ำร่วม
กิจกรรม 

ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ 
2 กิจกรรม  

เพื่อพัฒนำ
ทักษะทำง
ปัญญำและ
กำรคิด 
วิเครำะห์
อย่ำงเป็น
ระบบของ
นักศึกษำ 

นักศึกษำมี
กระบวนกำรคิดท่ี
เป็นระบบ เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์
ของกำรจัดกิจกรรม 

ปรับรูปแบบกำรจัด
กิจกรรมให้เน้น
ทักษะเฉพำะของ
แต่ละวิชำชีพให้มี
ควำมชัดเจนมำก
ยิ่งขึ้น เช่น วิชำชีพ
กำรท่องเท่ียว 
วิชำชีพกำรโรงแรม  

ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพัน
ธ์ระหว่ำง
บุคคลและ
ควำม

เพื่อให้
นักศึกษำมี
ทักษะด้ำน
ควำมสัมพันธ์ 
กำรสื่อสำร

นักศกึษำสำมำรถ
ปรับตัวให้เข้ำกับ
ผู้อื่นได้ดี เรียนรู้
กำรแก้ไขปัญหำ
และมีปฏิสัมพันธ์

ส่งเสริมกำรจัด
กิจกรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยเน้นให้
นักศึกษำมีควำม
พร้อมในกำรท ำงำน
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
รับผิดชอบ 
6 กิจกรรม  

ระหว่ำง
บุคคล  

ระหว่ำงบุคคลดีขึ้น 
มีควำมรับผิดชอบ
มำกขึ้นสำมำรถ
ท ำงำนท่ีได้รับ
มอบหมำยได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

ในสำยงำนด้ำนกำร
ท่องเท่ียวกำร
โรงแรมและกำร
บริกำรในอนำคต 
 

ด้ำนกำร
วิเครำะห์
เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำร
และกำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสน เทศ  
1 กิจกรรม  

เพื่อให้
นักศึกษำมี
ทักษะในด้ำน
กำรค ำนวณ
เชิงตัวเลข
และ
โปรแกรม
ทำง
คอมพิวเตอร์ 

นักศึกษำสำมำรถ
วิเครำะห์และ
ค ำนวณในเชิง
ตัวเลขได้ดีขึ้น 
สำมำรถใช้ระบบ 
โปรแกรมทำง
คอมพิวเตอร์ท่ี
เกี่ยวข้องกำรงำน
ในสำขำวิชำชีพได้ดี 

ส่งเสริมให้จัด
กิจกรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยเน้น
กำรพัฒนำทักษะ
ด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีท่ีจ ำเป็น
ต่อกำรปฏิบัติงำน
ในอนำคตให้มำก
ขึ้น 
 

ด้ำนกำรจัด
กิจกรรมให้
ควำมรู้และ
ทักษะกำร
ประกัน
คุณภำพแก่
นักศึกษำ 

เพื่อให้
นักศึกษำมี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจกำร
ประกัน
คุณภำพ
กำรศึกษำ 

1. นักศึกษำมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับงำน
ประกันคุณภำพ 
2. นักศึกษำ
สำมำรถประยุกต์ใช้
แนวคิดกำรประกัน
คุณภำพในกำร
พัฒนำกิจกรรมของ
ส ำนักวิชำ 

พัฒนำกระบวนกำร
จัดกิจกรรมให้
นักศึกษำได้มีส่วน
ร่วมในกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประกัน
คุณภำพในระดับ
คณะมำกยิ่งขึ้น 

 
✓ 5. ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัด

กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
       สืบเนื่องจำกข้อ 4  ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรประเมินผล
แผนกำรด ำเนินกำรพัฒนำนักศึกษำของส ำนักวิชำในภำพรวม 
ดังนี้ 
       1. คณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ ประชุมเพื่อด ำเนินกำร
สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมทั้งหมดที่ระบุในแผนพัฒนำนักศึกษำ 
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของแผน (1.6-14 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อสรุปผลกำรด ำเนิน
กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำตำมระบุในแผนพัฒนำนักศึกษำ) 
โดยให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำและคุณวุฒิของบัณฑิต
ในศตวรรษที่ 21   

 
 
 
 
 
 
 
1.6-14 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อ
สรุปผลกำรด ำเนนิกิจกรรมกำร
พัฒนำนักศึกษำตำมระบุใน
แผนพัฒนำนักศึกษำ 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
       2. คณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำน ำเสนอผลกำรประเมิน
เปรียบเทียบตำมข้อ 1 เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ
เพื่อพิจำรณำรับทรำบและให้ข้อเสนอแนะเป็นแนวทำงในกำร
ปรับปรุงส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในปีต่อไป 
(1.6-15 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ)  

 
 
 
 
1.6-15 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ 

✓ 6. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ 
       1. คณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ น ำสรุปผลกำรประเมิน 
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำไป
ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนพัฒนำนักศึกษำ และกิจกรรมกำรพัฒนำ
นักศึกษำให้มีควำมเหมำะสม (1.6-16 แผนกำรทบทวนและ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนพัฒนำนักศึกษำ) 
       2. ส ำนักวิชำจัดท ำแผนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำโดยให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำและคุณวุฒิของบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21 

 
 
 
 
 
1.6-16 แผนกำรทบทวนและ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนพัฒนำ
นักศึกษำ 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 
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องค์ประกอบที่  2  กำรวจัิย 

 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนกำร 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 - 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำน    

มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

✓ 1. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้ 
      1. จัดท ำคู่มือกำรบริหำรงำนวิจัยส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว    
(2.1-1 คู่มือกำรบริหำรงำนวิจัย)  
      2. แต่งตั้งให้มีคณะกรรมกำรวิจัยส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว    
(2.1-2 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิจัย ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
      3. กำรน ำคู่มือกำรด ำเนินกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยมำประกอบ
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร (2.1-3 คู่มือกำรด ำเนินกำรวิจัย 
ส ำนักวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย)  
     4. ด ำเนินกำรจัดท ำช่องทำง (เมนู) สำรสนเทศงำนวิจัย กำร
เผยแพร่ผลงำนวิจัยของอำจำรย์และนักศึกษำ ข่ำวและประกำศ
แหล่งทุนวิจัยต่ำง ๆ หน่วยงำน องค์กรให้ทุนวิจัยและบริหำรกำรวิจัย
ระดับชำติ ในเว็ปไซด์ของส ำนักวิชำ (2.1-4 รูปภำพตัวอย่ำง web-
link ของส ำนักวิชำในส่วนของเมนูกำรวิจัย และหน่วยงำนที่
เก่ียวข้อง) 

 
 
 
 
 
 
2.1-1 คู่มือกำรบริหำรงำนวิจัย 
 
2.1-2 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
วิจัย ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
2.1-3 คู่มือกำรด ำเนินกำรวิจัย 
ส ำ นั ก วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น ำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
 
 
2.1-4 รูปภำพตัวอย่ำง web-link 
ของส ำนักวิชำในส่วนของเมนูกำร
วิจัย และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
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      5. ด ำเนินกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยของอำจำรย์และนักศึกษำ ใน
ห้องสมุดส ำนักวิชำ (2.1-5 รูปภำพกำรเผยแพร่/จัดแสดงงำนวิจัย
ของอำจำรย์และนักศึกษำในตู้เก็บหนังสือในห้องสมุดส ำนักวิชำ) 

 
2.1-5 รูปภำพกำรเผยแพร่/จัด
แสดงงำนวิจัยของอำจำรย์และ
นั กศึ กษำ ในตู้ เ ก็ บหนั ง สื อ ใน
ห้องสมุดส ำนักวิชำ 

✓ 2. สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในประเด็น
ต่อไปนี้  
   2.1 ห้องปฏิบัติกำรหรือห้องปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์ หรือหน่วยวิจัย
หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ 
          1. ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิจัย
ประจ ำส ำนักวิชำ เพื่อบริหำรงำนวิจัย ติดต่อ ประสำนงำน สนับสนุน
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรวิจัย ให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำปรึกษำในกำร
ด ำเนินกำรวิจัยแก่คณำจำรย์และนักศึกษำของส ำนักวิชำ (2.1 -6 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิจัยส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
        2. จัดให้มีพื้นที่เผยแพร่ ค้นคว้ำผลงำนวิชำกำร งำนวิจัยใน
รูปแบบของห้องสมุดเฉพำะทำงของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว (2.1-7 
รูปภำพห้องสมุดส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
        3. สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือในกำรด ำเนินกำรวิจัยแก่
คณำจำรย์ทุกคนโดยกำรจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (2.1-8 รปูภำพ
โต๊ะท ำงำนพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับอำจำรย์) 
   2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ 
          1. ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มีห้องสมุดส ำหรับจัดเก็บ
ผลงำนวิจัยของคณำจำรย์และนักศึกษำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มี
เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกในกำรค้นคว้ำ(2.1-9 รูปภำพห้องสมุดและชั้นส ำหรับจัดเก็บ
งำนวิจัยและหนังสือวิชำกำรต่ำง ๆ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) มี
ระบบกำร ยืม-คืน หนังสือเพื่อตรวจสอบกำรยืม และกำรคืนหนังสือ
ของอำจำรย์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-6 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
วิจัยส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
 
2.1-7 รูปภำพห้องสมุดส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว 
 
 
2.1-8 รูปภำพโต๊ะท ำงำนพร้อม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับ
อำจำรย ์
 
 
 
 
2.1-9 รูปภำพห้องสมุดและชั้น
ส ำหรับจัดเก็บงำนวิจัยและ
หนังสือวิชำกำรต่ำง ๆ และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) มีระบบ
กำร ยืม-คืน หนังสือเพื่อ
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     2 .  ด ำ เนินกำรเชื่ อมต่ อกับ เครือข่ ำยกำรวิจั ยทั้ งภำยใน
มหำวิทยำลัย (สถำบันวิจัยและพัฒนำ) และเครือข่ำยและแหล่งทุน
ภำยนอกมหำวิทยำลัย เช่น สกว. วช. ผ่ำนทำงระบบอินเทอร์เน็ต 
(2.1-10 รูปภำพตัวอย่ำง web-link ของส ำนักวิชำในส่วนของเมนู
กำรวิจัย และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง) 
        3. ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวจัดซื้อหนังสือต ำรำ ด้ำนกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำร เพื่อให้อำจำรย์และนักศึกษำ
ได้น ำไปใช้ประโยชน์ประกอบกำรท ำวิจัย 
   2.3 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำร
วิจัยหรือกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
และมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัย กำรผลิตงำน
สร้ำงสรรค์ที่ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้ด ำเนินกำร มีดังนี้ 
          1. ด ำเนินกำรติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อรักษำควำม
ปลอดภัยในห้องสมุดส ำนักวิชำ ซึ่งเป็นห้องส ำหรับบริกำร สนับสนุน
กำรศึกษำค้นคว้ำในกำรด ำเนินกำรวิจัยของอำจำรย์และนักศึกษำ 
และเป็นสถำนที่เก็บผลงำนวิจัยของอำจำรย์และนักศึกษำ (2.1-11 
รูปภำพกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด) 
         2. จัดให้มีระบบส ำรองข้อมูลกำรวิจัยแก่คณำจำรย์ทุกคน 
(2.1-12 รูปภำพอุปกรณ์ส ำรองข้อมูล Hard disk ที่ส ำนักวิชำมอบให้
คณำจำรย์ ทุกคน) 
         3. ท ำหนังสือขอควำมร่วมมือคณำจำรย์ทุกคนก ำหนด
รหัสผ่ำนเข้ำใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของอำจำรย์ที่ส ำนักวิชำจัด
ไว้ให้ในห้องท ำงำนอำจำรย์ (2.1-13 ส ำเนำบันทึกข้อควำมขอควำม
ร่วมมือในกำรก ำหนดรหัสผ่ำนเพื่อใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์) 
  2.4 กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่น 
กำรจัดประชุมวิชำกำร กำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มี
ศำสตรำจำรย์ อำคันตุกะ หรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting 
professor) 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินกิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริม
งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่หลำกหลำย โดยกิจกรรมที่ด ำเนินกำร
ในรอบปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำมีดังนี้ 

ตรวจสอบกำรยืม และกำรคืน
หนังสือของอำจำรย ์
 
2.1-10 รูปภำพตัวอย่ำง web-
link ของส ำนักวิชำในส่วนของ
เมนูกำรวิจัย และหน่วยงำนที่
เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-11 รูปภำพกำรติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 
 
2.1-12 รูปภำพอุปกรณ์ส ำรอง
ข้อมูล Hard disk ที่ส ำนักวชิำ
มอบให้คณำจำรย์ 
 
2.1-13 ส ำเนำบันทึกข้อควำมขอ
ควำมร่วมมือในกำรก ำหนด
รหัสผ่ำนเพื่อใช้งำนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
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        1. จัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย โดย
บูรณำกำรกับกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยรับ
ใช้สังคมตำมนโยบำย หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่ หนึ่งนวัตกรรม โดยส ำนัก
วิชำฯ ได้จัดท ำแผนกำรวิจัยเรื่อง “กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
เพื่อกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น บ้ำนหนองอ้อ ต ำบลป่ำซำง อ ำเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงรำย”โดยภำยใต้แผนงำนมีโครงกำรวิจัยย่อยจ ำนวน 3 ชุด
โครงกำรได้แก่  
            1.1 กำรศึกษำต้นทุนทำงสังคมวัฒนธรรมเพื่อพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำนหนองอ้อ ต ำบลป่ำซำง อ ำเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงรำย 
            1.2 กำรพัฒนำกำรจัดกำรที่พักแบบโฮมสเตย์บ้ำนหนอง
อ้อ ต ำบลป่ำซำง อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย 
            1.3 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้ำนหนองอ้อ ต ำบลปำ่ซำง อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย 
(2.1-14 ส ำเนำขออนุมัติกิจกรรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำร
วิจัย และภำพบรรยำกำศกำรจดักิจกรรม) 
 
        ทั้งนี้โจทย์กำรวิจัยมำจำกควำมต้องกำรพัฒนำหมู่บ้ำนของ
ตนเองให้มีศีกยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยได้รับงบประมำณ
สนับสนุนทั้งสิ้น 250,000 บำท ซึ่งเป็นโครงกำรที่ส ำนักวิชำได้มีกำร
วำงแผนทำงด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้แก่ชุมชให้สำมำรถเปิด
เป็นหมู่บ้ำนท่อเงที่ยวได้ภำยใน 3 ปี และใช้ระบบพี่เลี้ยงในกำรคอย
ช่วยเหลืออำจำรย์ใหม่ให้คุ้นชินและเพิ่มพูนศักยภำพด้ำนกำรวิจัยให้
เข็มแข็ง โดยผลจำกด ำเนินกำรวิจัยในครั้งนี้  ภำยหลังจำกปิด
โครงกำรวิจัยทำงคณะวิจัยได้มีกำรเผยแพร่ผลกำรวิจัยโดยกำร
น ำเสนอในระดับชำติและนำนำชำตอจ ำนวนทั้งสิ้น 4 เรื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-14 ส ำเนำขออนุมัติกิจกรรม
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำร
วิจัย และภำพบรรยำกำศกำรจดั
กิจกรรม 
 
 
 

✓ 3. จัดสรรงบประมำณของสถำบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำร
วิจัยและกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์แก่คณำจำรย์โดยกำรจัดสรร
งบประมำณสนับสนุนดังนี้ 
       1. ส ำนักวิชำฯ โดยผ่ำนงบประมำฯจำกสถำบนัวิจัยและพัฒนำ
ได้สนบัสนุนงบประมำณในกรด ำเนินกำรวิจัยในโครงกำรพฒันำ
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ควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยรบัใชส้ังคมตำมนโยบำย หนึ่งคณะ หนึ่ง
พื้นที่ หนึ่งนวัตกรรม จ ำนวนเงนิ 250,000 บำท (2.1-15 ส ำเนำ
กิจกรรมพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยรับใชส้ังคมตำมนโยบำย 
หนึ่งคณะ หนึ่งพืน้ที่ หนึ่งนวัตกรรม) 
        2. คณำจำรย์ได้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัยจำกแหล่งทนุภำยใน
และแหล่งทุนภำยนอกรวมทั้งสิน้ จ ำนวน 9 ทนุ รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 
1,255,000 บำท (2.1-16 ส ำเนำสัญญำวิจัยของคณำจำรย์ในส ำนัก
วิชำฯ ประจ ำปี 2561) 
 

 
2.1-15 ส ำเนำกิจกรรมพัฒนำ
ควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยรบัใช้
สังคมตำมนโยบำย หนึง่คณะ 
หนึ่งพื้นที่ หนึง่นวัตกรรม 
 
2.1-16 ส ำเนำสัญญำวจิัยของ
คณำจำรย์ในส ำนักวิชำฯ ประจ ำปี 
2561  

✓ 4. จัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติและมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติ 
          1. ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณ
เพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำร
ประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ
จ ำนวน 40,000 บำท (2.1-17 ส ำเนำโครงกำรจัดสรรงบประมำณ
เพื่อกำรไปน ำเสนอผลงำนวิชำกำรในต่ำงประเทศในแผนปฏิบัติ
รำชกำร พ.ศ. 2561) เพื่อสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน กำร
เดินทำง และที่พักส ำหรับอำจำรย์ที่ได้รับกำรตอบรับให้น ำเสนอ
ผลงำนในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติทั้งในและต่ำงประเทศ 
โดยในปี 2561 ส ำนักได้สนับสนุนกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยทั้งสิ้น 1 
เร่ือง ในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ ดังนี้  
   1 . บ ท ค ว ำ ม เ รื่ อ ง  The Expectation of the Elderly and 
Disabled Towards Facilities and Utilities at Buddhist Tourist 
Attractions in Mueang District, Chiang Rai, Thailand 
 (2.1-18 หนังสืออนุมัติทุนสนับสนุนกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย และ 
2.1-19 ส ำเนำหนังสือขออนุมัติน ำเสนอผลงำนวิจัย) ทั้งนี้ ส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยวมีเกณฑ์ในกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับกำร
เผยแพร่งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์โดยอำจำรย์ที่จะขอรับทุนต้อง
เป็นไปตำมเกณฑ์ของส ำนักวิชำ (ต้องมีหนั งสือตอบรับจำกกำร

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-17 ส ำเนำโครงกำรจัดสรร
งบประมำณเพื่อกำรไปน ำเสนอ
ผลงำนวชิำกำรในตำ่งประเทศใน
แผนปฏบิัติรำชกำร พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
2.1-18 หนังสืออนุมัติทุน
สนับสนนุกำรน ำเสนอผลงำนวิจยั  
2.1-19 ส ำเนำหนังสือขออนุมัติ
น ำเสนอผลงำนวิจัย 
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ประชุมวิชำกำร บทควำมวิจัยฉบับเต็ม เป็นกำรน ำเสนอที่มีกำร
จัดท ำรำยงำนสืบเนื่องหรือตีพิมพ์ในวำรสำรที่ได้รับกำรยอมรับ) 
   2. จัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 10,000 บำท ในกำรร่วมเป็น
เจ้ำภำพจัดกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติร่วมกับคณะ
มนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินธรวิโรฒ ประสำนมิตร และ
มหำวิทยำลัยพะเยำ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 24 – 25 ตุลำคม 
2562 ณ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหำนคร (12th 
The International Humanities and Social Sciences (HUSOC): 
Glocal Society: from Locale to Globality for a Sustainable 
Society and values) โดยคณำจำรย์ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวไดส้ทิธิ
เข้ำร่วมน ำเสนอจ ำนวน 3 เรื่อง (2.1-20  ส ำเนำหนังสือตอบรับกำร
สนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกำรประชุม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-20  ส ำเนำหนังสือตอบรับ
กำรสนับสนนุงบประมำณในกำร
จัดกำรประชุมวชิำกำร 
 

✓ 5. มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจตลอดจนยกย่องอำจำรย์และนักวิจัยที่มีผลงำนวิจัย
และงำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น 
     1. จัดสรรงบประมำณจ ำนวน 40,000 บำท ส ำหรับอำจำรย์ทุก
คนในกำรเดินทำงไปรำชกำรเพื่อเข้ำร่วมกำรประชุม สัมมนำ 
ฝึกอบรม ศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัย (2.1-19 
หนังสืออนุมัติทุนสนับสนุนกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย และ 2.1 -20 
ส ำเนำหนังสือขออนุมัติน ำเสนอผลงำนวิจัย) 
     3. กำรสนับสนุนกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
จ ำนวนบทควำมละ 3,000 บำท ให้แก่อำจำรย์ส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว โดยในปีกำรศึกษำ 2561  มีบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรตอบ
รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิทยำลัยดุสิตจ ำนวน 4 เร่ือง  
     4.กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยของอำจำรย์ที่ได้รับรำงวัลนักวิจัย
ดีเด่นของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวผ่ำนทำงเว็บไซต์และ Facebook 
ส ำนักวิชำของของมหำวิทยำลัย กำรแสดงควำมยินดีในที่ประชุม
ส ำนักวิชำ โดยใน ปี 2561  นี้อำจำรย์ผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ได้รับ
รำงวัลนักวิจัยดีเด่นของส ำนักวิชำฯ คือ อำจำรย์ขวัญฤทัย  ครองยุติ 
อำจำรย์ประจ ำสำขำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว ซึ่งได้รับรำงวัล Best 

 
 
 
 
 
2.1-19 หนังสืออนุมัติทุน
สนับสนนุกำรน ำเสนอผลงำนวิจยั  
2.1-20 ส ำเนำหนังสือขออนุมัติ
น ำเสนอผลงำนวิจัย 
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Presenter จำกกำรน ำเสนอบทควำมวิจัยในงำน 4th International 
Conference on Hospitality, Leisure, Sport and Tourism 
(ICHLST 2018)  (2.1-21 ส ำเนำ web-link และ Facebook ของ
ส ำนักวิชำและของมหำวิทยำลัย) 

 
 
2.1-21 ส ำเนำ web-link และ 
Facebook ของส ำนักวิชำและ
ของมหำวิทยำลัย และรำยงำน
กำรประชุมส ำนักวชิำวำระเร่ือง
แจ้งเพื่อทรำบ 

✓ 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์และด ำเนินกำรตำมระบบที่
ก ำหนด 
       1. ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว จัดท ำคู่มือบริหำรงำนวิจัย ซึ่งระบุ
ระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด
และประชำสัมพันธ์แนวปฏิบัติในคู่มือด ำเนินกำรวิจัย มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงรำย (2.1-22 คู่มือกำรบริหำรงำนวิจัยส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยวและคู่มือกำรบริหำรงำนวิจัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย) 
          งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว  
                                          
   กำรตรวจสอบลิขสิทธิ์เพื่อคุ้มครองสิทธิของงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์                              
                  จัดท ำลิขสิทธิ์งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
       2. ในปีกำรศึกษำ 2561 มีงำนวิจัยของส ำนักวิชำฯ ที่หน่วยงำน
ภำยนอกได้น ำไปใช้ประโยชน์จ ำนวน 8  เร่ือง ดังนี้ 
ที ่ ชื่อผลงำนวิจัย กำรใช้

ประโยชน์
ผลงำนวิจัย 

หน่วยงำน
ที่ใช้

ประโยชน์ 

นโ
ยบ

ำย
 

พำ
ณ

ิชย
์ 

สำ
ธำ

รณ ะ 

1 กำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณำกำร
เพื่อกำรวำงแผนและพัฒนำระบบ
ท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืน เพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของชุมชนต้นแบบใน
จังหวัดเชียงรำย  

✓  ✓ จังหวัด
เชียงรำย 

 
 
 
 
 
 
 
2.1-22 คู่มือกำรบริหำรงำนวิจัย
ส ำนักวชิำกำรท่องเที่ยวและคู่มอื
กำรบริหำรงำนวจิัยมหำวิทยำลยั
รำชภัฏเชียงรำย 
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2 กำรพัฒนำต้นแบบกำรจัดกำรท่ีพัก

รูปแบบโฮมสเตย์บ้ำนหนองอ้อ ต ำบล
ป่ำซำง อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย 

  ✓ เทศบำล
ต ำบลป่ำ

ซำง  
3 กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ

ตำมศำสตร์พระรำชำ ต ำบลนำงแล 
จังหวัดเชียงรำย  

  ✓ เทศบำล
ต ำบลนำง
แล จังหวัด
เชียงรำย 

4 กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อ
กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น บ้ำนหนองอ้อ 
ต ำบลป่ำซำง อ ำเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงรำย 

 ✓ ✓ เทศบำล
ต ำบลป่ำ

ซำง 

5 รูปแบบกำรจัดกำรจัดกำรท่องเท่ียวเชิง
สุขภำพโดยชุมชนตำมศำสตร์พระรำชำ 

  ✓ เทศบำล
ต ำบลนำง
แล จังหวัด
เชียงรำย 

6 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ ต ำบลนำงแล 

✓  ✓ เทศบำล
ต ำบลนำง
แล จังหวัด
เชียงรำย 

7 ทุนทำงสังคมวัฒนธรรมเพื่อพัฒนำกำร
ท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้ำนหนองอ้อ 
ต ำบลป่ำซำง อ ำเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงรำย 

  ✓ เทศบำล
ต ำบลป่ำ

ซำง 

8 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียวโดยชุมชน บ้ำนหนองอ้อ 
ต ำบลป่ำซำง อ ำเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงรำย  

 ✓ ✓ เทศบำล
ต ำบลป่ำ

ซำง 

 รวม 2 2 8  
   3. นอกจำกนี้จำกกำรที่อำจำรย์ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรดุสิต
ธำนี (อยู่ในฐำนข้อมูล TCI 1 ) ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิในกำรพิจำรณำ
คุณภำพบทควำมวิจัยให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่วำรสำร
ก ำหนด เป็นผลให้ได้บทควำมที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรดังกล่ำว
จ ำนวน 4 บทควำม ได้รับกำรคุมครองสิทธิ์ในกำรคัดลอกบทควำม
โดยมิชอบ 
   4. ในกรณีที่ส ำนักวิชำฯ ท ำกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยของอำจำรย์
บนเว็บไซต์ของส ำนักวิชำฯ จะด ำเนินกำรใส่ลำยน้ ำ (Watermark) 
บนหน้ำบทควำมทุกครั้งเพื่อปกป้องกำรคัดลอกผลงำนโดยไม่ได้รับ
อนุญำต  
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กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  เงินสนับสนุนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์      
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน ำเข้ำ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน    

โดยกำรแปลงจ ำนวนเงินต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำเป็นคะแนนระหว่ำง 0 - 5 
เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค 2 จ ำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ 
     1.1 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

   จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่
ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บำทข้ึนไปต่อคน 

     1.2 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
   จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่
ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  50,000 บำทข้ึนไปต่อคน 

     1.3 กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
   จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่
ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บำทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค ำนวณจ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบัน
ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 
 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ = 
 
 
 
 
 

 จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัยฯจำกภำยในและภำยนอก 
 

 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนักวจิัยประจ ำ 
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           2. แปลงจ ำนวนเงินที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
      คะแนนที่ได้  = 
 
 
 
 
ผลกำรด ำเนินงำน    

รำยกำรข้อมูล จ ำนวนเงิน 
1. เงินสนับสนนุงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยใน 855,000 

2. เงินสนับสนนุงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอก  

รวมเงินสนบัสนนุงำนวิจยัหรืองำนสรำ้งสรรค์ 400,000 
3. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนกัวิจัยประจ ำ (ไมน่ับรวมผูล้ำศึกษำต่อ) 19 
4. จ ำนวนเงนิสนบัสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอก
สถำบนัต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 

53,579 

 
กำรประเมินตนเอง  

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ 

(ใช้บญัญัตไิตรยำงค์เทียบ
ตำมกลุ่มสำขำวิชำ) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย ตัวตั้ง 
ตัวหำร  

ผลลัพธ์ 

3 
1,255,000 

66,053 5 5 
19 

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 

2.2-1 กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณำกำรเพ่ือกำรวำงแผนและพัฒนำระบบท่องเที่ยว
อย่ำงยั่งยืน เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชนต้นแบบในจังหวัดเชียงรำย 

2.2-2 กำรพัฒนำต้นแบบกำรจัดกำรที่พักรูปแบบโฮมสเตย์บ้ำนหนองอ้อ ต ำบลป่ำซำง 
อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย 

 จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัยฯจำกภำยในและภำยนอก 
 5 

 จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัยฯทีก่ ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
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2.2-3 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพตำมศำสตร์พระรำชำ ต ำบลนำงแล จังหวัด
เชียงรำย  

2.2-4 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น บ้ำนหนองอ้อ 
ต ำบลป่ำซำง อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย 

2.2-5 รูปแบบกำรจัดกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพโดยชุมชนตำมศำสตร์พระรำชำ 

2.2-6 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ต ำบลนำงแล 

2.2-7 ทุนทำงสังคมวัฒนธรรมเพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำนหนองอ้อ ต ำบลป่ำ
ซำง อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย 

2.2-8 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้ำนหนองอ้อ ต ำบลป่ำ
ซำง อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย  

2.2-9 ศึกษำวิจัยและพัฒนำเส้นทำงเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวสีเขียว ภำคเหนือตอนบน 4 
จังหวัด (เชียงรำย - พะเยำ - แพร่ - น่ำน) 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย      
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :    
 โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ
และนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่ำง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตำมสำขำวิชำดังนี้ 
 
  เกณฑ์เฉพำะคณะกลุ่ม ข1 และ ค2 

    1. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
        ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่

ก ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
      2. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

        ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่
ก ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
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      3. กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
       ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่

ก ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค ำนวณค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและ
นักวิจัย 

ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรยป์ระจ ำและนักวิจัย 
X  100 

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนักวจิัยทั้งหมด 

 
2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม  5 

 

คะแนนทีไ่ด้  = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 

X  5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย
ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำน    

ระดับคุณภำพ 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
จ ำนวน
ผลงำน 

ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

ระดับคุณภำพผลงำนวิจัย    
  - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุม วิชำกำรระดับชำติ 

0.20   

  - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุม วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำร
ระดับชำติที่ ไม่อยู่ ในฐำนข้อมูล ตำม ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ วำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบัน
น ำเสนอ สภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 
  - ผลงำนที่ได้รับมีกำรจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 6 2.4 

  - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

  - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ ไม่อยู่ ใน ฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

0.80 4 3.2 
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คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบัน
น ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำร ทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 
  - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ปรำกฏใน ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  
  - ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร  
  - ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรแล้ว  
  - ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร  
  - ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน  
  - ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว  
  - ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

1.00   

ระดับคุณภำพผลงำนสร้ำงสรรค์    
- งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.20   

- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 0.40   
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 0.60   
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 0.80   
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 1.00   

รวม 10 5.6 
จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำคณะทั้งหมด 19คน 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่ออำจำรย์ประจ ำคณะ
ทั้งหมด 

ร้อยละ   29.47 
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รำยละเอียดข้อมูลผลงำนของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ  

ชื่อผลงำน ชื่อเจ้ำของผลงำน 

แหล่งเผยแพร ่
(ชื่อกำรประชุม/ชื่อวำรสำร 

เล่มที่/ชื่อฐำนข้อมูล/
รูปแบบกำรเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์/เผยแพร ่

ค่ำ
น้ ำหนัก 

Identity Creation toward Adding 
Value to Tourism Products for 
Textile of Chiangsaen District, Chiang 
Rai Province 

อำจำรย์ปริพรรน์ แก้วเนตร HTSM 2018 International 
Conference on 
Hospitality , Tourism, 
and Sports Management  

22-24August 2018 at 
Waseda University, 
Tokyo,JAPAN  

0.40 

Bicycle Tourism Management Model 
in Chiang Sean Municipality, Chiang 
Rai Province 

อำจำรย์ภูวนำรถ ศรีทอง 
อำจำรย์มนสิชำ  ซำวค ำ 
 

HTSM 2018 International 
Conference on 
Hospitality , Tourism, 
and Sports Management  

22-24August 2018 
at Waseda 
University, Tokyo, 
JAPAN  

0.40 

 A Guideline for Community Based 
Voluntourism Development in 
Chiang Saen Historical Site, Chiang 
Rai Province, Thailand 

Narumol  Milkowski 
Uthumphorn  Kankeb 

HTSM 2018 International 
Conference on 
Hospitality , Tourism, 
and Sports Management 

22-24August 2018 at 
Waseda University, 
Tokyo, JAPAN 
(Proceedings) 

0.4 

Perception creation and Readiness 
preparation for villages toward The 
Community Based Tourism(CBT) 

Raktibu  lChantanupan 
Rachata  Chaimuang 

THE 11TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE OF HUSOC 
NETWORK. EMBODYING 
WORLD’ NEW 
CONDITIONS AND VALUES 

25-26 July 2018 0.4 

 The Possibilities of Voluntourism in 
Chiang Saen Historical Site, Chiang 
Rai Province, Thailand 

NarumolMilkowski 
UthumphornKankeb 

THE 11TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE OF HUSOC 
NETWORK. EMBODYING 
WORLD’ NEW 
CONDITIONS AND VALUES 

25-26 July 2018 0.4 

 The Guidelines for Service Quality 
Enhancement of Chiang Saen Tourist 
Boat Service Linking Tourism Routes 
in The Greater Mekong Sub-region 

Duangsiri  
Poomvichchuvech 
Khwanruethai  Krongyut 
 

THE 11TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE OF HUSOC 
NETWORK. EMBODYING 
WORLD’ NEW 
CONDITIONS AND VALUES 

25-26 July 2018 0.4 

กำรประเมินศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงเกษตรหมู่บ้ำน 
วำวี จังหวัดเชียงรำย 

อำจำรย์น ำขวัญ วงศ์ประทุม 
อำจำรย์มุกตำ นัยวัฒน์ 
อำจำรย์ขวัญฤทัย ครองยุติ 
อำจำรย์ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช 
อำจำรย์พรรณิภำ ซำวค ำ 
อำจำรย์บวรพจน์ หิรัญยรัศมี
กุล 

วำรสำรดุสิตธำนี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภำคม-สิงหำคม 
2561 

0.80 

กำรจัดกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้ำนฮ่องแฮ่ อำจำรย์ปทุมพร แก้วค ำ 
อำจำรย์น ำขวัญ วงศ์ประทุม 
อำจำรย์อุทุมพร กำรเก็บ 

วำรสำรดุสิตธำนี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน
กันยำยน – ธันวำคม 
2561 

0.80 
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ชื่อผลงำน ชื่อเจ้ำของผลงำน 

แหล่งเผยแพร ่
(ชื่อกำรประชุม/ชื่อวำรสำร 

เล่มที่/ชื่อฐำนข้อมูล/
รูปแบบกำรเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์/เผยแพร ่

ค่ำ
น้ ำหนัก 

อำจำรย์ศิรินพรรณ ชุ่มอินทรจักร 
อำจำรย์มุกตำ นัยวัฒน์ 
อำจำรย์บวรพจน์ หิรัญยรัศมีกุล 

กำรประเมินและจ ำแนกช่วงชั้นโอกำส
ทำงด้ำนนันทนำกำรในแหล่งท่อเงที่ยวทำง
ธรรมชำติ จังหวัดเชียงรำย 

อำจำรย์ขวัญฤทัย ครองยุติ 
อำจำรย์ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช 
อำจำรย์นฤมล  มิลโควสกี 

วำรสำรดุสิตธำนี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน
กันยำยน – ธันวำคม 
2561 

0.8 

The Expectation of the Elderly and 
Disabled Towards Facilities and 
Utilitied at Buddhist Tourism 
Attractions in Mueang District, 
ChiangrRai, Thailand 

Khwanruethai   Krongyut 
Wachirawat  
Worachitsanuphong 

RESEARCH JOURNAL OF 
SOCIAL SCIENCES 
ISSN : 1815-9125 

Published Online 
26 August 2018 

0.8 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ 
(ใช้บัญญัตไิตรยำงค์

เทียบตำมกลุ่ม
สำขำวิชำ) 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ตัวตั้ง 
ตัวหำร 

 

X 
100 

ผลลัพธ์ 

5 
5.6 
19 

 

X 
100 

29.47 5 บรรลุเป้ำหมำย 

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 
2.3-1 Identity Creation toward Adding Value to Tourism Products for Textile of Chiangsaen District, 

Chiang Rai Province 
2.3-2 Bicycle Tourism Management Model in Chiang Sean Municipality, Chiang Rai Province 

2.3-3 กำรประเมินศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวเพือ่ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงเกษตรหมู่บ้ำนวำว ีจังหวัดเชยีงรำย 

2.3-4 กำรจัดกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้ำนฮ่องแฮ่ 

2.3-5 กำรประเมินและจ ำแนกชว่งชั้นโอกำสทำงด้ำนนันทนำกำรในแหล่งท่อเงที่ยวทำงธรรมชำติ จังหวัดเชียงรำย 

2.3-6  A Guideline for Community Based Voluntourism Development in Chiang Saen Historical Site, 
Chiang Rai Province, Thailand 

2.3-7 Perception creation and Readiness preparation for villages toward The Community Based 
Tourism(CBT) 

2.3-8  The Possibilities of Voluntourism in Chiang Saen Historical Site, Chiang Rai Province, Thailand 
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2.3-9  The Guidelines for Service Quality Enhancement of Chiang Saen Tourist Boat Service Linking 
Tourism Routes in The Greater Mekong Sub-region 

2.3-10 The Expectation of the Elderly and Disabled Towards Facilities and Utilitied at Buddhist 
Tourism Attractions in Mueang District, ChiangrRai, Thailand 
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องค์ประกอบที่  3  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

 
ตัวบ่งช้ีที่  3.1  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนกำร 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 - 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน    
มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

✓ 1. จัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสังคมและก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จในระดับ
แผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอกรรมกำร
ประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนบริกำร
วิชำกำรดังต่อไปนี้ (3.1-1แผนบริกำรวิชำกำร ประจ ำปี 2561) 
       1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยวกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว และกรรมกำร
บริกำรวิชำกำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว  (3.1-2) (3.1-3)  
       2. คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
ประชุมเพื่อก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำน (3.1.4 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
       3. คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
ประชุมร่วมกับเทศบำลต ำบลบ้ำนสำง จังหวัดพะเยำ ร่วมกับส ำนัก
นวัตกรรมและกำรศึกษำต่อเนื่องและสถำบันวิจัยและพัฒนำ ตำม
นโยบำยของมหำวิทยำลัยที่มอบหมำยให้ส ำนักวิชำฯ ด ำเนิน
โครงกำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจนของ
ประชำชนในท้องถิ่น โดยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2561 ตัวแทน
จำกส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว จะได้ เข้ำร่วมลงพื้นที่ เพื่อเปิด
โครงกำรฯ และส ำรวจศักยภำพของแต่ละพื้นที่ในเบื้องต้น น ำทีม

 
 
 
 
 
3 . 1 - 1  แผนบริ ก ำ รวิ ช ำกำ ร 
ประจ ำปี พ.ศ.2561 
 
3.1-2 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว  
3 . 1 - 3  ส ำ น ำ ค ำ สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
กรรมกำรบริกำรวิชำกำรส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว 
3 . 1 . 4  ร ำ ย ง ำนกำ รป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

โดยอำจำรย์ขวัญฤทัย ครองยุติ , อำจำรย์รักติบูล จันทนุปำน , 
อำจำรย์ภูวนำรถ ศรีทอง, อำจำรย์นฤมล มิลโควสกี และนำงสำว
ญำณัท ศิริสำร และได้สรุปรำยงำนให้แก่คณำจำรย์ในส ำนักวิชำ
ได้รับทรำบต่อไป (3.1.5 บรรยำกำศกำรจัดเวทีส ำรวจควำม
ต้องกำรของชุมชน ณ เทศบำลต ำบลป่ำซำง) 
      4. คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
ประชุมเพื่อเพื่อยกร่ำงแผนบริกำรวิชำกำรประจ ำปี  2561 โดย
ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำก ส ำนักนวัตกรรมและกำรศึกษำ
ต่อเนื่องและสถำบันวิจัยและพัฒนำโดยก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำยต่ำง ๆ ดังนี้  (3.1.6 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริกำรวิชำกำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 

โครงกำรบริกำร
วิชำกำร 

ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

ค่ำเป้ำหมำย 

1.  โครงกำรสัมมนำ
วิ ช ำ ก ำ ร ค รั้ ง ที่  7 
Tourism 
Imaginations 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 
 

ควำมพึงพอใจ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

100 คน 
 

ร้อยละ 80 

2.โครงกำรบรูณำกำรพันธกิจสมัพันธ์เพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจน
ของประชำชนในท้องถิ่น 
2.1 ส ำรวจควำมพร้อม
ด้ำนกำรท่องเที่ยว 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 
 

รำยงำน
ศักยภำพและ

ควำมหร้อมของ
ชุมชนในกำร
เป็นสถำนท่ี
ท่องเที่ยว 

 
บูรณำกำร

รำยวิชำกำร
จัดกำร

ทรัพยำกรกำร
ท่องเที่ยว 

 

50 คน 
 

1 รำยงำน 
 
 
 
 
 
 

1 รำยวิชำ 

2 . 2  ว ำ ง แ ผ น ก ำ ร
พัฒนำกำรท่องเที่ยว 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 
 

50 คน 
 

 
 
 
3.1.5 บรรยำกำศกำรจัดเวที
ส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน 
ณ เทศบำลต ำบลป่ำซำง 
 
 
 
3 . 1 . 6  ร ำ ย ง ำนกำ รป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
แผนกำร

พัฒนำกำร
ท่องเที่ยวต ำบล

บ้ำนสำง 
บูรณำกำรกับ
รำยวิชำกำร

วำงแผนและจดั
รำยกำรน ำเที่ยว 

1 แผน 
 
 
 

1 รำยวิชำ 

2.3 พัฒนำด้ำนกำร
ท่องเที่ยว 
( พั ฒ น ำ ศั ก ย ภ ำ พ
ชุมชน) 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 
 

เส้นทำง
ท่องเที่ยวศึกษำ

ธรรรมชำติ  
 

เส้นทำงกิจกรรม
ท่องเที่ยวชุมชน 

 
ต้นแบบท่ีพัก

โฮมสเตย ์

50 คน 
 

1 เส้นทำง 
 
 
 

1 เส้นทำง 
 
 

อย่ำงน้อย 2 หลัง 

2.4 ประเมินผลด้ำน
กำรท่องเที่ยว 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 
 

โปรแกรม
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

 
โปรแกรม

ท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชำต ิ

 
โฮมสเตย์ที่

พร้อมรับรอง
นักท่องเที่ยว 

50 คน 
 
 

2 โปรแกรม 
 
 
 

2 โปรแกรม 
 
 

4 หลัง 

 
     5. คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
น ำเสนอ “ร่ำง” แผนโครงกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพื่อเสนอขอ
จัดสรรงบประมำณสนับสนุนจำกส ำนักนวัตกรรมและกำรศึกษำ
ต่อเนื่องและสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

    6. คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร น ำข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำไปด ำเนินกำรปรับปรุง และจัดท ำแผน
ฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ
และส ำนักนวัตกรรมและกำรศึกษำต่อเนื่องและสถำบันวิจัยและ
พัฒนำ  
    7. คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรน ำเสนอแผนฉบับสมบูรณ์เพื่อ
ขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ (3.1-7 แผน
บริกำรวิชำกำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวและคู่มือกำรบริกำรวิชำกำร
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว)     

 
 
 
 
 
 
3.1-7 แผนบริกำรวิชำกำรส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยวและคู่มือกำร
บริกำรวิชำกำรส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว 

✓ 2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน มีกำรจัดท ำ
แผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อให้เกิดผลต่อ
กำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชน หรือสังคม 
     ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ก ำหนดแผนกำรใช้ประโยชน์จำก
กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ดังนี้ 
     1. จัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรจ ำแนก
เป็นรำยโครงกำรตำมวัตถุประสงค์กำรด ำเนินโครงกำร (3.1 -8 
แผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร) 
     2. รำยงำนผลกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษำ (3.1-9 รำยงำนผลเกี่ยวกับประโยชน์ที่นักศึกษำ
ได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำร) 

โครงกำรบริกำร
วิชำกำร 

ประโยชน์ที่นักศกึษำได้รับจำกกำรด ำเนิน
โครงกำรบริกำรวิชำกำร 

1.  โ ค ร งก ำรสั มมนำ
วิ ช ำ ก ำ ร ค รั้ ง ที่  7 
Tourism 
Imaginations 

นักศึกษำและศิษยเ์ก่ำได้แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวกับ
หน่วยงำนภำยนอกและผู้ประกอบกำรด้ำน
กำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำร
เกี่ยวกับแนวคิดกำรท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่
ให้ควำมสนใจกับเทคโนโลยีดิจิทลัและใส่ใจ
ต่อสิ่งแวดล้อมมำกยิ่งขึ้น 

2.โครงกำรบูรณำกำร
พั น ธกิ จ สั มพั น ธ์ เ พื่ อ
แก้ปัญหำควำมยำกจน
ข อ ง ป ร ะ ช ำ ช น ใ น
ท้องถิ่น 

นักศึกษำได้เรียนรู้กระบวนกำรวิจยัและน ำ
ควำมรู้ในด้ำนนวตักรรมกำรเพิ่มมลูค่ำสินค้ำ
ทำงกำรท่องเที่ยวและกำรจดักำรทรัพยำกำร
ให้ดป็นกิจกรรมกำรท่องเที่ยวตำมบรบทของ

 
 
 
 
 
 
3.1-8 แผนกำรใช้ประโยชน์จำก
กำรบริกำรวิชำกำร 
 
3.1-9 รำยงำนผลเก่ียวกับ
ประโยชน์ทีน่ักศึกษำได้รับจำก
กำรด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำร  
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ชุมชน รวมทั้งกำรออกแบบโปแกรมน ำเที่ยว
เพื่อพ่ิมรำยได้ให้แก่ชุมชน  

3. รำยงำนผลกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรที่เกิดขึ้นกับ
ส ำนักวิชำและมหำวิทยำลัย (ในฐำนะองค์กร) (3.1-10 รำยงำนผล
เกี่ยวกับประโยชน์ที่ส ำนักวิชำและมหำวิทยำลัย ในฐำนะองค์กร
ได้รับจำกกำรด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำร) 

โครงกำรบริกำร
วิชำกำร 

ประโยชน์ที่ส ำนกัวิชำและมหำวิทยำลัย
ได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำรบริกำร

วิชำกำร 
1.  โ ค ร งก ำรสั มมนำ
วิ ช ำ ก ำ ร ค รั้ ง ที่  7 
Tourism 
Imaginations 

มีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึ้น ได้แก่ สภำอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรำย สมำคมสหพนัธ์
กำรท่องเที่ยวภำคเหนือ จังหวัดเชียงรำย 
สมำคมมัคคุเทศก์เชียงรำย เครือขำ่ยกำรท่อ
เที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงรำย 

2. โครงกำรบูรณำกำร
พั น ธกิ จ สั มพั น ธ์ เ พื่ อ
แก้ปัญหำควำมยำกจน
ข อ ง ป ร ะ ช ำ ช น ใ น
ท้องถิ่น 

เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ได้แก่ เทศบำลต ำบลบ้ำนสำง และ
อุทยำนแห่งชำติดอยหลวง จังหวัดพะเยำ 
และชุมชนได้กำรจดัตั้งเป็นวิสำหกจิชุมชน
เพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต ำบลบ้ำนสำง 
โดยส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวร่วมกบัเทศบำล
ต ำบลบ้ำนสำงเป็นหน่วยงำนหลักในกำร
ขับเคลื่อน 

 
 4. รำยงำนผลกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชนและสังคม (3.1-11 รำยงำนผลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ชุมชน
และสังคมได้รับจำกกำรด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำร) 

โครงกำรบริกำร
วิชำกำร 

ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจำกกำรด ำเนิน
โครงกำรบริกำรวิชำกำร 

1.  โ ค ร งก ำรสั มมนำ
วิ ช ำ ก ำ ร ค รั้ ง ที่  7 
Tourism 
Imaginations 

ชุมชนได้มีโอกำสในกำรจดัแสดงสนิค้ำและ
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของชุมชน และไดร้ับ
ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำรูปลักษณ์ของสินค้ำ
และบริกำรรวมถึงช่องทำงกำรตลำดที่
เปลี่ยนแปลงไปใหส้ำมำรถดึงดูดใจจำก
นักท่องเที่ยวและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ในกำรปรับปรุงกำรบริกำรแบะกำรตลำด
ของตนเองได ้

 
 
3.1-10 รำยงำนผลเก่ียวกับ
ประโยชน์ที่อำจำรย์ได้รับจำกกำร
ด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1-11 รำยงำนผลเก่ียวกับ
ประโยชน์ทีชุ่มชนและสังคมได้รับ
จำกกำรด ำเนนิกำรบริกำร
วิชำกำร 
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2โครงกำรบูรณำกำร
พั น ธกิ จ สั มพั น ธ์ เ พื่ อ
แก้ปัญหำควำมยำกจน
ข อ ง ป ร ะ ช ำ ช น ใ น
ท้องถิ่น 

ชุมชนต ำบลบ้ำนสำงไดร้ับกำรขึ้นทะเบียน
เป็นวิสำหกิจชุมชนเพื่อกำรอนรุักษ์ต ำบล
บ้ำนสำง และมีกำรจดัท ำHome page ใน
กำรรับลูกค้ำและน ำเสนอสินค้ำและบริกำร
ให้แก่นักท่องเที่ยว จยท ำให้เริ่มมี
นักท่องเที่ยวทะยอยเข้ำใช้บริกำรของทำง
กลุ่มวิสำหกิจฯ และเป็นกำรเพิ่มรำย ำได้
เสรมิให้แก่ชุมชน 

 

✓ 3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 อย่ำงน้อยต้องมี
โครงกำรที่บริกำรแบบให้เปล่ำ 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคมในลักษณะที่เป็นโครงกำรแบบให้เปล่ำ 3 โครงกำร ได้แก ่
      1 .  โ ค ร ง ก ำ รสั ม มน ำท ำ ง วิ ช ำ ก ำ ร  The 7th Tourism 
Imaginations โดยเชิญประชำชน ผู้ ประกอบกำร ตั วแทน
หน่วยงำน องค์กร ชุมชน ศิษย์เก่ำเข้ำร่วมกิจกรรมโดยไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำย (3.1-12  โครงกำรสัมมนำทำงวิชำกำร The 7th 
Tourism Imaginations) 
      2. . โครงกำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหำควำม
ยำกจนของประชำชนในท้องถิ่น (3.1-13  ส ำเนำโครงกำรบูรณำ
กำรพันธกิจสัมพนัธ์เพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจนของประชำชนใน
ท้องถิ่น) 

 
 
 
 
 
 
 
3.1-12  โครงกำรสัมมนำทำง
วิชำกำร The 7th Tourism 
Imaginations 
3.1-13  ส ำเนำโครงกำรบูรณำ
กำรพันธกิจสัมพนัธ์เพื่อแก้ปัญหำ
ควำมยำกจนของประชำชนใน
ท้องถิ่น 
 

✓ 4. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 และน ำเสนอกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อ
พิจำรณำ 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว โดยคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร 
ได้ด ำเนินกำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร ดังนี้ 
     1. คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร ด ำเนินกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ทุกโครงกำรตำมระบุในแผนกำรบริกำร
วิชำกำร (3.1-14 รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรรำยโครงกำร) 
     2. คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร ประชุมพิจำรณำผลกำร
ประเมินโครงกำรตำมแผนบริกำรวิชำกำรและจัดท ำสรุปผลใน

 
 
 
 
 
 
 
3.1-14 รำยงำนผลกำรประเมิน
โครงกำรรำยโครงกำร   
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ภำพรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ ดังนี้ (3.1-15 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร) 
 

โครงกำรบริกำร
วิชำกำร 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ ควำมส ำเร็จ
ตำมตัวบ่งชี้ 

1. โครงกำรสมัมนำ
วิชำกำรครั้งที่ 7 

Tourism 
Imaginations 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม  100 คน 
 

ควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วม
โครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ

80  

บรรลผุล 
 

บรรลผุล 
 

2.โครงกำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจนของ
ประชำชนในท้องถิ่น 
2 .1  ส ำ รวจควำม
พ ร้ อ ม ด้ ำ น ก ำ ร
ท่องเที่ยว 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 50 คน  
 

รำยงำนศักยภำพและควำม
หร้อมของชุมชนในกำรเป็น
สถำนท่ีท่องเที่ยว จ ำนวน 1 

รำยงำน 
 

บูรณำกำรรำยวิชำกำร
จัดกำรทรัพยำกรกำร

ท่องเที่ยว จ ำนวน 1รำยวิชำ 
 

บรรลผุล 
 

บรรลผุล 
 

 
 
 

บรรลผุล 

2 .2  วำงแผนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยว 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม  50 คน 
 

แผนกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวต ำบลบ้ำนสำง 

บูรณำกำรกับรำยวิชำกำร
วำงแผนและจดัรำยกำรน ำ
เที่ยว จ ำนวน 1 แผน 

บรรลผุล 
 
 

บรรลผุล 
 

 

2.3 พัฒนำด้ำน 
กำรท่องเที่ยว 
( พัฒนำศั ก ยภำพ
ชุมชน) 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 50 คน  
 

เส้นทำงท่องเที่ยวศึกษำ
ธรรรมชำติ 1 เส้นทำง 

 
เส้นทำงกิจกรรมท่องเที่ยว

ชุมชน 1 เส้นทำง 
 

ต้นแบบท่ีพักโฮมสเตย์  

บรรลผุล 
 

บรรลผุล 
 
 

บรรลผุล 
 
 

บรรลผุล 

3.1-15 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร 
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อย่ำงน้อย 2 หลัง 

 
 
 

 

โครงกำรบริกำร
วิชำกำร 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ ควำมส ำเร็จ
ตำมตัวบ่งชี้ 

2.4 ประเมินผลด้ำน
กำรท่องเที่ยว 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 50 คน 
 

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 2 โปรแกรม 

 
โปรแกรมท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชำติ 2 โปรแกรม 

 
โฮมสเตย์ที่พร้อมรบัรอง

นักท่องเที่ยว 4 หลัง 

บรรลผุล 
 

บรรลผุล 
 
 

บรรลผุล 
 
 

บรรลผุล 
 

 
      3. คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร น ำเสนอผลสรุปภำพรวมกำร
ประเมินโครงกำรบริกำรวิชำกำรต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก
วิชำพิจำรณำ (3.1-16 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักวิชำ) 
        ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำได้ให้ข้อเสนอในกำร
ปรับปรุงโครงกำรบริกำรวิชำกำรในคร้ังต่อไปดังนี้ 
      4.1 ควรมีกำรบูรณำกำรรำยวิชำจำกทั้ง 2 หลักสูตรในกำร
ด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรของส ำนักเพื่อเป็นกำรน ำองค์
ควำมรู้ในทั้ง 2 ศำสตร์ในกำรพัฒนำชุมชน 
      4.2 ควรด ำเนินกำรให้บริกำรวิชำกำรแบบเชิงพื้นที่ (Area 
base)ในพื้นที่เดิมอย่ำงน้อย 3 ปี เพื่อให้เห็นผลกำรด ำเนินงำนที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยกำร
ท่องเที่ยวที่แข็งแรงของส ำนักวิชำฯต่อไปในอนำคต 
      4.3 หำกโมเดลที่ท ำกับเทศบำลต ำบลบ้ำนสำงนี้เป็นผลส ำเร็จ
ควรมีกำรขยำยผลโครงกำรในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจำยรำยได้ไปสู่
ชุมชนและเป็นกำรขยำยพื้นที่กำรบริกำรวิชำกำรในเขตพื้นที่ที่
มหำวิทยำลัยรับผิดชอบดูแล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมำณที่ได้รับในปี
ต่อไป โดยให้เน้นกำรสำยต่อโครงกำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1-16 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ 
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แก้ปัญหำควำมยำกจนของประชำชนในท้องถิ่นในพื้นที่เทศบำลต ำบล
บ้ำนสำง จังหวัดพะเยำเป็นหลัก 

✓ 5. น ำผลกำรประเมินตำมข้อ 4 มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำร
ให้บริกำรวิชำกำรสังคม 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว โดยคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร 
ได้ด ำเนินกำรน ำข้อมูลที่เป็นผลกำรประเมินตำมที่ได้สรุปและเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำมำด ำเนินกำร ดังนี้ 
     1 .  คณะกรรมกำรบริ กำรวิ ชำกำร  จั ดประชุม เพื่ อน ำ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำมำเป็นข้อมูล
ประกอบกำรปรับปรุงและพัฒนำแผนบริกำรวิชำกำรส ำหรับกำร
ด ำเนินกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  โดยข้อเสนอแนะในกำร
ปรับปรุงโครงกำรบริกำรวิชำกำรมี 2 ประเด็น ดังนี้  (3.1-17 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร) 
         1.1 ควรมีกำรบูรณำกำรรำยวิชำจำกทั้ง 2 หลักสูตรในกำร
ด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรของส ำนักเพื่อเป็นกำรน ำองค์
ควำมรู้ในทั้ง 2 ศำสตร์ในกำรพัฒนำชุมชน 
        1 .2 ควรด ำเนินกำรให้บริกำรวิชำกำรแบบเชิงพื้นที่ (Area 
base)ในพื้นที่เดิมอย่ำงน้อย 3 ปี เพื่อให้เห็นผลกำรด ำเนินงำนที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยกำร
ท่องเที่ยวที่แข็งแรงของส ำนักวิชำฯต่อไปในอนำคต 
       1.3 หำกโมเดลที่ท ำกับเทศบำลต ำบลบ้ำนสำงนี้เป็นผลส ำเร็จ
ควรมีกำรขยำยผลโครงกำรในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจำยรำยได้ไปสู่
ชุมชนและเป็นกำรขยำยพื้นที่กำรบริกำรวิชำกำรในเขตพื้นที่ที่
มหำวิทยำลัยรับผิดชอบดูแล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมำณที่ได้รับในปี
ต่อไป โดยให้เน้นกำรสำยต่อโครงกำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ

แก้ปัญหำควำมยำกจนของประชำชนในท้องถิ่นในพื้นที่เทศบำลต ำบล
บ้ำนสำง จังหวัดพะเยำเป็นหลัก      
     2. คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร จัดท ำแผนปรับปรุงและ
พัฒนำโครงกำรบริกำรวิชำกำร (3.1-18 แผนปรับปรุงและ
พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำร)  และน ำเสนอแผนปรับปรุงและ
พั ฒ น ำ ก ำ ร บ ริ ก ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร ข อ ค ว ำ ม เ ห็ น ช อ บ ต่ อ ค ณ ะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1-17 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร 
วันที่ 28 กรกฎำคม 2562 ณ 
ห้องประชุมส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1-18 แผนปรับปรุงและ
พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำร 
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กรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ (3 .1 -19 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ) ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ กำรปรับปรุงและพัฒนำ 
ควรมี กำรบู รณำกำร
ร ำ ย วิ ช ำ จ ำ ก ทั้ ง  2 
หลักสูตรในกำรด ำเนิน
โครงกำรบริกำรวิชำกำร
ของส ำนักเพื่อเป็นกำร
น ำองค์ควำมรู้ในทั้ง 2 
ศำสตร์ ในกำรพัฒนำ
ชุมชน 

จัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรโดยก ำหนดตัว
บ่งช้ีควำมส ำเรจ็ให้มีกำรบรูณำกำรกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำจำกท้ัง 2 
หลักสตูรในกำรด ำเนินโครงกำรบรกิำร
วิชำกำรในปี 2562 

ค ว ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร
ให้บริกำรวิชำกำรแบบ
เชิงพื้นที่  (Area base)
ในพื้นที่เดิมอย่ำงน้อย 3 
ปี  เพื่ อ ให้ เห็นผลกำร
ด ำเนินงำนที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น รวมทั้ง
เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำย
กำรท่องเที่ยวที่แข็งแรง
ของส ำนักวิชำฯต่อไปใน
อนำคต 

ก ำหนดพื้นที่เทศบำลต ำบลแม่จัน จังหวัด
เชียงรำย และพื้นที่เทศบำลต ำบลบ้ำนสำง
เป็นพื้นที่บริกำรวิชำกำรของส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว ในระยะ 5 ปี (2560 – 2564)โดย
ส ำนักวิชำฯ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรบูรณำ
กำรองค์ควำมรู้และประสำนควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำน องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข
ปัญหำและจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรจำก
ควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่นให้
ครอบคลมุในทุกมิต ิ

ห ำ ก โ ม เ ด ล ที่ ท ำ กั บ
เทศบำลต ำบลบ้ำนสำง
นี้ เป็นผลส ำ เร็จควรมี
กำรขยำยผลโครงกำรใน
พื้ น ที่ ใ ก ล้ เ คี ย ง เ พื่ อ
ก ร ะจ ำย ร ำย ไ ด้ ไ ป สู่
ชุมชนและเป็นกำรขยำย
พื้นที่กำรบริกำรวิชำกำร
ใ น เ ข ต พื้ น ที่ ที่
มหำวิทยำลัยรับผิดชอบ
ดู แ ล  ทั้ ง นี้ ขึ้ น อ ยู่ กั บ
งบประมำณที่ได้รับในปี
ต่อไป โดยให้เน้นกำร
สำยต่อโครงกำรบูรณำ
กำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
แก้ปัญหำควำมยำกจน
ข อ ง ป ร ะ ช ำ ช น ใ น
ท้องถิ่นในพื้นที่เทศบำล

อำจมีกำรขยำยผลไปสู่เทศบำล ำบลสันป่ำ
ม่วง จังหวัดพะเยำซึ่งมีบริบทคล้ำยคลึงกัน
แต่อย่ำงไรกต็ำม จะต้องมีกำรด ำเนินกำรลง
พื้นที่เพ่ือเปิดโครงกำรฯ และส ำรวจ
ศักยภำพของแต่ละพื้นท่ีในเบื้องตน้ก่อนกำร
ตัดสินใจในกำรจัดสรรงบประมำณ รวมทั้ง
พิจำรณำถึงศักยภำพของคณำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำท่ี และนักศึกษำของส ำนักวิชำให้
เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสทิธิภำพ 

3.1-19 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ 
วันที่ 2  สิงงหำคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมส ำนักวชิำกำรท่องเที่ยว  
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ต ำบลบ้ำนสำง จังหวัด
พะเยำเป็นหลัก  

. 6. คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับ
สถำบัน 
          ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรด ำเนิน
โครงกำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจนของ
ประชำชนในท้องถิ่นร่วมกับมหำวิทยำลัย โดยมีกำรบูรณำกำรหน่วยงำน
กำรจัดกำรศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรได้แก่ ส ำนักวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม และศูนย์ควำม
หลำกหลำยทำงธรรมชำติ โดยส ำนักวิชำฯได้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้  
      -  ในวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2561 ส ำนักวิชำฯได้ส่งตัวแทนเข้ำร่วม
ลงพื้นที่เพื่อเปิดโครงกำรฯ และส ำรวจศักยภำพของแต่ละพื้นที่ใน
เบื้องต้น โดยมีอำจำรย์ขวัญฤทัย ครองยุติ, อำจำรย์รักติบูล จันทนุปำน, 
อำจำรย์ภูวนำรถ ศรีทอง, อำจำรย์นฤมล มิลโควสกี และนำงสำวญำณทั 
ศิริสำร และได้สรุปรำยงำนให้แก่คณำจำรย์ในส ำนักวิชำพร้อมท้ังร่วมกนั
วำงแผนกิจกรรมในกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวในปี 2561เพื่อเสนอขอ
จัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินกำรจำกทำงมหำวิทยำลัย 
      - คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำ จ ำนวน 10 คน ร่วมกับชุม
ชมชนในกำรพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภำยในชุมชน 
และเส้นทำงศึกษำธรรมชำติระยะสั้น โดยมีผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ 
ชุมชนสำมำรถสร้ำงกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ที่สอดคล้องกับ
บริบทและวัฒนธรรมของตนเองได้หลำกหลำยกิจกรรม ทั้งนี้ยังได้รับ
ควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่หน่วยพิทักษ์จ ำปำหลวง อุทยำนแห่งชำติ
ดอยหลวง ในกำรส ำรวจเส้นทำงศึกษำธรรมชำติระยะสั้น พร้อมทั้งจุก
ในกำรสื่อควำมหมำยให้แก่นักท่องเที่ยว (3.1-20  ส ำเนำกิจกรรมกำร
พัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว(พัฒนำศักยภำพชุมชน) (3.1-21 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว(พัฒนำ
ศักยภำพชุมชน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1-20  ส ำเนำกิจกรรมกำร
พัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว(พฒันำ
ศักยภำพชุมชน) 
3.1-21 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมกำรพัฒนำด้ำนกำร
ท่องเที่ยว(พัฒนำศักยภำพชุมชน) 
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กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 

 
 
 
 

องค์ประกอบที่  4  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ตัวบ่งช้ีที่  4.1  ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนกำร 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 - 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6-7 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน    
มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
✓ 1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
    ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว  มีระบบและกลไกในกำรด ำเนนิ
กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
     1. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว (4.1-1 
ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 

 
 
 
 
 
4.1-1 ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำ เนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 

✓ 2. จัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้
ตำมแผน 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

     1. คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ด ำเนินกำรจัดกำร
ประชุมเพื่อยกร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนโดยระบุตัวชี้วัด ค่ำ
เป้ำหมำย งบประมำณกำรด ำเนินงำน  (4.1-2 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
     2. คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว น ำ เสนอ “ร่ำง” 
แผนกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ
พิจำรณำอนุมัติและให้ควำมเห็นชอบ  (4.1-3 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ) 
     3. คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ด ำเนินกำรปรับปรุง
แผนกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของกรรมกำรบริหำร
ส ำนักวิชำและน ำเสนอแผนฉบับปรบปรุงเพื่อให้คณะ
กรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำให้ควำมอนุมัติและให้ควำม
เห็นชอบ (4.1-4 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักวิชำ และแผนกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม) 

 
 
 
4.1-2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมส ำนักวิชำกำรท่องเทีย่ว 
 
 
 
4.1-3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวชิำ 
 
 
 
 
 
4.1-4 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวชิำ และแผนกำรด ำเนิน
กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศลิปะและวฒันธรรม 

✓ 3. ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินกำรให้มีกำรกำร
ก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกิจกรรมท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  ดังนี้ 
     1. ออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับและติดตำมผล
กำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1-5 
ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนิน
กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว) 
    2. ก ำหนดให้มีกำรส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทุกกิจกรรมตำมระบุใน

 
 
 
 
 
 
4.1-5 ส ำเนำค ำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมกำร
ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนนิกิจกรรมท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมส ำนกัวิชำกำร
ท่องเที่ยว 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

แผนกำรด ำเนินงำน  (4.1-6 รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม) 
 

4.1-6 รำยงำนผลกำรด ำเนนิกิจกรรมท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

✓ 4. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
      1. ก ำหนดให้คณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนิน
กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว ประเมิน สรุปและรำยงำนผลกำรก ำกับและ
ติดตำมกำรด ำ เนินงำนตำมตั วชี้ วัด เปรียบ เทียบกับ
วัตถุประสงค์กำรด ำเนินกำรตำมระบุในแผนกำรด ำเนินงำน
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำส ำนักวิชำ (4.1-7 รำยงำน
ผลกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำร
ก ำกับและติดตำมฯ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.1-7 รำยงำนผลกำรก ำกับ ติดตำมกำร
ด ำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำรก ำกับ
และติดตำมฯ 
 

✓ 5. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำน
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     1. ก ำหนดให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำน น ำผลกำร
ประเมินและข้อ เสนอแนะกำรด ำ เนินกิจกรรมของ
คณะกรรมกำรก ำกับและติดตำมผลกำรท ำเนินงำนไป
ปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินกิจกรรม (4.1-8 แผนกำร
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินงำน)       
     2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ภำยหลังกำรตำมแผนที่ได้ปรับปรุงต่อคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักวิ ชำ  (4 .1 -9 รำยงำนผลกำรด ำ เนินงำนของ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนหลังกำรปรับปรุง) 

 
 
 
 
 
4.1-8 แผนกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 
 
4.1-9 รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนหลังกำรปรับปรุง 

✓ 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 
        ส ำนักวิ ชำกำรท่อง เที่ ยว  โดยคณะกรรมกำร
ด ำ เนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุ งศิลปะและวัฒนธรรม ได้
ด ำ เนินกำรเผยแพร่กิจกรรมที่ด ำเนินกำรในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

   1. เผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักวิชำ (4.1 -10 
รูปภำพ web-link ของส ำนักวิชำ) 
   2. เฟสบุ๊ค (Facebook) ของส ำนักวิชำ (4.1-11 รูปภำพ
เฟสบุ๊คของส ำนักวิชำ)        

4.1-10 รูปภำพ web-link ของส ำนักวชิำ 
 
4.1-11 รูปภำพเฟสบุ๊คของส ำนกัวิชำ 

✓ 7. ก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒธรรมซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 

***ไม่มีกำรด ำเนนิงำน*** 

 

 
 
 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 
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องค์ประกอบที่  5  กำรบริหำรจัดกำร 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนกำร 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 – 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 -6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
7 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน    
มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

✓ 1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ 
สถำบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ และพัฒนำ ไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีตำมกรอบเวลำเพื่อให้บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และ
เป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหำรระดับสถำบันเพื่อ
พิจำรณำอนุมัติ 
      1. ส ำนักวิชำ ได้ด ำเนินกำรเพื่อจัดท ำแผนกลยุทธ์ของส ำนัก
วิชำตำมกรอบระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด (แผน 4 ปี) ที่
สอดคล้องวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย   
โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก
วิชำท ำหน้ำที่ประชุมยกร่ำงแผนยุทธศำสตร์โดยมีกำรท ำวิเครำะห์ 
SWOT และน ำข้อมูลจำกกำรกำรวิเครำะห์มำจัดท ำแผน โดยใน
แผนจะมีเนื้อหำในหมวดต่ำง ๆ ครบถ้วนตำมก ำหนดในรูปแบบ 
(Form) ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด (แบบฟอร์มจัดท ำโดยกองนโยบำย
และแผน) (5.1-1 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนยทุธศำสตร์
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
     2. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว ด ำเนินกำรประชุมเพื่อพิจำรณำทบทวนแผนยุทธศำสตร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-1 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว 
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ตำมกรอบระยะเวลำ 4 ปี โดยทบทวนในส่วนของปีงบประมำณที่
จะด ำเนินกำรให้เป็นปัจจุบันและให้สอดคล้องกับตำมรูปแบบที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด  (5.1-2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว และแผนทบทวน
ประจ ำปีตำมกรอบระยะเวลำในแผนยุทธศำสตร์) 
3. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
น ำเสนอแผนทบทวนประจ ำปีตำมกรอบระยะเวลำในแผน
ยุทธศำสตร์แผนต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำเพื่อพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบ  (5.1-3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
       4. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนทบทวนประจ ำปีตำมกรอบ
ระยะเวลำในแผนยุทธศำสตร์ฯ ตำมข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำเพื่อจัดท ำแผนฉบับสมบูรณ์เพื่อน ำเสนอ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำ (5.1-4 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำร
ท่อง เที่ ยว  และ แผนทบทวนประจ ำปีฉบับปรับปรุ งตำม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
      5. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว น ำเสนอแผนทบทวนฯ ฉบับปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก
วิชำพิจำรณำให้อนุมัติให้น ำเสนอต่อมหำวิทยำลัย (5.1-5 รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
      6. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนทบทวนตำมกรอบระยะเวลำ
แผนยุทธศำสตร์ตำมข้อเสนอแนะของของคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว และเสนอคณบดี เพื่อน ำ เสนอต่อ
มหำวิทยำลัย (5.1-6 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
     7. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว ด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรเงินและแผนปฏบิตัิ
รำชกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนทบทวนตำมกรอบระยะเวลำ

 
 
5 . 1 - 2  ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว และแผน
ทบทวนประจ ำปีตำมกรอบระยะเวลำ
ในแผนยุทธศำสตร์ 
 
5 . 1 - 3  ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว 
 
 
 
5 . 1 - 4  ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว และ แผน
ทบทวนประจ ำปีฉบับปรับปรุงตำม
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ค ณ ะ
กรรมกำรบริหำรส ำนักวิ ช ำกำร
ท่องเที่ยว 
5 . 1 - 5  ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว 
 
 
 
5 . 1 - 6  ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
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แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำที่ได้รับอนุมัติจำกมหำวิทยำลัย (5.1-7 
แผนยุทธศำสตร์กำรเงินและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี) 
      8. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว น ำเสนอแผนยุทธศำสตร์กำรเงิน และแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรประจ ำส ำนัก
วิชำกำร (แต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยวเพื่อให้ท ำหน้ำที่แทนคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยวตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ที่คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก
วิชำมอบหมำย) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนเสนอมหำวิทยำลัย
ให้ควำมเห็นชอบ  

5.1-7 แผนยุทธศำสตร์กำรเงิน และ 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
 
 
 
 
 

✓ 2. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำ
นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร 
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสในกำร
แข่งขัน 
   1.ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลต้นทุนต่อ
หน่วยของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวโดยคิดค่ำใช้จ่ำยทำงตรง (คณะ) 
และค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อม (ส่วนกลำง) จำกเอกสำรค่ำใช้จ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2561 ดังนี้ 
  1.1 ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 

หลักสูตรศิลปะ 
ศำสตรบัณฑิต 

จ ำนวน 
นศ. 

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

ค่ำใช้จ่ำยต่อ
หัวนักศึกษำ 

1. สำขำวิชำกำร
บริหำรโรงแรม 

116 106,750 920.25 

2. สำขำวิชำกำร
จัดกำรกำร
ท่องเที่ยว 

107 106,750 997.66 

รวม 223 213,500 1,917.91 
 
1.2 ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-8 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
วิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงิน 
- เอกสำรกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
- เอกสำรแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 
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หลักสูตรศิลป 
ศำสตรบัณฑิต 

จ ำนวน 
นศ. 

งบประมำณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

ค่ำใช้จ่ำยต่อ
หัวนักศึกษำ 

1. สำขำวิชำกำร
บริหำรโรงแรม 

100 82,500 825 

2. สำขำวิชำกำร
จัดกำรกำร
ท่องเที่ยว 

89 82,500 926.96 

รวม 189 165,000 1,751.96 
 
 1.3 ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 

หลักสูตรศิลปะ 
ศำสตรบัณฑิต 

จ ำนวน 
นศ. 

งบประมำณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

ค่ำใช้จ่ำยต่อ
หัวนักศึกษำ 

1. สำขำวิชำกำร
บริหำรโรงแรม 

90 83,700 930 

2. สำขำวิชำกำร
จัดกำรกำร
ท่องเที่ยว 

105 114,100 1,086.67 

รวม 195 197,800 2,016.67 
 
2. ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวมีกำรวิเครำะห์สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพื่อ
พัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระยะ 
3 ปี 2559 – 2561 ดังนี้ 

รำยกำร งบประมำณในแต่ละป ี
2559 2560 2561 

1. ค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำ
นักศึกษำ 

144,400 71,200 124,100 

2. ค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำ
อำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุน 

480,000 660,000 340,000 

3 .  ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ในกำ ร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

10,062,400 3,763,000 3,156,900 

รวมงบประมำณ 10,686,800 4,494,200 3,621,000 
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       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวมีกำรประชุมผู้บริหำรคณะฯ เพื่อวำง
แผนกำรจัดสรรงบประมำณลงสู่หลักสูตร ให้คุ้มค่ำต้นทุนต่อหน่วย 
เพื่อน ำไปจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในหลักสูตร รวมถึงจัดสรรเงิน
งบประมำณพัฒนำบุคลำกรในกำรไปอบรม สัมมนำ ทุกหลักสูตร 
18,913 บำท/คน และจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภำพของอำจำรย์และ
เจ้ำหน้ำที่ อีกทั้งจัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนให้บุคลำกรได้
เผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ระดับชำติและระดับ
นำนำชำติ จ ำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 40,000 บำท และ ค่ำใช้จ่ำยใน
เป็นโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรของ 
       ผู้บริหำรสำมำรถใช้ผลกำรวิเครำะห์มำเป็นเครื่องมือในกำร
ตัดสินใจและวำงแผนพัฒนำกำรเงินงบประมำณได้อย่ำงเหมำะสม 
อีกทั้งมองเห็นแนวโน้มของกำรบริหำรของหลักสูตรอ่ืน ๆ อีกด้วย 
และเสนอรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ต่อผู้บริหำรส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว( 
       โดยผลจำกกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรในปี
กำรศึกษำ 2561 ด้ำนประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ในกำรผลิตบัณฑติ
และโอกำสทำงกำรแข่งขันแต่ละด้ำน ดังนี้ 
1. ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต 
     จำกกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร 22,644.64 บำท/
หัว ซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 13,447.56 บำท/หัว คิดเป็นกำร
ลดลงร้อยละ  37.26 และเมื่อพิจำรณำจุดคุ้มทุนจะต้องมีนักศึกษำ
คงอยู่ทั้งหมด 793 คน แต่ในปีกำรศึกษำ 2560 คณะฯ มีจ ำนวน
นักศึกษำทั้งหมดเพียง 560 คน ทั้งนี้เนื่องจำกว่ำส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยวได้มีกำรด ำเนินกำรในด้ำนกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่
ลดลง และในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ในกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนลดลงท ำให้ต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรลดลง เนื่องจำกได้รับ
งบประมำณจัดสรรในส่วนนี้ไปแล้วในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำแล้ว 
จำกกำรส ำรวจภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ทั้งนี้มีบัณฑิตที่มีงำน
ท ำคิดเป็นร้อยละ 89.2 ท ำให้ส ำนักวิชำต้ องเน้นทักษะกำร
ปฏิบัติงำนของนักศึกษำเพิ่มมำกขึ้น เพื่อเป็นกำรพัฒนำทักษะ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ ง ำนและกำรท ำ งำนในสถำน
ประกอบกำรต่ำง ๆ ต่อไปหลังจำกเรียนจบแล้ว 
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  2. ด้ำนโอกำสกำรแข่งขัน 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวมีโอกำสในกำรแข่งขันสูง นักศึกษำ
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวจะได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะ
เฉพำะด้ำน โดยนักศึกษำสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคมได้ เช่น นักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรจัดกำร
กำรท่องเที่ยว ออกไปถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรเป็นมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น เป็นต้น 

✓ 3. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่ เป็นผลจำกกำร
วิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธ
กิจของคณะและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม 
       ส ำนักวิชำฯ ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง ดังนี้ 
       1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว (5.1-9 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
       2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
ได้ด ำเนินกำรประชุมเพื่อจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนัก
วิชำ ก ำหนดปัจจัยที่มีควำมเสี่ยง วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและก ำหนด
แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ (5.1-10 รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ 5.1-11 แผน
บริหำรควำมเสี่ยงส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว)   
       3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
น ำเสนอแผนบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ
พิจำรณำให้ควำมเ ห็นชอบ (5.1 -12 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ) 
      4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
ประชุมสรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำเพื่อ
ปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยง (5.1-13 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง)  
       5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง น ำเสนอแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงที่ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของคระกรรมกำรบริหำร

 
 
 
 
 
 
5.1-9 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงส ำนักวชิำกำร
ท่องเที่ยว 
 
 
 
5.1-10 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
5.1-11 แผนบริหำรควำมเสี่ยงส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว 
 
5.1-12 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ 
 
 
5.1-13 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง) 
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ส ำนักวิชำต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยวเพื่อพิจำรณำให้อนุมัติและให้ควำมเห็นชอบ (5.1-14 
รำยงำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว) 
      6. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง น ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ไปด ำเนินกำรตำมแผน โดยกำรวิเครำะห์
ปัจจัยเสี่ยง กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงภำยนอก และ
รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำทรำบเพื่อด ำเนินกำร
หำแนวทำงบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมต่อไป (5.1-15 รำยงำนผล
ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ต ำ ม แ ผ น บ ริ ห ำ ร ค ว ำ ม เ สี่ ย ง ข อ ง ค ณ ะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว และ 5.1-16 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว)  
      7. กำรจัดกำรควำมเสี่ยงภำยนอกของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว  
          7.1 จ ำนวนนักศึกษำลดลง เนื่องจำกจ ำนวนประชำกร
ลดลง และมีสถำบันกำรศึกษำภำยในจังหวัดเปิดสอนด้ำนกำร
ท่องเที่ยว ดังนั้นส ำนักวิชำจึงได้เน้นกำรประชำสัมพันธ์และกำร
ออก Road show ในพื้นที่เป้ำหมำย นอกจำกนี้ยังได้เพิ่มช่อง
ทำงกำรประชำสัมพันธ์และปรับปรุงรูปแบบกำรน ำเสนอที่
หลำกหลำยผ่ำนเวปไซต์และสื่อโซเชียลเพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มวัยรุ่นมำก
ยิ่งขึ้น โดยในปีกำรศึกษำ 2562 ท ำให้ทุกหลักสูตรสำมำรถรับ
นักศึกษำได้ตำมจ ำนวนที่ก ำหนดกำรรับสมัคร 

ปีกำรศึกษำ 2561 2562 +/- (%) 
จ ำนวน นักศึกษำ 192 179 -6.06 

 
          7.2 จำกเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ.2558 ที่อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีผลงำนวิจัยและเผยแพร่ตำมเกณฑ์ 
กพอ. ก ำหนด และต้องมีผลงำนวิชำกำรนั้น ส ำนักวิชำได้ส่งเสริม
กำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ทุกคน โดยในรอบปี 2561 ที่ผ่ำนมำ
อำจำรย์ในส ำนักวิชำจ ำนวน 19 คน มีผลงำนดังนี้ 
     1) มีวิจัยจ ำนวน 9 เรื่อง ทั้งงบประมำณสนับสนุนจำกภำยใน
และภำยนอก โดยมีงบประมำณรวม 1,255,000 บำท  
    2)  จ ำนวนบทควำมวิชำกำรรวม 10 บทควำม  

 
5.1-14 รำยงำนกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรประจ ำส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว 
 
 
 
 
5.1-15 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำนกั
วิชำกำรท่องเที่ยว  
5.1-16 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว 
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    3)  ส่งผลงำนวิชำกำรเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และอยู่
ระหว่ำงกำรพิจำรณำกำรเสนอผลงำนทำงวิชำกำรจ ำนวน 5 คน           

✓ 4. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 
ประกำรที่อธิบำยกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้มีกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรตำม
หลักธรรมำภิบำล ดังนี้ 
      1 .  ประชำสัมพันธ์ประกำศ และข้อบั งคับต่ำง  ๆ ของ
มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนมหำวิทยำลัยให้บุคลำกรใน
สังกัดทรำบ  (5.1-17 ประกำศ ข้อบังคับต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยที่
เก่ียวข้องกับพนักงำนมหำวิทยำลัย เช่น ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงรำยว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิ
รำชกำร ข้อบังคับว่ำด้วยกำรพ้นสภำพ) 
      2. คณบดีได้ด ำเนินกำรให้มีกำรออกประกำศเรื่อง หลักธรร
มำภิบำล 10 ประกำรของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว (5.1 -18 
ประกำศธรรมำธิภำลส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว)   เพื่อเป็นแนวทำง
ส ำหรับฝ่ำยบริหำรส ำนักวิชำ คณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ได้ถือเป็น
แนวปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรตำมหลักธรรมำภิบำลและคณบดีได้
ติดตำมสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนปฏิบัติงำนให้สอดคล้อง
กับหลักธรรมำภิบำลดังกล่ำว คือ เน้นควำมรับผิดชอบ ควำม
โปร่งใส กำรมีส่วนร่วม กำรกระจำยอ ำนำจ ควำมคุ้มค่ำ หลัก
คุณธรรม และหลักนิติธรรม และได้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของคณบดี (5.1-19 รำยงำนกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีของคณบดี และ 5.1-20 รำยงำนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของคณบดีโดยคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำนของสภำมหำวิทยำลัย) จัดท ำแบบประเมินผลกำร
บริหำรของผู้บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล คณบดีโดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ  ได้ออกประกำศเร่ืองหลัก
ธรรมำภิบำล 10 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม และได้รับ
ควำมเป็นธรรมจำกกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิชำ โดยหลักธรรมำภิ
บำลที่มีกำรก ำหนด มีดังต่อไปนี้  
     1. หลักประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
5.1-17 ประกำศ ข้อบังคับต่ำงๆ ของ
มหำวิทยำลยัที่เก่ียวข้องกับพนกังำน
มหำวิทยำลยั เช่น ข้อบังคบัสภำ
มหำวิทยำลยัรำชภัฏเชียงรำยวำ่ด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร ข้อบังคับวำ่ด้วยกำร
พ้นสภำพ 
5.1-18 ประกำศธรรมำภิบำลส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว 
 
 
 
 
5.1-19 รำยงำนกำรประเมินกำร
ปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของคณบดี  
5.1-20 รำยงำนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของคณบดโีดย
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำนของสภำ
มหำวิทยำลยั 
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         ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้ด ำเนินกำรโดยมีผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติรำชกำร 
ตำมที่ได้รับงบประมำณมำด ำเนินกำร ดังปรำกฏในรำยงำนกำร
ติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรและค่ำใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี 
2560-2561 (5.1-21 แบบรำยงำนติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบระยะเวลำระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 
2559 – 30 กันยำยน 2560 และแบบรำยงำนติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 รอบระยะเวลำ 1 ตุลำคม 2560-30 
กันยำยน 2561) 
     2. หลักประสิทธิภำพ  
         ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวใช้หลักประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ เน้นกำรประหยัดและคุ้มค่ำในกำรจัดสรรและใช้จ่ำย
ทรัพยำกร อำทิ งบประมำณ วัสดุสิ้นเปลือง ควำมเหมำะสมกับ
ลักษณะประโยชน์ใช้สอย กำรใช้ซ้ ำ กำรน ำมำใช้ใหม่ กำรดัดแปลง
ไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่หลำกหลำย กำรดูแลรักษำเพื่อเพิ่มอำยุกำร
ใช้งำนและลดกำรซ่อมบ ำรุงและกำรจัดซื้อใหม่ กำรบูรณำกำรกำร
ใช้งำนเพื่อประโยชน์หลำยกิจกรรม เป็นต้น (5.1-21 แบบรำยงำน
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รอบระยะเวลำระหว่ำง
วันที่ 1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561 และแบบรำยงำน
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบระยะเวลำ 1 ตุลำคม 
2561 - 30 กันยำยน 2562) 
     3. หลักกำรตอบสนอง 
         ส ำนักวชิำกำรท่องเที่ยว มีกำรตอบสนองต่อนโยบำย พันธ
กิจ ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลยั และควำมต้องกำรของท้องถิน่ 
อำทิ กำรเปิดสอนหลักสูตรทีส่อดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่นและนโยบำยของรัฐบำล กำรด ำเนินโครงกำรบริหำร
วิชำกำรทีส่อดคล้องกับจุดเนน้ของมหำวิทยำลัย อำทิ กำร
ด ำเนินกำรวิจยัเชิงพืน้ที่ กำรตอบสนองต่อนโยบำยกำรสง่เสริมกำร
พัฒนำอัตลักษณ์นักศึกษำโดยเฉพำะอัตลักษณ์ดำ้นกำรคิดได้ ท ำ

 
 
 
 
5.1-21 แบบรำยงำนติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
รอบระยะเวลำระหว่ำงวันที่ 1 
ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561 
และแบบรำยงำนติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลกำรด ำเนนิงำนตำม
แผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบ
ระยะเวลำ 1 ตุลำคม 2561 - 30 
กันยำยน 2562 
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เป็น กำรเป็นผู้ประกอบกำร เปน็ต้น (5.1-22 เอกสำรหลักสูตรที่
เปิดสอนที่สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบำยรัฐบำลและควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น  5.1-23 สถิติควำมต้องกำรก ำลังคนด้ำน
อุตสำหกรรมท่องเที่ยวทั้งระดับชำติและระดับท้องถิ่น 5.1-24 
แผนงำนและโครงกำรวิจัยเชงิพืน้ที่ที่ด ำเนินกำรตอบสนองตำมแผน
และยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลยั 5.1-25 เอกสำรกิจกรรมและ
โครงกำรพัฒนำนักศึกษำของศนูย์บ่มเพำะผูป้ระกอบกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยว) 
     4. หลักภำระรับผิดชอบ 
         ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มีพันธกิจในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำรบริกำร
วิชำกำร ซึ่งเป็นควำมรับผิดชอบที่ส ำคัญ ได้ด ำเนินกำรโดยตระหนกั
ถึงควำมรับผิดชอบที่มีต่อสังคม (5.1-26 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
วิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม) มีกำรด ำเนินกำรเพื่อมอบหมำย
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบแก่บุคลำกนในสังกัดเพื่อขับเคลื่อนพันธ
กิจของส ำนักวิชำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (5.1-27 ค ำสั่งมอบหมำย
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบบุคลำกรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว)  
     5. หลักควำมโปร่งใส 
         ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ยึดหลักควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงำน กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ จะมีคณะกรรมกำรท ำหน้ำที่
กลั่นกรอง ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อควำม
ถูกต้อง และโปร่งใส  (5.1-28 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิชำ 5.1-29 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำ 
5.1-30 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ 5.1-31 ค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลประจ ำส ำนัก
วิชำ 5.1-32 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว) 
     6. หลักกำรมีส่วนร่วม 
         ส ำนักวิชำ กำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำนในลักษณะของกำรแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำนด้ำนต่ำง ๆ (5.1-33 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิจัย
และบริกำรวิชำกำร   5.1-34 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ
นักศึกษำ 5.1-35 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนสัมมนำ

5.1-22 เอกสำรหลักสูตรที่เปิดสอนที่
สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบำย
รัฐบำลและควำมต้องกำรของท้องถิ่น   
5.1-23 สถิติควำมต้องกำรก ำลังคน
ด้ำนอุตสำหกรรมท่องเที่ยวทั้ง
ระดับชำติและระดับท้องถิน่  
5.1-24 แผนงำนและโครงกำรวจิัย
เชิงพื้นที่ทีด่ ำเนนิกำรตอบสนองตำม
แผนและยทุธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลยั  
5.1-25 เอกสำรกิจกรรมและโครงกำร
พัฒนำนักศึกษำของศูนยบ์่มเพำะ
ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
5.1-26 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
วิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
5.1-27 ค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบบุคลำกรส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว 
 
 
 
5.1-28 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักวิชำ  
5.1-29 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรประจ ำส ำนักวชิำ  
5.1-30 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวชิำ  
5.1-31 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
ประจ ำส ำนักวิชำ  
5.1-32 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบภำยในส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว 
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วิชำกำร) และมีกำรจัดประชุมประจ ำเดือนของส ำนักวิชำร่วมกัน
ของคณำจำรย์และบุคลำกรเพื่อร่วมกันพิจำรณำแนวทำงกำร
พัฒนำส ำนักวิชำ (5.1-36 ตัวอย่ำงรำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือน
ส ำนักวิชำ)  
     7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
         ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ ยว โดยคณบดี  ได้ด ำ เนินกำร
มอบหมำยงำนและอ ำนำจหน้ำที่ต่ำง ๆ ให้บุคลำกรภำยในส ำนัก
วิชำได้ด ำเนินกำรภำยใต้หลักกำรกระจำยอ ำนำจ โดยได้มอบงำน
ให้รองคณบดี ประธำนโปรแกรมวิชำ กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีขอบเขตอ ำนำจในกำรตัดสินใจเพื่อ
ประหยัดขั้นตอนกำรท ำงำนและเพื่อประสิทธิภำพ ควำมรวดเร็วใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักวิชำ (5.1-37 ค ำสั่งมอบหมำยงำนรอง
คณบดี และบุคลำกร) 
     8. หลักนิติธรรม 
         ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ยึดหลักควำมถูกต้องและเป็นธรรม
ในกำรบริหำรงำน โดยน ำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง  ๆ มำเป็น
กรอบในกำรด ำเนินงำน อำทิ กำรปฏิบัติหรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่
เกี่ยวกับบุคลำกร นักศึกษำ กำรบริหำรงบประมำณต่ำง ๆ ไม่เลือก
ปฏิบัติ และค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้
อ ำนำจตำมบัญญัติไว้ตำมกฎหมำย กฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
เ ช่ น  พ ระ ร ำ ชบัญญั ติ มหำ วิ ท ย ำ ลั ย ร ำ ชภั ฏ  พ . ศ . 2 5 4 7  
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
พ.ศ.2547 และข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำยว่ำด้วย
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏ เชียงรำยว่ ำด้ วยกำรก ำหนดภำระงำน และข้อบั งคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ว่ำด้วยพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 
2553 และประกำศ ก.บ.พ. เรื่องกำรพ้นสภำพด้วยเหตุ อ่ืน 
ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรอุทธรณ์ ร้องทุกข์ เป็นต้น                        
(5.1-38 พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547,                 
5 .1 -39  พระรำชบัญญัติ ระ เบี ยบข้ ำ รำชกำรพล เรื อน ใน
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2547, 5.1-40 ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงรำยว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร,  5.1-41 
ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำยว่ำด้วยกำรก ำหนดภำระ

5.1-33 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
วิจัยและบริกำรวชิำกำร      
5.1-34 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พัฒนำนักศึกษำ  
5.1-35 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดงำนสัมมนำวิชำกำร 
5.1-36 ตัวอย่ำงรำยงำนกำรประชุม
ประจ ำเดือนส ำนักวชิำ 
 
 
 
5.1-37 ค ำสั่งมอบหมำยงำนรอง
คณบดี และบุคลำกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-38 พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ พ.ศ.2547   
5.1-39 พระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบนัอุดมศึกษำ พ.ศ.2547 



84 
 

มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

งำน, 5.1-42 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ว่ำด้วย
พนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2553, 5.1-43 ประกำศ ก.บ.พ. เรื่อง
กำรพ้นสภำพด้วยเหตุอ่ืน,  5.1-44 ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยว่ำ
ด้วยกำรอุทธรณ์ ร้องทุกข์) 
     9. หลักควำมเสมอภำค 
         ผู้บริหำรใช้หลักควำมเสมอภำคในกำรบริหำรงำน โดย
ปฏิบัติต่อคณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ และผู้เกี่ยวข้องอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน ไม่แยกเพศ ถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ อำยุ ควำมพิกำร 
สถำนะทำงเศรษฐกิจ ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ และอ่ืน ๆ 
โดยเฉพำะด้ำนกำรบริกำรทรัพยำกรบุคคล ผู้บริหำรได้มอบหมำย
งำนให้บุคลำกรตำมควำมถนัด ควำมสำมำรถและควำมสนใจ ใน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้ใช้
คุณธรรมเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร เน้นกำรประเมินผลงำนเชงิ
ประจักษ์ ส ำนักวิชำฯด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ส ำหรับบุคลำกรทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีกำรจัดท ำแบบตกลง
ภำระงำนและแบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรทุกต ำแหน่ง ตำม
ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยฯ ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร พ.ศ.2553 ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรก ำหนด
ภำระงำน  ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรอุทธรณ์ร้องทุกข์ 
เป็นต้น  (5.1-45 ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำยว่ำ
ด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  5.1-46 ข้อบังคับสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำยว่ำด้วยกำรก ำหนดภำระงำน 5.1-47 
ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรอุทธรณ์ ร้องทุกข์) 
     10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ 
         ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวใช้วิธีกำรตัดสินใจในกำรบริหำรงำน
โดยใช้ฉันทำมติจำกที่ประชุมผู้บริหำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่ำด้วย
กำรหำข้อตกลงร่วมกัน โดยจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักวิชำ กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำ 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ ที่ประชุมคณำจำรย์
และบุคลกรประจ ำภำคเรียน กำรประชุมระดับโปรแกรมวิชำ กำร
ประชุมกรรมกำรบริหำรหลักสูตร อย่ำงน้อยภำคเรียนละหนึ่งครั้ง 
(5.1-48 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำ 5.1-
49 รำยงำนกำรประชุมอนุกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำ 5.1 -50 

5.1-40 ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงรำยวำ่ด้วยกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 5.1-41 ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงรำยวำ่ด้วยกำรก ำหนด
ภำระงำน 
5.1-42 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเชียงรำย ว่ำด้วยพนักงำน
มหำวิทยำลยั พ.ศ. 2553            
5.1-43 ประกำศ ก.บ.พ. เรื่องกำรพ้น
สภำพด้วยเหตุอื่น 
5.1-44 ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยว่ำ
ด้วยกำรอุทธรณ์ ร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
5.1-45 ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงรำยวำ่ด้วยกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร   
5.1-46 ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงรำยวำ่ด้วยกำรก ำหนด
ภำระงำน  
5.1-47 ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยว่ำ
ด้วยกำรอุทธรณ์ ร้องทุกข์ 
 
 
5.1-48 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวชิำ  
5.1-49 รำยงำนกำรประชุม
อนุกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำ  
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รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ 5.1 -51 
รำยงำนกำรประชุมส ำนักวิชำ 5.1 -52 รำยงำนกำรประชุม
โปรแกรมวิชำ 5.1-53 รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรบริหำร
หลักสูตร) 
 

5.1-50 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ  
5.1-51 รำยงำนกำรประชุมส ำนกัวิชำ  
5.1-52 รำยงำนกำรประชุมโปรแกรม
วิชำ  
5.1-53 รำยงำนกำรประชุม
กรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
 

✓ 5. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะ
ของผู้มีประสบกำรณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตำมประเด็น
ควำมรู้ อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและ
ด้ำนกำรวิจัยจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำย
ลักษณ์อักษรและน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
     ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ ดังนี้ 
       1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว (5.1-54 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว) 
      2. คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ด ำ เนินกำรจัดประชุม
คณำจำรย์เพื่อระดมควำมคิดเห็นและพิจำรณำค้นหำประเด็นที่
ต้องกำรพัฒนำที่ จะน ำไปสู่กำรยกระดับประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักวิชำและประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร (5.1-55 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
       3. คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ด ำเนินกำรน ำประเด็นที่ได้
จำกกำรประชุมร่วมกับคณำจำรย์ไปจัดท ำโครงกำรและด ำเนินกำร
ตำมวัตถุประสงค์ (กำรด ำเนินกำรพัฒนำเอกสำรและต ำรำวิชำกำร
เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
และกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยของอำจำรย์) โดยคณำจำรย์
เข้ำร่วมกิจกรรม (5.1-56 ส ำเนำโครงกำร) มีกำรจัดท ำรำยงำนผล
กำรด ำเนินโครงกำรเสนอต่อกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ (5.1-57 
รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร) ด ำเนินกำรเผยแพร่ชุดข้อมูลที่ใช้
ในกำรจัดกำรควำมรู้คือคู่มือกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรและ

 
 
 
 
 
 
 
5.1-54 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
 
 
 
 
5.1-55 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว 
 
 
 
 
5.1-56 ส ำเนำโครงกำร 
5.1-57 รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 
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งำนวิจัย (5.1-58 ชุดข้อมูลคู่มือกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรและ
งำนวิจัย) และด ำเนินกำรเผยแพร่ชุดข้อมูลคู่มือกำรจัดท ำผลงำน
ทำงวิชำกำรและงำนวิจัยผ่ำนทำงเว็ปไซด์ของส ำนักวิชำและจัดท ำ
เป็นคู่มือมอบให้แก่คณำจำรย์ทุกคน (5.1-59 รูปภำพ web-link 
ส ำหรับเผยแพร่คู่มือกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำรและกำรวิจัยของ
ส ำนักวิชำ) เผยแพร่วีดิทัศน์บันทึกกำรจัดกิจกรรมในเว็บไซด์ของ
ส ำนักวิชำ    (5.1-60 รูปภำพ web-link ที่เผยแพร่วิดีโอบันทึกกำร
ด ำเนินกิจกรรม)  
       4. คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ด ำเนินกำรประเมินติดตำม
ผลกำรด ำเนินกำรที่ต่อเนื่องจำกกำรด ำเนินกิจกรรมในข้อ 3 และ
รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ (5.1-61 รำยงำนผล
กำรประเมินและติดตำมผลของคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ และ 
5.1-62รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ) 
       5. คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ สรุปผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีเปรียบเทียบวัตถุประสงค์และจัดท ำแผนพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป (5.1-63 แผนกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรจัดกำรควำมรู้) 
      ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้ส่งเสริมกำรพัฒนำอำจำรย์เพื่อเข้ำสู่
ต ำแหน่งทำงวิชำฯ ได้จัดท ำเป็นคู่มือและเผยแพร่ในเว็ปไซด์ของ
ส ำนักวิชำส ำหรับอำจำรย์เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ  และ
เมื่ออำจำรย์มีแนวปฏิบัติที่ดีแล้ว ส ำนักวิชำท ำกำรส่งเสริมโดยกำร 
1) จัดให้มีพี่เลี้ยง (อำจำรย์ที่มีผลงำนทำงวิชำกำรของส ำนักวิชำ) 
ในกำรช่วยแนะน ำกำรท ำผลงำนวิชำกำร ช่วยตรวจสอบและ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำผลงำนวิชำกำร 2) แนะน ำกำรท ำ
วิจัย กำรขอทุนวิจัย กำรเขียนบทควำมวิชำกำรเพื่อน ำเสนอและ
ตีพิมพ์ในประเทศและต่ำงประเทศ ผลที่ได้รับจำกกำรส่งเสริพัฒนำ
อำจำรย์ ท ำให้ส ำนักวิชำมีจ ำนวนงำนวิจัยเพิ่มขึ้น และมีอำจำรย์
เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพิ่มข้ึน ดังนี้ 
    1) มีวิจัยจ ำนวน 9 เรื่อง ทั้งงบประมำณสนับสนุนจำกภำยใน
และภำยนอก โดยมีงบประมำณรวม 1,255,000 บำท  
    2)  จ ำนวนบทควำมวิชำกำรรวม 10 บทควำม  
    3)  ส่งผลงำนวิชำกำรเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และอยู่
ระหว่ำงกำรพิจำรณำกำรเสนอผลงำนทำงวิชำกำรจ ำนวน 5 คน           

5.1-58 ชุดข้อมูลคู่มือกำรจัดท ำ
ผลงำนทำงวชิำกำรและงำนวิจัย 
 
5.1-59 รูปภำพ web-link ส ำหรับ
เผยแพร่คู่มือกำรจัดท ำผลงำน
วิชำกำรและกำรวิจัยของส ำนักวชิำ 
5.1-60 รูปภำพ web-link ที่เผยแพร่
วิดีโอบันทึกกำรด ำเนินกิจกรรม 
 
 
5.1-61 รำยงำนผลกำรประเมินและ
ติดตำมผลของคณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู ้
5.1-62 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ 
5.1-63 แผนกำรพัฒนำและปรบัปรุง
กำรจัดกำรควำมรู้ 
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✓ 6. กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและ

แผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้ด ำเนินกำรในส่วนของกำรก ำกับ 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำ
บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน ดังนี้ 
      1. น ำข้อมูลภำพรวมในแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำในส่วนของ
บุ ค ล ำ กร  ม ำ จั ดท ำ เ ป็ น แผนพัฒนำบุ ค ล ำ กร ร ำ ยบุ คคล                     
(5.1-64 แผนพัฒนำและบริหำรบุคลำกรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำได้อย่ำงชัดเจนตำมเส้นทำงอำชีพ 
(Career Path) ของแต่ละบุคคลและแต่ละกลุ่ม  (สำยวิชำกำรและ
สำยสนับสนุน) 
      2. แต่งตั้ งให้มีคณะกรรมกำรก ำกับและติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร (5.1-65ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร) เพื่อประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำและผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
       3. ส ำนักวิชำก ำหนดแบบฟอร์มให้อำจำรย์และบุคลำกรทุก
คนที่เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำในรูปแบบต่ำง ๆ (ศึกษำต่อเพิ่มวุฒิ 
จัดท ำผลงำนวิชำกำรเพื่อขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร กำรไป
เข้ำร่วมกำรสัมมนำ ฝึกอบรม หรือศึกษำดูงำน) จัดท ำรำยงำนผล
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสนอต่อคณบดี (5.1-66 ส ำเนำรำยงำนผลกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมของอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน) 
        4. จัดท ำแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณเพื่อสรุปและรำยงำนผลในภำพรวม
ทั้งหมด  (5.1-67 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ) 

 
 
 
 
 
 
 
5.1-64 แผนพัฒนำและบริหำร
บุคลำกรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
 
 
 
5.1-65 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนนิกำร
พัฒนำบุคลำกร 
 
 
 
 
5.1-66 ส ำเนำรำยงำนผลกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมของอำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนนุ 
 
5.1-67 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ 

✓ 7. ด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบ
และกลไกที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำร
ของคณะที่ได้ปรับให้กำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพเป็นส่วน
หนึ่งของกำรบริหำรงำนคณะตำมปกติที่ประกอบด้วย กำร
ควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมิน
คุณภำพ 
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       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ดังนี้ 
      1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว และ คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับหลักสูตร (5.1-68 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว และ 5.1-69 ค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร)    
      2. คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งสองชุด ประชุม
ร่วมกัน (5.1-70 รำยงำนกำรประชุมร่วมของคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำระดับส ำนักวิชำและคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร) เพื่อจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งในส่วนของระดับหลักสูตรและระดับ
ส ำนักวิชำ   (5.1-71 แผนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพระดับ
ส ำนักวิชำ และระดับหลักสูตร) และจัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพ
ระดับส ำนักวิชำและระดับหลักสูตรส ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพของส ำนักวิชำ (5.1-72 คู่มือกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) โดย 
        3. ด ำเนินกำรประชุมบุคลำกรส ำนักวิชำทั้งสำยวิชำกำรและ
สำยสนับสนุนเกี่ยวกับแผนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ โดย
ส ำเนำแผนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพและคู่มือกำรประกัน
คุณภำพให้แก่บุคลำกรทุกคนส ำหรับเป็นคู่มือในกำรด ำเนินงำน 
(5.1-73 รำยงำนกำรประชุมส ำนักวิชำเรื่องกำรด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพ) 
        4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ควบคุมและตรวจสอบกำร
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพ (5.1-74 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ก ำกับควบคุมและตรวจสอบกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ) เพื่อ
ติดตำมกำรด ำเนินกำรว่ำเป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพหรื อ ไม่  มี ปัญหำ  อุปสรรคอ ย่ ำ ง ไ ร  และแต่ งตั้ ง
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน (5.1-75 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ) เพื่อ
ติดตำมผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุใน
แผนกำรด ำเนินงำน และเสนอแนวทำงปรับปรุงแก้ไขกำร

 
 
 
 
5.1-68 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว  
5.1-69 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ
หลักสูตร 
5.1-70 รำยงำนกำรประชุมร่วมของ
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับส ำนักวชิำและ
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับหลักสูตร 
5.1-71 แผนกำรด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพระดับส ำนักวิชำ และระดับ
หลักสูตร 
5.1-72 คู่มือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในส ำนักวชิำกำร
ท่องเที่ยว 
5.1-73 รำยงำนกำรประชุมส ำนกัวิชำ
เร่ืองกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ 
 
5.1-74 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ก ำกับควบคุมและตรวจสอบกำร
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพ 
 
5.1-75 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรด ำเนนิงำนประกัน
คุณภำพ 
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ด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นส ำหรับกำรด ำเนินกำรในปี
ต่อไป  
       5. คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งสองชุด ร่วม
ประชุมเพื่อประมวลผลกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
(5.1-76 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำฯ) และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำเพื่อ
รับทรำบและให้ข้อเสนอแนะ (5.1 -77 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ) 

 
 
 
5.1-76 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำฯ 
5.1-77 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 

 
ตัวบ่งช้ีที่  5.2  ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนกำร 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 - 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน    
มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

✓ 1. มีระบบและกลไกกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
หลักสูตรให้เป็นไปตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพ
หลักสูตร 
      ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มีระบบและกลไกในกำร
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตรดังนี้ 
      1. มีกำรจัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ
หลักสูตร   (5.2-1 คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ
หลักสูตร) ส ำหรับให้คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรทุก
หลักสูตรน ำไปใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ 

 
 
 
 
 
 
5.2-1 คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับหลักสูตร 
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      2. ทุกหลักสูตร (โดยคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร) ได้
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพของตนเอง 
(5.2-2 แผนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร)  
      3. มีกำรออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ระดับหลักสูตร (5.2.3 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพระดับหลักสูตร) รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพอย่ำงชัดเจน 
     4. มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร (5.2-4 รำยงำนกำรประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร) เพื่อรับกำรตรวจประเมินระดับหลักสูตร 

 
 
5.2-2 แผนกำรด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพระดับหลักสูตร 
5.2.3 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพระดับหลักสูตร 
 
 
5.2-4 รำยงำนกำรประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร 

✓ 2. มีคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไป
ตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ 1 และรำยงำนผลกำรติดตำมให้
กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ 
      ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินกำรให้มีคณะกรรมกำร
ชุดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพเป็นไปตำมระบบตำมที่ก ำหนดในข้อ 1 ดังนี้ 
      1 .  มีกำรแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรก ำกับ ควบคุมและ
ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ (5.2-5 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรก ำกับ ควบคุมและตรวจสอบกำรด ำเนินกำร
ประกันคุณภำพ) เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
แผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 
     2. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร
ประกันคุณภำพ (5.2-6 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผล
กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ) เพื่อประเมินและรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำน จัดท ำข้อเสนอเพื่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนใน
แต่ละภำคกำรศึกษำ และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักวิชำทรำบ โดยมีกำรประชุมภำคเรียนละ 1 ครั้ง คือ ครั้ง
ที่ 1/2561 วันที่ 27 กรกฎำคม 2561 และ คร้ังที่ 2/2561 วันที่ 
13  ธันวำคม 2561  (5.2.7 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวิชำ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.2-5 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ก ำกับ ควบคุมและตรวจสอบกำร
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพ 
 
5.2-6 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรด ำเนนิกำรประกนั
คุณภำพ 
 
 
 
 
 
5.2.7 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ 
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- คร้ังที่ 1/2561  วันที่ 27 กรกฎำคม 
2561  
- คร้ังที่ 2/2561  วันที่ 13  ธันวำคม 
2561   

✓ 3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
หลักสูตรให้เกิดผลตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพ
หลักสูตร 
       ส ำนักวิ ชำกำรท่องเที่ ยว  ได้ด ำ เนินกำรสนับสนุน
ทรัพยำกรกำรด ำเนินงำนของแต่ละหลักสูตรเพื่อให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรให้ได้ผลตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพ
หลักสูตร ดังนี้ 
      1. กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนและกำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัดหลักสูตร (อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร) กำร
สนับสนุนให้มีเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวก ติดต่อประสำนงำน
กำรด ำเนินกิจกรรมของแต่ละหลักสูตร เช่น กำรจัดท ำหนังสือ
รำชกำร กำรจัดกำรเรื่องกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพนักศึกษำ
ในแต่ละหลักสูตร (5.2-8 รำยงำนกำรประชุมกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ 5.2-9 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ 5.2-
10 หนังสือแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนประจ ำหลักสูตร) 
      2. กำรจัดสรรพื้นที่ส ำหรับเป็นห้องท ำงำนของอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรอย่ำงเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งอุปกรณ์กำรปฏิบัติงำน 
(5.2.11 รูปภำพห้องท ำงำนอำจำรย์ในแต่ละหลักสูตร) 
      3. กำรจัดให้มีห้องปฏิบัติกำรเฉพำะทำงส ำหรับกำรเรียน
กำรสอนและกำรฝึกทักษะของนักศึกษำที่สอดคล้องกับศำสตร์
ในแต่ ล ะหลั กสู ต ร เป็ นกำ ร เฉพำะ  ( 5 . 2 - 12  รู ปภำพ
ห้องปฏิบัติกำรเฉพำะทำงที่สอดคล้องกับหลักสูตรต่ำง ๆ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-8 รำยงำนกำรประชุมกำรจดัสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562  
5.2-9 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  
 5.2-10 หนังสือแต่งตั้งเจ้ำหนำ้ที่ผู้
ประสำนงำนประจ ำหลักสูตร 
5.2.11 รูปภำพห้องท ำงำนอำจำรย์ใน
แต่ละหลักสูตร 
 
5.2-12 รูปภำพห้องปฏิบัติกำรเฉพำะ
ทำงทีส่อดคล้องกับหลักสูตรต่ำง ๆ 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
✓ 4. มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำทุก

หลักสูตร และรำยงำนผลกำรประเมินให้กรรมกำรประจ ำ
คณะเพื่อพิจำรณำ 
    1. ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้ด ำเนินกำรให้มีกำรประเมิน
คุณภำพหลักสูตรที่เปิดสอน ดังต่อไปนี้ 
           หลักสูตรกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวรับกำรตรวจ
ประเมินวันที่  29  พฤษภำคม 2562 
           หลักสูตรกำรบริหำรโรงแรมรับกำรตรวจประเมินวันที่  
5  มิถุนำยน 2562 
    โดยมีผลกำรด ำเนินกำรมีดังนี้  

หลักสูตรและสำขำวิชำ คะแนน
ประเมิน 

1.หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  
   สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

3.39 
 

2. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  
    สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม 

3.73 
 

รวม 7.12 
 
       2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ ได้น ำเสนอ
ผลกำรตรวจประเมินต่อคณะกำรประจ ำส ำนักวิชำ ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน วันที่ 17 มิถุนำยน 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-13 รำยงำนกำรประชุมประจ ำ
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน วันที่ 
17 มิ.ย. 62   

✓ 5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำ
คณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
       1. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ ได้สรุป
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำ ดังนี้ (5.2-
14 สรุปข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำ) 

ข้อเสนอแนะจำก 
กรรมกำรประจ ำคณะ 

ผลกำรปรับปรุงพัฒนำตำม
ข้อเสนอแนะ 

1 .  ค ว ร มี กิ จ ก ร ร ม 
งบประมำณ และเวลำเพื่อ
ส่ง เสริมให้อำจำรย์ ได้มี
โอกำสพัฒนำตนเองเพื่อ
เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ในปี 2561 ส ำนักวิชำกำรท่องเท่ียวได้
เร่งด ำเนินกำรส่งเสริมศักยภำพของ
คณำจำรย์ท่ีมีควำมพร้อม โดยได้น ำส่ง
เอกสำรเพื่อขอก ำหนดต ำแหน่งทำง
วิ ช ำ ก ำ ร ใ ห้ สู ง ขึ้ น จ ำ น วน  5  คน 
ดังต่อไปน้ี 

 
 
 
5.2-14 สรุปข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมกำรประจ ำส ำนักวชิำ 
 
5.2-15 แผนกำรด ำเนินกำรปรบัปรุง
และพัฒนำและผลกำรด ำเนนิกำรตำม
แผน 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
แ ล ะ เ พิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ ท ำ ง
กำรศึกษำโดยเร็ว  

1. ผศ.ดร.อรวรรณ  บุณพัฒน์    
ขอก ำหนดต ำแหน่ง รศ. 

2. อ.มนสิชำ  ซำวค ำ              
ขอก ำหนดต ำแหน่ง ผศ. 

3. อ.ขวัญฤทัย  ครองยุติ        
ขอก ำหนดต ำแหน่ง ผศ. 

4. อ.ดวงศิริ  ภูมิวิชุเวช        
ขอก ำหนดต ำแหน่ง ผศ. 

5. อ.บวรพจน์  หิรัณยรัศมีกุล         
ขอก ำหนดต ำแหน่ง ผศ. 

2 .  ค ว ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ค ณ ำ จ ำ ร ย์ ตี พิ ม พ์ ใ น
ฐำนข้อมูลท่ีสูงขึ้น 

คณำจำรย์ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำร
ดุสิตธำนี ซ่ึงเป็นวำรสำรท่ีอยู่ในฐำน 
TCI 1 เพิ่มมำกขึ้น จ ำนวน 3 เรื่อง และ
ยั ง ได้ รี บกำรตีพิมพิมพ์ ในวำรสำร 
Research Journal of Social 
Sciences ซ่ึ ง เ ป็ น ว ำ ร ส ำ ร ร ะ ดั บ
นำนำชำติอีก 1 เรื่อง 
 

3 .  ค ว ร ผ ลั ก ดั น ใ ห้
ค ณ ำ จ ำ ร ย์ ไ ด้ รั บ ทุ น
สนับสนุนกำรวิ จั ยจำก
หน่วยงำนภำยนอกให้มำก
ขึ้น  

อำจำรย์ภูวนำรถน  ศรีทองได้รับกำร
ส นับส นุนกำรวิ จั ย จ ำกหระทรว ง
ท รั พ ย ำ ก ร แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ ห้
ท ำกำรศึกษำกำรท่อองเท่ียวเชิงนิเวศ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำรเพื่อกำร
วำงแผนและพัฒนำระบบท่อเงท่ียวอ
ย่ำงยั่งยืน เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ชุมชนต้นแบบในจังหวัดเชียงรำย ป็น
เงิน 465,000 บำท 

3. ค ว ร เ ต รี ย ม ก ำ ร
พัฒนำหลักสูตรใหม่
เพื่อทดแทนหลักสูตร
ก ำ ร จั ด ก ำ ร ก ำ ร
ท่องเที่ยวและบริกำรที่
ก ำ ลั ง จะปิ ดลง ใน ปี  
2561 และให้มีควำม
ทันสมัยมำกยิ่งขึ้น 

ส ำนักวิชำฯ ได้ด ำเนินกำรเตรียมกำร
พัฒนำหลักสูตรใหม่โดยเน้นกำรผลิต
บัณฑิตที่ตอบสนองควำมต้องกำรขอ
ผู้ประกอบกำรและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน โดยได้จัดท ำ(ร่ำง) หลักสูตร
ศำลปศำสตร์บัณฑิต  สำขำกำร
ท่องเที่ยว พ.ศ. ....เพื่อเตรียมเข้ำ
สภำวิชำกำรในวันที่ 14 สิงหำคม 
2562  และ ให้ ส ำม ำรถ เปิ ด รั บ
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
นักศึกษำใหม่ได้ทันในปีกำรศึกษำ 
2563  

✓ 6. มีผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 
กำรก ำกับมำตรฐำนทุกหลักสูตร 
       ผลกำรประเมินหลักสูตรที่เปิดสอนโดยส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว ทั้ง 3 หลักสูตร ผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 เร่ืองกำรก ำกับ
มำตรฐำนหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยผลกำรประเมินมีดังนี้ (5.2-
16 สรุปรำยงกำรกำรตรวจประเมินคุณภำพระดับหลักสูตรของ
คณะกรรมกำรตรวจประเมิน) 

หลักสูตรและสำขำวิชำ คะแนน
ประเมิน 

1.หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  
   สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

3.39 
 

2. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  
    สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม 

3.73 
 

รวม 7.12  

 
 
 

 
5.2-16 สรุปรำยงกำรกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพระดบัหลักสูตรของ
คณะกรรมกำรตรวจประเมิน 
 

 

 
กำรประเมินตนเอง 

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

 
 

1. ผลกำรประเมินคุณภำพรำยตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที่ กำรผลิตบัณฑติ ผ่ำนเกณฑ์ 
 
 

ผ่ำนเกณฑ์  
1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 7.12 3.56 3.56 

2 
1.2 อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก  

3 
4 21.06 2.63 
19 

1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 3 2 10.53 0.88 
19 

1.4 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทยีบเท่ำต่อจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำ 

3 
18.88-25 

-24.48 5 
25 

1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 5 6 ข้อ 5 
1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปรญิญำตร ี 5 6 ข้อ 5 
องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย    
2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค์ 

5 6 ข้อ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและสร้ำงสรรค์  5 1,255,000 66,053 5 
19 

2.3 ผลงำนทำงวชิำกำรของอำจำรย์ประจ ำและ
นักวิจัย 

5 5.6 29.47 5 
19 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร   5 
3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 5 6 ข้อ  
องค์ประกอบที 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    
4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 6 ข้อ 5 
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร    
5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์
ที่ตำมพันธกิจกลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

5 7 ข้อ 5 

5.2 ระบบก ำกับกำรประกนัคุณภำพหลักสูตร  5 6 ข้อ 5 
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2. ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะในภำพรวมของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
 0.00-1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51-2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
 2.51-3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
 3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี  
 4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

1. กำรผลติบัณฑิต 2.84 5.00 3.52 3.68 ดี 
2. กำรวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมำก 
3. กำรบริกำรวิชำกำร - 5.00 - 5.00 ดีมำก 

4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 ดีมำก 

5. กำรบริหำรจัดกำร - 5.00 - 5.00 ดีมำก 

ผลกำรประเมิน 3.38 5.00 4.28 4.39 ดี 
 
3.  สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และแนวทำงกำรพัฒนำ 
 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

 
 
 
 
 
 

1. ควรพัฒนำและส่งเสริมสนับสนุนให้
อำจำรย์ประจ ำคณะให้มีคุณวุฒปิริญญำเอก
และมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพิ่มข้ึน  

1. ควรมีกิจกรรม งบประมำณ และเวลำเพื่อ
ส่งเสริมสนบัสนุนให้อำจำรยไ์ดม้ีโอกำส
พัฒนำตนเองเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
และติดตำมประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน
ในมหำวิทยำลัย เพื่อให้กำรส่งผลงำนทำง
วิชำกำรของอำจำรย์อยู่ในกรอบระยะเวลำ
เฉดเช่นเดียวกับคณะอ่ืน ๆ ในมหำวิทยำลยั 
ให้เป็นบรรทัดฐำนเดียวกนั เช่น กำร
ประสำนติดต่อแจ้งรำยชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
กำรอ่ำนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ต่อ
ผู้รับผิดชอบของมหำวิทยำลัย หรือกำร
ติดตำมควำมเคลื่อนไหว ขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรของฝำ่ยที่รับผิดชอบต่ออำจำรย์
ที่ส่งผลงำน เพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจแก่
อำจำรย์ผู้ปฏบิัติงำนในส ำนักวิชำ เป็นตน้ 
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องค์ประกอบที่  2  กำรวิจัย 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. มีกำรส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้คณำจำรย์น ำเสนอและ
ตีพิมพ์ผลงำนวจิัยและบริกำร
วิชำกำรอย่ำงต่อเนื่องและเห็น
ผลในเชิงประจักษ ์
 

1. ควรส่งเสริมให้คณำจำรย์ตีพิมพ์
บทควำมวชิำกำรและบทควำมวจิัย
ในฐำนข้อมูลทีสู่งขึ้น 
2. ควรผลักดันให้คณำจำรยไ์ด้รับทนุ
สนับสนนุกำรวิจัยจำกหน่วยงำน
ภำยนอกให้มำกข้ึน 

1. มีกำรแจ้งประชำสัมพันธ์ ระหว่ำง
บุคลำกรในส ำนักวชิำ เก่ียวกับกำร
ตีพิมพ์บทควำมวิชำกำรและบทควำม
วิจัยในฐำนข้อมูลที่สูงขึน้ 
2. ประสำนสนบัสนุนให้คณำจำรย์ได้รับ
ทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกหน่วยงำน
ภำยนอก 

 

องค์ประกอบที่ 3  กำรบริกำรวิชำกำร 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. มีกำรวำงแผน ก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและก่อให้เกิดผลต่อนักศึกษำ
และชุมชนท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง 
 

  

 

องค์ประกอบที่  4  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. มีกำรวำงระบบและกลไกกำร
ด ำเนินกำรดำ้นกำรส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมโดยสอดแทรกใน
กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยส ำนักและ
สำขำวชิำจนเห็นเป็นทีป่ระจักษ ์ 

  

 
องค์ประกอบที่  5  กำรบริหำรจัดกำร 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
- 
 

- - 
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ภำคผนวก 
ข้อมูลพื้นฐำน  (Common Data Set) 
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ข้อมูลพื้นฐำน (Common Data Set) ปีกำรศึกษำ 2561 
 

ชื่อข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 
จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  

- ระดับปริญญำตร ี 2 
- ระดับ ป.บณัฑิต - 
- ระดับปริญญำโท - 
- ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง - 
- ระดับปริญญำเอก - 
- จ ำนวนศูนย์จัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งทั้งหมด - 

จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดบักำรศึกษำ  
- จ ำนวนนักศึกษำปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญำตร ี 630 
- จ ำนวนนักศึกษำปัจจบุันทัง้หมด - ระดับ ป.บณัฑิต - 
- จ ำนวนนักศึกษำปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญำโท - 
- จ ำนวนนักศึกษำปัจจบุันทัง้หมด - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง - 
- จ ำนวนนักศึกษำปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญำเอก  - 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ  
- จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำตรีหรือ

เทียบเท่ำ - 
- จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำโทหรือ

เทียบเท่ำ 15 
- จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำเอกหรือ

เทียบเท่ำ 2 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์  

- จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ทีไ่ม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวฒุิปรญิญำตรี หรือเทียบเท่ำ - 
- จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ทีไ่ม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวฒุิปรญิญำโท หรือเทียบเท่ำ 15 
- จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ทีไ่ม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวฒุิปรญิญำเอก หรือเทียบเท่ำ 2 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
- จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวฒุิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ - 
- จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวฒุิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ - 
- จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวฒุิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 2 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์  
- จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มวีุฒปิริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ - 
- จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มวีุฒปิริญญำโท หรือเทียบเท่ำ - 
- จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มวีุฒปิริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ - 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  
- จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒปิริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 
- จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒปิริญญำโท หรือเทียบเท่ำ - 
- จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒปิริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ - 

จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ  
- บทควำมวิจยัหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำร

ประชุมวชิำกำรระดบัชำติ - 
- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำร

ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็น
กำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 6 

- ผลงำนทีไ่ด้รับกำรจดอนสุิทธบิัตร - 
- บทควำมวิจยัหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 2 - 
- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่

ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็น
กำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 4 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  - 

- ผลงำนได้รับกำรจดสทิธิบัตร - 
- ผลงำนวชิำกำรรับใช้สังคมทีไ่ด้รบักำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร

แล้ว - 
- ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติวำ่จำ้งให้ด ำเนินกำร - 
- ผลงำนค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน - 
- ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีไ่ด้รับกำรประเมนิผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง

วิชำกำรแล้ว - 
- ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร - 
- จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำน

สื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
- จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 
- จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 
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- จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ - 
- จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - 
- จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - 
- จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิงใน

ฐำนข้อมูล TCI และ Scopus  ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร - 
- จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทั้งหมด  74 
- จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจเร่ืองกำรมีงำนท ำภำยใน 1 ปี หลัง

ส ำเร็จกำรศึกษำ 57 
- จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีที่ได้งำนท ำภำยใน 1 ปีหลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ไมน่ับรวม

ผู้ที่ประกอบอำชีพอิสระ) 52 
- จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีที่ประกอบอำชีพอิสระ - 
- จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศกึษำ - 
- จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีที่มีกิจกำรของตนเองที่มีรำยไดป้ระจ ำอยู่แล้ว - 
- จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีที่ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ - 
- จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีที่อุปสมบท - 
- จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีที่เกณฑ์ทหำร - 
- เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือ

ประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย) 15,000 
- ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ

ตรีตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
4.26 

จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์
หรือเผยแพร่  

- จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบูรณ์ทีม่ีกำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 
- จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวชิำกำร

ระดับชำติ  - 
- จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ

นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ 
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็น
ประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน  30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกำศ - 

- ผลงำนทีไ่ด้รับกำรจดอนสุิทธบิัตร - 
- จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - 
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- จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม

ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและ
จัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่
วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 - 

- จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 - 

- ผลงำนทีไ่ด้รับกำรจดสิทธบิัตร - 
- จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำน

สื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
- จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 
- จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 
- จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ - 
- จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - 
- จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - 
- จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบประเมิน) - 

จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

- จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวชิำกำร
ระดับชำติ  - 

- จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวชิำกำรระดับ
นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวชิำกำรระดบัชำติทีไ่ม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ 
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวชิำกำรวำ่ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบนัน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็น
ประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นบัแต่วันที่ออก
ประกำศ - 

- ผลงำนทีไ่ด้รับกำรจดอนสุิทธบิัตร - 
- จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - 
- จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม

ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวชิำกำรวำ่ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบนัอนุมัติและจัท ำ - 
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เป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วนัที่
ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำร ทีป่รำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

- จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ทีป่รำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรวำ่ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 - 

- ผลงำนทีไ่ด้รับกำรจดสิทธบิัตร - 
- จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำน

สื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
- จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 
- จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 
- จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ - 
- จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - 
- จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - 
- จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำเอกทั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบประเมิน) - 

จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES)   
- ระดับอนุปริญญำ  
- ระดับปริญญำตร ี  
- ระดับ ป.บณัฑิต - 
- ระดับปริญญำโท - 
- ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง - 
- ระดับปริญญำเอก - 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน  
- กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ - 
- กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 855,000 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน  
- กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ - 
- กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 400,000 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัตงิำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ)  
- กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ - 
- กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 19 

จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ปฏิบัตงิำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ)  
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- กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ - 
- กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 19 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ลำศึกษำต่อ  
- กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ - 
- กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 6 

จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ลำศึกษำต่อ  
- กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
- กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ - 
- กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

 
 

 
 
 
 
 


