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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1.  ประวัติและควำมเป็นมำ 
 

 ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533  มีฐำนะ
เป็นโปรแกรมวิชำในสังกัดคณะวิทยำกำรจัดกำร โดยใช้ชื่อเรียกว่ำ “โปรแกรมวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว” 
ท ำกำรเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญำสำขำวิชำธุรกิจกำรท่องเที่ยวเป็นหลักสูตรแรก  และท ำกำรเปิด
สอนระดับปริญญำตรี หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2535 และ
ในปี พ.ศ. 2542  ท ำกำรเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญำสำขำธุรกิจกำรโรงแรม ซึ่งต่อมำพัฒนำเป็น
หลักสูตรระดับปริญญำตรีสำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรมและท ำกำรเปิดสอนในปี พ.ศ. 2547 นอกจำกนั้น 
ยังได้ท ำกำรเปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพระยะสั้นอีกหลำยหลักสูตร อำทิ หลักสูตร
ประกำศนียบัตรมัคคุเทศก์อำชีพร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
กำรโรงแรมร่วมกับกลุ่มบริษัทดุสิตธำนี รวมถึงกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมระยะสั้นต่ำงๆ ร่วมกับหน่วยงำน
ระดับชำติ และระดับท้องถิ่น  
 ในปี พ.ศ. 2554  โดยมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย โปรแกรมวิชำ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ได้รับกำรยกฐำนะเป็นส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะวิชำ
โดยมีพันธกิจในกำรผลิตบัณฑิต  กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒธรรม โดย
ปัจจุบันท ำกำรเปิดสอนระดับปริญญำตรีจ ำนวน  3  หลักสูตร  ประกอบด้วยหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว  (ศศ.บ. 4 ปี) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม 
(ศศ.บ. 4 ปี) และหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร (ศศ.บ. 4 
ปี หลักสูตรนำนำชำติ)   โดยสองหลักสูตรแรกเป็นหลักสูตรใหม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำให้ท ำกำรเปิดสอนในปี พ.ศ. 2555  และปรับปรุงครั้งล่ำสุดในปี พ.ศ. 2558 
ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบให้ควำมเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2559    ส่วน
หลักสูตรที่สำม (หลักสูตรนำนำชำติ) เป็นหลักสูตรปรับปรุงจำกหลักสูตรเดิมที่พัฒนำขึ้นโดยคณะ
มนุษยศำสตร์และมหำวิทยำลัยให้โอนย้ำยมำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ ยวภำยหลังกำรจัดตั้งส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว ซึ่งมีกำรปรับปรุงครั้งล่ำสุดในปี พ.ศ. 2559 โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบ
ให้ควำมเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2559     
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2.  ปรัชญำ  ปณิธำน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย 
 

 2.1 ปรัชญำ   
   นตฺถิ ปญฺญำ สมำอำภำ  - แสงสว่ำงเสมอด้วยปัญญำไม่มี 
 
 2.2 ปณิธำน   
   ด ำเนินกำรศึกษำและวิจัยเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงสู่อนำคตที่ดีกว่ำของบัณฑิต        
และสังคม 
 
 2.3 วิสัยทัศน์  
   เป็นส ำนักวิชำชั้นน ำในกำรผลิตบุคลำกรมืออำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำรในภำคเหนือของประเทศไทยและอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
 
 2.4 พันธกิจ  
   2.4.1 ผลิ ตบัณฑิต ให้ มี คุณภำพตำม เกณฑ์ มำตรฐำนคุณภำพบัณฑิ ต
ระดับอุดมศึกษำ อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย และมีควำมเป็นมืออำชีพในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรท่องเที่ยว 
กำรโรงแรมและกำรบริกำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพในระดับสำกล 
   2.4.2 ผลิตงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ทำงกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำร    เพ่ือเป็นฐำนในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และ
กำรบริกำรทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชำติและระดับสำกล 
   2.4.3 กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ กำรวิจัยสู่กำรจัดกิจกรรมเรียนกำรสอน กำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคมและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ตำมแนวพระรำชด ำริ หลักกำรเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรพัฒนำ  ที่ยั่งยืน 
   2.4.4 พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพทำงกำรท่องเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภครัฐและภำคเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
 
 2.5 วัตถุประสงค์  
   2.5.1 เพ่ือพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำด้ำนกำรท่องเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำรแก่นักศึกษำให้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน
บัณฑิตระดับอุดมศึกษำ อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย และมีควำมเป็นมืออำชีพตำมมำตรฐำนวิชำชีพใน
ระดับสำกล 
   2.5.2 เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในอุตสำหกรรมท่องเที่ยวที่สำมำรถรองรับ
กำรเติบโตของอุตสำหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ ภูมิภำคอำเซียนและอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
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   2.5.3 เพ่ือยกระดับศักยภำพและควำมเป็นผู้น ำในกำรจัดกำรศึกษำ กำรวิจัย 
และกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและชุมชนของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภำคเหนือของประเทศไทย 
และอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงโดยกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับท้ังองค์กรด้ำนวิชำกำรและองค์กรวิชำชีพ 
 
 2.6  เป้ำหมำย 
   2.6.1 บัณฑิตของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ระดับอุดมศึกษำ อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย และมีควำมเป็นมืออำชีพตำมมำตรฐำนวิชำชีพในระดับสำกล 
   2.6.2 มีผลงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปสู่กำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำร
จัดกำรกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำรทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับสำกล  
   2.6.3 ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวมีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและวิชำชีพที่
เข้มแข็งและมีบทบำทในกำรเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำรใน
ภำคเหนือและอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
 
3.  ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน 
 

 ยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว พัฒนำมำจำกกำรวิเครำะห์
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร โดยจ ำแนกเป็นด้ำนต่ำงๆ 
พร้อมทั้งตัวชี้วัด กลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ในกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 
 
 3.1  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
 จุดเน้นของยุทธศำสตร์นี้คือกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนสำกลและได้
บัณฑิตที่มีควำมเป็นมืออำชีพในวิชำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำรโดยมีกลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำร
ดังต่อไปนี้ 
  3.1.1  กำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรให้มีเนื้อหำที่ทันสมัย 
  3.1.2  จัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นกำรฝึกปฏิบัติและบนฐำนกำรวิจัย  
  3.1.3  พัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์โดยกำรเพ่ิมวุฒิ กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร และทักษะกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุน 
  3.1.4 พัฒนำห้องปฏิบัติกำรและสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
  3.1.5  สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรพัฒนำคุณภำพกำรผลิตบัณฑิต 
  3.1.6  กำรพัฒนำศักยภำพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
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 3.2  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย 
  จุดเน้นของยุทธศำสตร์นี้คือกำรด ำเนินกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ และกำรน ำ
องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัยไปพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของส ำนักวิชำและกำรพัฒนำ
ชุมชนและสังคมโดยมีกลยุทธ์กำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
  3.2.1  พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยให้แก่คณำจำรย์บุคลำกร และนักศึกษำ 
  3.2.2  ด ำเนินกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำหน่วยงำน มหำวิทยำลัย ชุมชนและสังคม 
  3.2.3  ส่งเสริม สนับสนุน คณำจำรย์ บุคลำกรนักศึกษำในกำรด ำเนินกำรวิจัยและเข้ำ
ร่วมกำรประชุม สัมมนำทำงวิชำกำรท้ังในระดับชำติและระดับนำนำชำติเพ่ือน ำเสนอผลงำนวิจัย   
  3.2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนคณำจำรย์บุคลำกร นักศึกษำ ในกำรตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงำนวิจัย    
  3.2.5  สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัย 
 
 3.3  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
  จุดเน้นของยุทธศำสตร์นี้คือ กำรให้กำรบริกำรด้ำนวิชำกำรในศำสตร์ที่ เป็นควำม
เชี่ยวชำญของส ำนักวิชำต่อชุมชนและสังคม โดยมีกลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้    
  3.3.1  กำรจัดกิจกรรมพัฒนำและฝึกอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ในศำสตร์ที่เป็นควำม
เชี่ยวชำญของส ำนักวิชำและท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.3.2  กำรจัดกิจกรรมประชุม สัมมนำในประเด็นและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับศำสตร์ที่เป็น
ควำมเชี่ยวชำญของส ำนักวิชำและท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.3.3  กำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ องค์ควำมรู้และข้อมูลในศำสตร์ที่เป็นควำมเชี่ยวชำญ
ของส ำนักวิชำและท่ีเกี่ยวข้อง  
  3.3.4 สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำร 
 
 3.4  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  จุดเน้นของยุทธศำสตร์นี้คือ กำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือเป็นกำรรณรงค์ ส่งเสริมและ
ประชำสัมพันธ์ให้มีกำรท ำนุบ ำรุงรักษำเอกลักษณ์ คุณค่ำและควำมดีงำมของศิลปวัฒนธรรมส ำคัญของ
ท้องถิ่น สังคม ประเทศชำติ และที่เกี่ยวข้องกับศำสตร์ที่ด ำเนินกำรเปิดสอน โดยมีกลยุทธ์กำรด ำเนินกำร
ดังต่อไปนี้  
  3.4.1  กำรจัดกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  3.4.2  กำรสนับสนุนและส่งเสริมคณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำให้ตระหนักและเห็น
คุณค่ำในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  3.4.3กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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 3.5  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  จุดเน้นของยุทธศำสตร์นี้คือ กำรพัฒนำและกำรยกระดับประสิทธิภำพกระบวนกำร
บริหำรและกำรจัดกำรของส ำนักวิชำ เพ่ือให้เป็นหน่วยงำนที่มีศักยภำพในกำรด ำเนินกำรตำมปณิธำน 
ปรัชญำ และพันธกิจโดยมีกลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้   
  3.5.1  กำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรและกำรจัดกำรหน่วยงำนประกอบด้วย
ระบบกำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน ระบบบริหำรงำนสำรสนเทศ ระบบบริหำรงำนพัสดุ ระบบ
บริหำรงำนบุคคล ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระบบกำรจัดกำรควำมรู้  
  3.5.2  กำรด ำเนินกำรเพ่ือควำมอยู่รอดและอยู่ดี 
  3.5.3  กำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
 
4.  อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ (ถ้ำมี) 
 
 อัตลักษณ์ 
 เป็นผู้ที่มีทักษะและศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม 
และกำรบริกำรแบบมืออำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 
  
 เอกลักษณ์ 
 จัดกำรศึกษำและวิจัยเพ่ือพัฒนำบุคลำกรมืออำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำร
บริกำรตำมมำตรฐำนระดับสำกล 
 
 
5.  รำยช่ือผู้บริหำร และคณะกรรมกำร 
 
 5.1 ผู้บริหำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
     1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์  คณบดีส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
     2) อำจำรย์ขวัญฤทัย ครองยุติ   รองคณบดีส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
     3) อำจำรย์มนสิชำ  ซำวค ำ   รองคณบดีส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
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 5.2  อำจำรย์  
     1)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสงี่ยม  บุญพัฒน์ 
     2) อำจำรย์ ดร.ชฎำพัศฐ์  สุขกำย 
     3) อำจำรย์ณฐมน  สังวำลย์ 
     4) อำจำรย์ดวงศิริ  ภูมิวิชชุเวช 
     5) อำจำรย์นคเรศ  อุดชะยำ 
     6) อำจำรย์นฤมล  มิลโควสกี 
     7) อำจำรย์น ำขวัญ  วงศ์ประทุม 
     8) อำจำรย์บวรพจน์  หิรัณยรัศมีกุล  
     9) อำจำรย์ปทุมพร  แก้วค ำ  
     10) อำจำรย์ปริพรรน์  แก้วเนตร  
     11) อำจำรย์ภูวนำถ  ศรีทอง 
     12) อำจำรย์รชตะ  ไชยเมือง  
     13) อำจำรย์รักติบลู  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 
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6.  โครงสร้ำงองค์กร/โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
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7.  หลักสูตรที่เปิดสอน 
ชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล สำขำวิชำท่ีจบ 
1.  ศิลปศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว 

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

2. อำจำรย์ขวญัฤทัย  ครองยุติ วท.ม.(อุทยำน นันทนำกำร และกำรท่องเที่ยว) 
วท.บ. (ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) 

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

4. อำจำรย์รักติบูล  จันทนุปำน ศศ.ม. (กำรท่องเที่ยวและกำรบิน) 
ศศ.บ. (กำรจัดกำรทัว่ไป) 

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

2  ศิลปศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม 

1. อำจำรย์พรรณิภำ  ซำวค ำ บธ.ม. (กำรจัดกำรโรงแรมและภัตตำคำร) 
ศศ.บ. (อุตสำหกรรมทอ่งเที่ยว) 

3. ผศ.ดร.อรวรรณ  บุญพัฒน์ ปร.ด. (กำรจัดกำรนวัตกรรมกำรทอ่งเที่ยว
และกำรบริกำร) 
ศศ.ม. (กำรจัดกำรมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) 
ศศ.บ. (อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว) 

2. อำจำรย์บวรพจน์  หิรัณยรัศมีกุล ศศ.ม. (กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว)  
ศศ.บ. (อุตสำหกรรมทอ่งเที่ยว)  

3. อำจำรย์ณฐมน  สังวำลย ์ ศศ.ม. (กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว) 
บธ.บ. (กำรท่องเที่ยว) 

4. อำจำรย์ปริพรรน์  แก้วเนตร ศศ.ม. (กำรจัดกำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว) 
บธ.บ. (กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว) 

3 . ศิลปศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรจัดกำรท่องเท่ียวและ
กำรบริกำร (หลักสูตรนำนำชำติ) 

1. ผศ.ดร.เสง่ียม  บุญพัฒน์ Ph.D. (Tourism Management) 
พบ.ม. (กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์) 
ศศ.บ. (อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว) 

2. อำจำรย์อุทุมพร  กำรเก็บ ศศ.ม. (กำรจัดกำรโรงแรมและ 
         กำรท่องเที่ยวนำนำชำติ) 
บธ.บ. กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

3. อำจำรย์น ำขวญั  วงศ์ประทุม ศศ.ม. ( กำรจัดกำรอุตสำหกรรมทอ่งเที่ยว) 
ศศ.บ. (อุตสำหกรรมทอ่งเที่ยว) 

4. อำจำรย์ดวงศิริ  ภูมิวิชชุเวช ศศ.ม. (กำรจัดกำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษธุรกิจ) 

5. อำจำรย์ศิรินพรรณ   ชุ่มอินทจักร ศศ.ม. (กำรจัดกำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว) 
ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ)    
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8.  จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวนนักศึกษำ 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวมทั้งหมด 

1.  ปริญญำตรี 670 - 670 
2.  ประกำศนียบัตรบัณฑิต - - - 
3.  ปริญญำโท - - - 
4.  ปริญญำเอก - - - 

รวม 670 - 670 

 
9.  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวมทั้งหมด 

1.  ปริญญำตรี 137 - 137 
2.  ประกำศนียบัตรบัณฑิต - - - 
3.  ปริญญำโท - - - 
4.  ปริญญำเอก - - - 

รวม 137 - 137 

 
10.  จ ำนวนบุคลำกร 
 

 10.1 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรจ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำและต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ รวม 
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก  

1.  อำจำรย์ - 16 1 17 
2.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ - - 2 2 
3.  รองศำสตรำจำรย์ - - - - 
4.  ศำสตรำจำรย์ - - - - 

รวม - 16 3 19 
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 10.2  จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนจ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ 
 

สถำนะ/ประเภท คุณวุฒิ รวม 
ต่ ำกว่ำ 

ปริญญำตรี 
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 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 
แบบบูรณำกำร 

สถำบันบัณฑิต 
พัฒนบริหำรศำสตร ์

2555 
(นอกเวลำ
รำชกำร) 

2. นำงสำวศิรินพรรณ   
ชุ่มอินทจักร 

ปริญญำเอก กำรจัดกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลยัพะเยำ 2555 
(นอกเวลำ
รำชกำร) 

3. นำยรชตะ  ไชยเมือง  ปริญญำเอก พัฒนำกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลยัแม่โจ ้ 2557 
(นอกเวลำ
รำชกำร) 

4. นำยภูวนำรถ  ศรีทอง ปริญญำเอก กำรจัดกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลยัพะเยำ 2559 
(นอกเวลำ
รำชกำร) 

5. นำงสำวขวัญฤทัย  ครองยุติ ปริญญำเอก กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
และบริกำรแบบ 
บูรณำกำร 

สถำบันบัณฑิต 
พัฒนบริหำรศำสตร ์

2559 
(นอกเวลำ
รำชกำร) 

6. นำงปริพรรน์  แก้วเนตร  ปริญญำเอก กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
และบริกำรแบบ 
บูรณำกำร 

สถำบันบัณฑิต 
พัฒนบริหำรศำสตร ์

2560 
(นอกเวลำ
รำชกำร) 

7. นำงน ำขวัญ  วงศ์ประทุม ปริญญำเอก กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลยันเรศวร 2560 
(นอกเวลำ
รำชกำร) 
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11.  ด้ำนกิจกรรมนักศึกษำ  
 11.1  กิจกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วันเดือนปี ท่ีจัด จ ำนวนนักศึกษำ 
ที่เข้ำร่วม 

1 กิจกรรม วันไหว้สำแม่ฟ้ำหลวง 21 ตุลำคม 2560 100 คน 
2 กิจกรรม งำนลอยกระทง  2 พฤศจิกำยน 2560 200 คน 
3 กิจกรรม วันกำรท่องเที่ยวและกำรโรแรมไทย  23 มกรำคม 2561 100 คน 
4 กิจกรรม วันสงกรำนต์ 10 เมษำยน 2561 100 คน 
5 กิจกรรม วันมัคคุเทศก์ไทย  21 มิถุนำยน 2561  100 คน 
6 กิจกรรม วันตำนหำมำฟ้ำหลวง  18 กรกฎำคม 2561  100 คน 
7 กิจกรรม วันแห่เทียนเข้ำพรรษำ  23 กรกฎำคม 2561  100 คน  

  
11.2  กิจกรรมด้ำนควำมรู้ 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วันเดือนปี ท่ีจัด จ ำนวนนักศึกษำ 
ที่เข้ำร่วม 

1 กิจกรรม กำรฝึกอบรมมัคคุเทศก์ภำษำอังกฤษสู่กำรเป็นมือ
อำชีพ 

28 ต.ค. 60  96 คน 

2 กิจกรรม พัฒนำทักษะกำรบริกำรก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน  13-17 พ.ย. 60  20 คน 
3 กิจกรรม ผสมเครื่องดื่มค๊อกเทลและม๊อกเทล 18-19 พ.ย. 60  40 คน 
4 กิจกรรม กำรชงกำแฟร่วมสมัย 25-26 พ.ย. 60  40 คน 
5 กิจกรรม ผู้น ำเที่ยวมืออำชีพ 13-14 ม.ค. 61 30 คน 
6 กิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรโรงแรมและกำร

บริกำร  
17-ก.พ.-61 20 คน 

7 กิจกรรม ทักษะกำรจัดดอกไม้และงำนใบตอง  24-25 ก.พ. 61  40 คน  
8 กิจกรรม พัฒนำศักยภำพนักศึกษำสู่กำรเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ

ตำมแนวคิด WIL 
12-มี.ค.-61 100 คน 

9 กิจกรรม กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษวิชำชีพส ำหรับ
นักศึกษำ  

17-18 มี.ค.61  70 คน 

10 กิจกรรม พัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนกำรผลิตบัณฑิตในศำสตร์
เฉพำะตำมนโยบำยรัฐบำล(ด้ำนกำรโรงแรม หัวข้อพัฒนำทักษะ
ขั้นพื้นฐำนในกำรบริกำรลูกค้ำและผู้ใช้บริกำร) 

25-27 เม.ย. 61   30 คน 

11 กิจกรรม พัฒนำควำมเป็นเลิศกำรผลิตบัณฑิตในศำสตร์เฉพำะ
ตำมนโยบำยรัฐบำล (ด้ำนกำรโรงแรม หัวข้อกำรเป็นนักสร้ำง
เครื่องดื่ม) 

24-26 พ.ค. 61  3 0คน 

12 กิจกรรม พัฒนำควำมเป็นเลิศกำรผลิตบัณฑิตในศำสตร์เฉพำะ
ตำมนโยบำยรัฐบำล (ด้ำนกำรท่องเที่ยว) 

5-8 ก.ค.61 30 คน 
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 11.3  กิจกรรมด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วันเดือนปี ท่ีจัด จ ำนวนนักศึกษำ 

ที่เข้ำร่วม 
1 กิจกรรม พัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตำมกรอบ

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (Mind Map) 
24-ก.พ.-61 100 คน  

2 กิจกรรม ฝึกอบรมทักษะกำรพูดแบบมืออำชีพในงำนท่องเที่ยว  

กำรโรงแรมและกำรบริกำร 
24-ธ.ค.-60 25 คน 

 
 11.4  กิจกรรมด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วันเดือนปี ท่ีจัด จ ำนวนนักศึกษำ 
ที่เข้ำร่วม 

1 กิจกรรม แสดงควำมยินดีกับบัณฑิต  3-5 พ.ย. 60 102 คน 
2 กิจกรรม กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 11 พ.ย. 60 40 คน 
3 กิจกรรม นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ห่ำงไกลยำเสพติด 12 พ.ย. 60  100 คน 
4 กิจกรรม คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภำพ 22-พ.ย.-60 246 คน 
5 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษำหลังฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

สำขำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว  
21-เม.ย.-61 125 คน  

6 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรบริหำรโรงแรม 
หลังฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  

23-เม.ย.-61 100 คน  

 
11.5  กิจกรรมด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วันเดือนปี ท่ีจัด จ ำนวนนักศึกษำ 
ที่เข้ำร่วม 

1 กิจกรรมจัดบริกำรด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำรเรียนรู้ 

15-มี.ค.-61 555 คน 

 
 
12.  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ล ำดับ ชื่อกิจกรรม/โครงกำรบริกำร
วิชำกำร/วิชำชีพ 

วันเดือน 
ปีที่จัด 

สถำนทีจ่ัด ผู้รับบริกำร 

1 กิจกรรม สัมมนำวิชำกำร ครั้งที่ 6 
Tourism Imaginations 

24 พ.ย. 61  ส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว  

นักศึกษำ 
คณำจำรย์ 
บุคลำกร และ
สมำชิกเครือข่ำย
กำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 
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2 กิจกรรม ด ำเนินกำรวจิัยเพื่อสร้ำง
องค์ควำมรู้และนวัตกรรมหัวข้อกำร
พัฒนำสินค่ำและผลิตภัณฑ์กำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำนม่วงค ำ 

1 ก.พ. – 20 มี.ค. 61 ชุมชนบ้ำนม่วงค ำ ประชำชนบ้ำน
ม่วงค ำ 

3 กิจกรรมกำรพัฒนำเส้นทำงกำรสื่อ
ควำมหมำยกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

15 มิถุนำยน 61 บ้ำนป่ำซำงวิวัฒน์ ประชำชนบ้ำน
ป่ำซำงวิวัฒน ์

 
13.  ด้ำนกำรวิจัย  
 1.3.1 ทุนวิจัยภำยใน 
ล ำดับ ชื่องำนวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงกำร แหล่งทุน งบประมำณ 

1 กำรพัฒนำชุดประสบกำรณ์กิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวบนฐำนทุนทำงสังคม วัฒนธรรม 
และทรัพยำกรธรรมขำติทำงกำรท่องเที่ยว 
เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของต ำบลนำงแล 
อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย  

อำจำรย์ปริพรรน์  แก้วเนตร 
อำจำรย์มนสิชำ  ซำวค ำ 
อำจำรย์นคเรศ  อุดชะยำ 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
เชียงรำย  

53,000 บำท  

2 รูปแบบกำรจดังำนกิจกรรมพิเศษ (Event) 
จำกรำกฐำนทุนทำงสังคม วัฒนธรรม เพื่อ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของต ำบลนำงแล 
อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย  

อำจำรย์อุทุมพร  กำรเก็บ 
อำจำรย์ ดร.ชฎำพัศฐ์  สุขกำย 
อำจำรยส์ุรัชนี  ยลธะศษสตร ์
อำจำรย์นฤมล  มิลโควสก ี

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
เชียงรำย  

60,000 บำท 

3 รูปแบบกำรจดักำรเครือข่ำยกำรทอ่งเที่ยว
ชุมชนบ้ำนห้วยขม ต ำบลแม่ยำว อ ำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงรำย โดยกำรมีสว่ยร่วม
ของภำคีท้องถิ่น  

อำจำรย์รชตะ  ไชยเมือง  
อำจำรยณ์ฐมน  สังวำลย ์
 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
เชียงรำย  

45,000 บำท  

4 กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของผ้ำทอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงรำย สู่กำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ
ทำงกำรท่องเที่ยว  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.
อรวรรณ บุญพัฒน์ 
อำจำรย์ปริพรรน์ แก้วเนตร 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
เชียงรำย 

82,000 บำท 

5 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวด้วย
จักรยำนในเขตเทศบำลเวียงเชียงแสน จังหวัด
เชียงรำย 

อำจำรย์ภูวนำรถ  ศรีทอง  
อำจำรย์พรรณภิำ  ซำวค ำ 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
เชียงรำย  

55,000 บำท 

6 แนวทำงกำรพฒันำเชียงแสนสู่กำรเป็น
ศูนย์กลำงโลจิสติกส์ (Hub) กำรท่องเที่ยว
ทำงน้ ำในอนุภำคลุ่มน้ ำโขง 

อำจำรย์รักติบูล  จันทนุปำน มหำวิทยำลยัรำชภฏั
เชียงรำย 

40,000 บำท 

7 กำรท่องเที่ยวจิตอำสำโดยชุมชนเขตเมือง
ประวัติศำสตร์เชียงแสน จังหวัดเชียงรำย  

อำจำรย์อุทุมพร  กำรเก็บ 
อำจำรย์นฤมล  สุมำร 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
เชียงรำย  

50,000 บำท 
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ล ำดับ ชื่องำนวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงกำร แหล่งทุน งบประมำณ 

8 แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรเรือ
โดยสำรเพื่อกำรท่องเที่ยวเชียงแสน 
เชื่อมโยงเส้นทำงท่องเที่ยวอนุภำคลุ่มน้ ำโขง 
 

อำจำรย์ดวงศริิ  ภูมิวิชชุเวช 
อำจำรย์ขวัญฤทัย  ครองยตุ ิ

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
เชียงรำย  
 

45,000 บำท 

9 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อกำร
พัฒนำชุมชนท้องถิ่น บ้ำนหนองอ้อ ต ำบล
ป่ำซำง อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย 

อำจำรย์ขวัญฤทัย  ครองยตุ ิ มหำวิทยำลยัรำชภฏั
เชียงรำย  
 

75,500 บำท 

10 กำรพัฒนำต้นแบบกำรจัดกำรที่พักรูปแบบ
โฮมสเตย์บ้ำนหนองอ้อ ต ำบลป่ำซำง 
อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย 

อำจำรย์บวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล 

อำจำรย์น ำขวัญ  วงศ์ประทุม 
อำจำรย์ดวงศริิ  ภูมิวิชชุเวช 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
เชียงรำย  
 

60,000 บำท 

11 รูปแบบกำรจดักำรกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
โดยชุมชน ตำมศำสตร์พระรำชำ 

อำจำรย์น ำขวัญ  วงศ์ประทุม  มหำวิทยำลยัรำชภฏั
เชียงรำย  
 

50,000 บำท 

12 กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพตำม
ศำสตร์พระรำชำ ต ำบลนำงแล จังหวัด
เชียงรำย  

อำจำรย์น ำขวัญ  วงศ์ประทุม 
 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
เชียงรำย  
 

12,000 บำท 

รวม 627,500 บำท  

 
 1.3.2 ทุนวิจัยภำยนอก 
ล ำดับ ชื่องำนวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงกำร แหล่งทุน งบประมำณ 

1 แนวทำงกำรออกแบบส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
เพื่อคนท้ังมวลส ำหรับคนพิกำรและผู้สูงอำยุ
ภำยในแหล่งท่องเท่ียวเชิงพุทธศำสนำในอ ำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงรำย 

อำจำรย์ขวัญฤทัย  ครองยุติ 
อำจำรย์วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์ 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ 

181,000 บำท 

รวม 181,000 บำท 

 
รวมงบประมำณที่ได้รับท้ังสิ้น     808,500     บำท  
 
14.  งบประมำณปี 2559  

แหล่งงบประมำณ จ ำนวนเงิน 
งบแผ่นดิน 10,599,300 
งบรำยได้ 1,310,100 

รวม 11,909,404 
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บทที่ 2  
ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
2.1  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ปีกำรศึกษำ 2560  ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำยได้ด ำเนินกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแนวทำงในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในที่ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ก ำหนด ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ/ส ำนัก โดยมีตัวบ่งชี้ที่
ด ำเนินกำรในระดับคณะทั้งสิ้น  5 องค์ประกอบ 13 ตัวชี้วัด ดังนี้   
 องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
 องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
 องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร  
 

 กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพ มีกำรตรวจสอบ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภำพภำยในของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวจึงเชื่อมโยงทั้งปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร และผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ แสดงในแผนภำพที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภำพที่ 2.1   แสดงควำมเชื่อมโยงกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 
 
 

กำรปฏิบัติงำนของส ำนัก
วิชำกำรท่องเท่ียว 

 

กำรประเมินตนเองของส ำนัก
วิชำกำรท่องเท่ียว(ทุกปี) 

 

รำยงำนกำรประเมินตนเอง
(SAR) 

 

ติดตำมตรวจสอบ 
โดยต้นสังกัด 

 

ข้อมูลย้อนกลับ 
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2.2  รำยช่ือคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ตำมค ำสั่งส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ที่ 3815/2559 ลงวันที่ 
13 กรกฎำคม พ.ศ.2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ที่รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนกำรประกัน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ดังนี้ 
          2.2.1 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 
 คณบดีส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว     ที่ปรึกษำ 
 รองคณบดี(รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพ)    ประธำนกรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำรบริหำรหลักสูตร สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว กรรมกำร 
 ประธำนสำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม     กรรมกำร 
 ประธำนสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร  กรรมกำร 
 เลขำนุกำรกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว กรรมกำร 
 เลขำนุกำรกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม กรรมกำร 
 เลขำนุกำรกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 
 และกำรบริกำร      กรรมกำร 
 หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 นำยณัฐกิจ  มูลแจ่ม      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
          2.2.2 คณะกรรมกำรก ำกับกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 
 คณบดีส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว    ประธำนกรรมกำร 
 รองคณบดี(รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพ)   รองประธำน 
 รองคณบดี(รับผิดชอบงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร)  กรรมกำร 
 ประธำนกรรมโปรแกรมวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว  กรรมกำร 
 ประธำนโปรแกรมวิชำกำรบริหำรโรงแรม   กรรมกำร 
 ประธำนโปรแกรมวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร กรรมกำร 
 หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          2.2.3 คณะกรรมกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 
 คณบดีส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว    ประธำนกรรมกำร 
 รองคณบดี(รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพ)   รองประธำน 
 รองคณบดี(รับผิดชอบงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร)  กรรมกำร 
 หวัหน้ำส ำนักงำนคณบดี       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 นำงสำวพิมพ์พิมล  วินทะไชย             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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          2.2.4 คณะกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 
 คณบดีส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว     ประธำนกรรมกำร 
 รองคณบดี(รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพ)    รองประธำน 
 รองคณบดี(รับผิดชอบงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร   กรรมกำร 
 เจ้ำหน้ำที่ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนประจ ำสักวิชำกำรท่องเที่ยว  กรรมกำร 
 หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
2.3  แผนด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  

ระยะเวลำ กิจกรรม 

มิถนุำยน 2560 ประชุมแนวทำงกำรด ำเนินประกันคุณภำพประจ ำป ี

กรกฎำคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 

สิงหำคม 2560 -
กรกฎำคม 2561 

เก็บรวมรวมเอกสำรและหลักฐำนอ้ำงอิง  

กรกฎำคม –  

สิงหำคม 2561 

จัดท ำ SAR รองรับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร 

กรกฎำคม 2561 ประชุมติดตำมกำรด ำเนินประกันคุณภำพ 

กรกฎำคม 2561 ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพประจ ำปีและจดัท ำเอกสำรประกันคณุภำพ 

สิงหำคม 2561 รับกำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร 

กรกฎำคม –  

กันยำยน 2561 

จัดท ำ SAR รองรับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับคณะ / ส ำนัก 

สิงหำคม 2561 เก็บเอกสำรและหลักฐำนในระบบกำรจัดกำรข้อมูล QAS 

กันยำยน 2561 ลงข้อมูลในระบบ CHE QA Online 

ตุลำคม 2561 รับกำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ/ ส ำนัก 

ตุลำคม 2561 จัดประชุมเพื่อน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนและเป็นข้อมลูประกอบกำรจดัท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำป/ีแผนกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป 
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2.4  ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินในปีท่ีผ่ำนมำ  
 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมิน ผลกำรปรับปรุงพัฒนำตำมข้อเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนำให้อำจำรย์ประจ ำคณะให้มี
คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร
เพ่ิมข้ึน 

ท ำกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำผลงำนวิชำกำรท้ัง
ในด้ำนกำรสนับสนุนทุนในกำรท ำต ำรำและเอกสำร
ประกอบกำรสอนจ ำนวน 5 ทุน และกำรสนับสนุน
งบประมำณกำรน ำเสนอและตีพิมพ์บทควำมวิจัยและ
บทควำมบริกำรวิชำกำรรวมทั้งสิ้น 11 บทควำม และ
กำรเชิญวิทยำกรให้ควำมรู้ถึงระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรท้ังนี้ในปี 2560 มีอำจำรย์ที่ส่งผลงำนเพ่ือขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับ ผศ. จ ำนวน 4 คน และ 
รศ 1 คน นอกจำกนี้ยังได้สนับสนุนกำรศึกษำต่อโดย
ในปี 2560 มีอำจำรย์ได้รับทุนศึกษำต่อระดับปริญญำ
เอกเพ่ิมจ ำนวน 2 คน  

2. ควรส่ง เสริมและวำงแผนให้คณำจำรย์
เผยแพร่ผลงำนวิจัย ให้มำกขึ้น 

มีกำรจัดกิจรรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย
โดยเชิญผู้เชี่ยวชำญให้ค ำแนะน ำและเปิดคลินิกกำร
เขียนบทควำมวิจัยและบทควำมวิชำกำรแก่คณำจำรย์
โดยผลจำกกำรด ำเนินกิจกรรมท ำให้อำจำรย์มีผลงำน
น ำเสนอในเวทีระดับนำนำชำติจ ำนวนทั้งสิ้น 8 
บทควำม 

3. ควรมีกำรระบุกำรน ำไปใช้ประโยชน์จำกกำร
บริกำรวิชำกำวิชำกำรที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน
ในกำรก่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำและ
ชุมชนในพ้ืนที่ 

ส ำนักได้ด ำ เนินกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงกำร
ให้บริกำรวิชำกำรและกำรวิจัยกับเทศบำลต ำบลป่ำ
ซำง โดยเป็นกำรพัฒนำกำรจัดกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในหมู่บ้ำนหนองอ้อ ซึ่งเกิดจำกควำมต้องกำร
ของชุมชมชนท้องถิ่นอย่ำงแท้จริงและจะน ำไปสู่
กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร 
และกำรวิจัยให้เกิดประโยชน์ที่เห็นเป็นรูปธรรมกับทั้ง
อำจำรย์ นักเรียน และชุมชนท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง 

4 ควรระบุรำยละเอียดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของแผนในกำรสรุปผลกำร
ประเมินควำมส ำเร็จของทุกโครงกำร 

ได้ท ำกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกิจกรรมให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนไว้อย่ำงชัดเจน
และสำมำรถวัดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
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บทที ่3 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 
 ปีกำรศึกษำ 2560 คณะได้ด ำเนินกำรด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแนวทำงกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของ สกอ. จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ภำยใต้
องค์ประกอบคุณภำพ 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 

ระดับปริญญำตรี 
1. หลักสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว (หลักสตูร
ปรับปรุง)        
    พ.ศ.2558 
2. หลักสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและกำร
บริกำร  
   (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 
3. หลักสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม (หลักสตูร
ปรับปรุง) พ.ศ.2558 

 
ผ่ำนเกณฑ ์

 
ผ่ำนเกณฑ ์

 
ผ่ำนเกณฑ ์

 
3.39 

 
3.27 

 
3.60 

รวม 10.26 
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กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ ์

(ใช้ค่ำเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินหลักสูตร) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตัวต้ัง 
ตัวหำร  

ผลลัพธ ์

3.00 
10.26 

3.42 3.42 
 

บรรลุเป้ำหมำย 
 

3 

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 

1.1-1 รำยงำนประเมินตนเองหลักสูตรสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว (หลักสตูรปรับปรุง) พ.ศ.
2558 

1.1-2 รำยงำนประเมินตนเองหลักสูตรกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร (หลักสูตร
นำนำชำติ)  
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2558 

1.1-3 รำยงำนประเมินตนเองหลักสูตรกำรบริหำรโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2558 
1.1-4 รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว เพื่อรำยงำนผลกำรตรวจ

ประเมินตนเองระดับหลักสตูร ปีกำรศึกษำ 2560 
 
 
 
 
 

 
ตัวบ่งช้ีที่  1.2  อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ปัจจัยน ำเข้ำ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :    
 โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเป็นคะแนนระหว่ำง 0 - 5 
 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
40 ขึ้นไป 
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สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวฒุิปริญญำเอก 

  
 
 

2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

ผลกำรด ำเนินงำน    
ข้อมูลอำจำรย์ จ ำนวนอำจำรย ์

1. อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (นับท้ังปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ) 19 
2. อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 3 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนองิเกณฑ ์
(ใช้บัญญัติไตรยำงค์

เทียบร้อยละ 40 = 5) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตัวต้ัง 
ตัวหำร 

 

X 100 ผลลัพธ ์

3 
3 
19 

 

X 100 15.79 1.97 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 

1.2-1 เอกสำรอ้ำงอิงจำกกองบริหำรงำนบุคคล 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสง่ียม บญุพัฒน์ : Ph.D.สำขำวิชำ Tourism Management 
Newcastle University ประเทศอังกฤษ ปีกำรศึกษำ 2552 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรวรรณ  บุญพัฒน์ : ปร.ด.สำขำวิชำกำรจดักำรนวัตกรรม 
กำรท่องเที่ยวและบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปีกำรศึกษำ 2557   
3. อำจำรย์ ดร.ชฎำพัศฐ์ สุขกำย ปร.ด.สำชำวิชำกำรจดักำรนันทนำกำรเพื่อกำรท่องเที่ยว  
มหำวิทยำลยัแม่โจ้ พ.ศ.2557 

 
 
 
 
 
 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะทีมีคุณวุฒิปริญญำเอก X 100 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะท้ังหมด 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอก 

X 5 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอกท่ีก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



25 
 

ตัวบ่งช้ีที่  1.3  อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ปัจจัยน ำเข้ำ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน :    
 โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นคะแนนระหว่ำง 0 - 5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 
     ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และ
ศำสตรำจำรย์ รวมกันที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร 

  
 
 

2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในขอ้ 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 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ 2 
     2.2 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่เป็น รองศำสตรำจำรย ์ - 
     2.3 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่เป็น  ศำสตรำจำรย ์ - 

รวมจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 2 

  กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ ์

(ใช้บัญญัติไตรยำงค์
เทียบร้อยละ 60 = 5) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตัวต้ัง 
ตัวหำร 

 

X 100 ผลลัพธ ์

3 
2 
19 

 

X 100 10.53 0.88 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

 
 
 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะทีด่ ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร X 100 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะทั้งหมด 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะทีด่ ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

X 5 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะทีด่ ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 

1.3-1 ค ำสั่งแต่งตั้งต ำแหน่งทำงวิชำกำร            
            1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสง่ียม บุญพัฒน์ 
            2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรวรรณ  บุญพัฒน์ 

 
 
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 ค่ำร้อยละทีน่้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ  0    คิดเป็น  5  คะแนน 
 2.2 ค่ำร้อยละที่มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ  20 คิดเป็น  0  คะแนน 
 2.3 ค่ำร้อยละมำกกว่ำร้อยละ  0  แต่น้อยกว่ำร้อยละ  20  ให้น ำมำคิดคะแนนดังนี ้
 

คะแนนท่ีได้  = 
5  –  (ค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้จำก 2.3) 

 4 
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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 
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 25 414.88 19 21.79 

 
 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ 

 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

FTESต่ออำจำรย-์เกณฑ ์

เกณฑ ์
 

X 100 ผลลัพธ ์

3 
21.79 - 25 

25 
 

X 
100 

-12.84 5 บรรลุเป้ำหมำย 

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 

1.4-1 เอกสำรอ้ำงอิงจำกส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
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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 

 

ผลกำรด ำเนินงำน    
ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
 1. จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำใน

คณะ 
            ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวด ำเนินกำรให้มีระบบระบบและกลไกใน
กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำดังต่อไปนี้ 
            1. ด ำเนินกำรออกค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำหมู่เรียน
ทุกวิชำเอกอย่ำงน้อย 1 คน (1.5-1 ค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ) 
            2. มอบคู่มือกำรกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอำจำรย์ที่ปรึกษำ ซึ่งจัดท ำข้ึน
โดยมหำวิทยำลัยให้แก่อำจำรย์ในสังกัดส ำนักวิชำทุกคน (1.5-2 คู่มือ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ) 
           3. ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำปฏิทินกำรให้ค ำปรึกษำของอำจำรย์
และนักศึกษำ (1.5-3 ประกำศปฏิทินกำรให้ค ำปรึกษำของอำจำรย์ที่
ปรึกษำ) 
           4. บรรจุเรื่องกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำจำรย์ที่ปรึกษำในระเบียบ
วำระกำรประชุมก่อนเปิดภำคเรียนของส ำนักวิชำในวำระเสนอเพื่อ    
พิจำรณำ (1.5-4 ระเบียบวำระกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุมก่อน
เปิดภำคเรียน)  
          5 .  ส ำ นั ก วิ ช ำ  ไ ด้ จั ด ให้ ช่ อ งทำงกำรสื่ อส ำร  เ ผ ยแพร่  
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลที่นักศึกษำควรทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์  ป้ำย
ประชำสัมพันธ์ของส ำนักวิชำ (1.5-5 ตัวอย่ำง web-link และภำพป้ำย
ประชำสัมพันธ์ของส ำนักวิชำ) 
       6. อำจำรย์ที่ปรึกษำติดต่อกับนักศึกษำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตให้
ค ำปรึกษำที่พัฒนำขึ้นโดยมหำวิทยำลัย (1.5-6 ตัวอย่ำง web-link ระบบ
ให้ค ำปรึกษำของมหำวิทยำลัย) 
       7. ส ำนักวิชำจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ เพื่อให้มีโอกำสพบ
คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ และอำจำรย์ที่ปรึกษำ และเชิญผู้ปกครอง

 
 
 
 
 
1.5-1  ค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 
1.5-2  คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 
 
1.5-3  ประกำศปฏิทินกำรให้ค ำปรึกษำของ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 
 
1.5-4  ระเบียบวำระกำรประชุมและรำยงำนกำร
ประชุมก่อนเปิดภำคเรียน 
 
 
1.5-5  ตัวอย่ำง web-link ระบบให้ค ำปรึกษำ
ของมหำวิทยำลัย 
 
1.5-6  ตัวอย่ำง web-link ระบบให้ค ำปรึกษำ
ของมหำวิทยำลัย 
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม (1.5-7 ภำพกำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ
ใหม่และส ำเนำเอกสำรแจกแก่นักศึกษำใหม่ในวันปฐมนิเทศ ส ำเนำ
หนังสือเชิญผู้ปกครองนักศึกษำ) 
       8. อำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำหมู่เรียน ก ำหนดและพัฒนำช่องทำงกำร
ให้ค ำปรึกษำที่สะดวกและรวดเร็ว และแก้ปัญหำข้อจ ำกัดในเรื่องกำร
จัดกำรเวลำให้ค ำปรึกษำโดยตรง (Face to Face)  ระหว่ำงอำจำรย์ที่
ปรึกษำและนักศึกษำโดยผ่ำนระบบสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
อำทิ Facebook, Line Application (1.5-8 รูปภำพกำรตั้งกลุ่มสนทนำ
ผ่ำนโปรแกรม Facebook, Line Application ของอำจำรย์ที่ปรึกษำและ
นักศึกษำ) กำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำในเรื่องของกำรใช้ชีวิตในรั้ว
มหำวิทยำลัย ปัญหำในกำรคบเพื่อน ยำเสพติด ทั้งนี้รวมถึงช่องทำงกำร
ท ำงำนพิเศษในช่วงเวลำว่ำงของนักศึกษำ ครอบครัว และปัญหำส่วนตัว
ของนักศึกษำ 
      9. ส ำนักวิชำจัดกิจกรรมกำรบรรยำยให้ค ำแนะน ำในกำรใช้ชีวิต
นักศึกษำในรั้วมหำวิทยำลัย ปัญหำในกำรคบเพื่อน ยำเสพติด ท้ังนี้รวมถึง
ช่องทำงกำรท ำงำนพิเศษในช่วงเวลำว่ำงของนักศึกษำ ครอบครัว และ
ปัญหำส่วนตัวของนักศึกษำ กำรพัฒนำบุคลิกภำพ กำรให้ข้อคิดด้ำนกำร
เรียน โอกำสกำรเข้ำสู่วิชำชีพ ซึ่งบรรยำยโดยคณำจำรย์ในส ำนักวิชำ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก และศิษย์เก่ำ (1.5-9 ส ำเนำกิจกรรม/โครงกำร
พัฒนำบุคลิกภำพนักศึกษำ) 
       10. กำรด ำเนินกำรให้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อบริกำรให้
ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำของส ำนักวิชำเพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรปรับปรุง
กำรให้บริกำร (1.5-10 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรบริกำรให้
ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ)  
      11. กำรสรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อบริกำรให้
ค ำปรึกษำ และน ำผลกำรส ำรวจเข้ำสู่กำรประชุมร่วมของอำจำรย์ที่
ปรึกษำเพื่อรับทรำบและพิจำรณำหำแนวทำงด ำเนินกำรปรับปรุงกำร
ให้บริกำรค ำปรึกษำที่มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษำ (1.5-11 ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและ
รำยงำนกำรประชุมร่วมอำจำรย์ที่ปรึกษำ พร้อมบทสรุปแนวทำงกำร
ปรับปรุงกำรให้บริกำรค ำปรึกษำท่ีมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำม
ตอ้งกำรและข้อเสนอแนะของนักศึกษำ) ตัวอย่ำงปัญหำที่พบ อำทิ 

ปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
1. นักศึกษำถูกจ ำหน่ำยระหว่ำง 
    กำรเรียนตำมเกณฑ์กำรวัดผล  
    เน่ืองจำกไม่สำมำรถปรับตัว 

1.1 ให้ค ำแนะน ำในกำรเลือก 
รำยวิชำลงทะเบียนเรียนท่ีเหมำะสม
ในช่วงชั้นปีแรกของกำรศึกษำ 

1.5-7 ภำพกำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ
ใหม่และส ำเนำเอกสำรแจกแก่นักศึกษำใหม่ใน
วันปฐมนิเทศ ส ำเนำหนังสือเชิญผู้ปกครอง
นักศึกษำ 
 
 
 
1.5-8 รูปภำพกำรตั้งกลุ่มสนทนำผ่ำนโปรแกรม 
Facebook, Line Application ของอำจำรย์ที่
ปรึกษำและนักศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 .5 -9  ส ำ เนำกิ จกรรม/ โคร งกำรพัฒนำ
บุคลิกภำพนักศึกษำ 
 
 
1.5-10 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำร
บริกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ 
 
 
 
 
1.5-11 ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและ
รำยงำนกำรประชุมร่วมอำจำรย์ที่ปรึกษำ พร้อม
บทสรุปแนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร
ค ำปรึกษำที่มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะของนักศึกษำ 
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
   เข้ำกับระบบกำรเรียนกำรสอน 
   ระดับอุดมศึกษำ 

1.2 ให้ค ำแนะน ำเรื่องเทคนิค 
กำรเรียนท่ีเหมำะสม 

2. ปัญหำกำรด ำเนินชีวิตส่วนตัว  
    ของนักศึกษำท่ีกระทบต่อกำร    
     เรียนของนักศึกษำ เช่น      
    ปัญหำด้ำนกำรเงิน กำรจัดกำร 
    เวลำ ปัญหำในกำรคบเพื่อน 

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

3. ปัญหำกำรวำงแผนกำรเรียนใน
กรณีท่ีไม่สำมำรถเรียนตำมแผนกำร
เรียนท่ีก ำหนดไว้ได้ 

3.1 ท่ีปรึกษำวำงแผนกำรเรียนให้
นักศึกษำเป็นรำยบุคคลและมีกำร
ก ำกับติดตำมผลกำรเรียนในทุกภำค
เรียน 

 

 2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอกเวลำแก่นักศึกษำ 
           ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรจัด
ให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกิจกรรม โครงกำรต่ำงๆ นอกเหนือจำกที่มีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรโดยคณำจำรย์ของส ำนักวิชำ เพื่อจะมี
ส่วนในกำรพัฒนำศักยภำพให้แก่นักศึกษำ ทั้งนี้ ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว
ได้ด ำเนินกำรในลักษณะต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
           1. ส ำนักวิชำ ได้พัฒนำเว็บไซต์ และเฟ็ซบุ๊ค (Facebook) ของ
ส ำนักวิชำ เพื่อให้เป็นช่องทำงกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร 
(นอกเหนือจำกกำรติดต่อสื่อสำรภำยในระหว่ำงส ำนักวิชำและนักศึกษำ) 
แก่นักศึกษำซึ่งด ำเนินกำรโดยต่ำง ๆ ทั้งที่อยู่ภำยในมหำวิทยำลัยและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย อำทิ ข่ำวกำรรับสมัครงำน ข่ำวสำรกำรแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำรและกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำชีพ ข่ำวสำรกำรรับ
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ข่ำวสำรกำรจัดกิจกรรมพิเศ ที่นักศึกษำ
มีโอกำสที่จะมีรำยได้จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเป็นต้น (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 ำนักวิชำ และ 
Facebook ของส ำนักวิชำ 
 
1.5-13   รูปภำพป้ำยประชำสัมพนัธ์ของส ำนัก
วิชำ 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ
แก่นักศึกษำ 
       ส ำนักวิชำให้ควำมส ำคัญกับกำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำให้เปน็ผู้
มีคุณลักษณะของกำรเป็นมืออำชีพในวิชำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยว         กำร
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
โรงแรม และกำรบริกำร เพื่อให้สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำออกไปและมี
อำชีพรองรับ มีทักษะตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต  ทั้งนี้ ส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินกำรเพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของ
นักศึกษำก่อนกำรเข้ำท ำงำนในลักษณะดังต่อไปนี้ 
        1. จัดสรรงบประมำณกำรเพื่อด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรทำงกำรท่องเที่ยวแก่นักศึกษำครอบคลุมทั้งทักษะในด้ำนกำร
ท่องเที่ยว ทักษะด้ำนกำรโรงแรม ทักษะด้ำนกำรบริกำร ทักษะด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศ ทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร กำรพัฒนำบุคลิกภำพ 
เป็นต้น โดยก ำหนดเป็นกิจกรรมและโครงกำรบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ (1.5-14 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560  และ พ.ศ. 2561 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำร
ท่องเที่ยว และ 1.5-15 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวตำมแผนปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 
2561) 
      2. กำรจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนกำรส ำเร็จกำรศึกษำส ำหรับ
นักศึกษำช้ันปีที่ 4 โดยกำรเชิญวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิมำบรรยำยพิเศษ
เกี่ยวกับเทคนิคกำรสมัครงำน  กำรสัมภำษณ์งำน (1.5-16 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกิจกรรมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5-14 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560  และ พ.ศ. 2561 โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพบคุลำกรดำ้นกำรท่องเทีย่ว  
1.5-15 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรดำ้นกำรท่องเทีย่วตำม
แผนปฏิบัตริำชกำร พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 
2561 
1.5-16 รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ 

 4. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1-3 
ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
         1. ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินกำรให้มีกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกิจกรรมตำมระบุในข้อ 1-3 เพื่อเป็นกำรสะท้อนประสิทธิภำพใน
กำรด ำเนินกำรและเพื่อเป็นข้อมลูส ำหรับกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำรให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน ผลจำกกำรประเมินผลมดีังต่อไปนี้               
(1.5-17 ผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม) 

ประเด็นค ำถำม ค่ำคะแนน 
   1. จัดบริกำรใหค้ ำปรึกษำทำงวิชำกำร และ
กำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ 

4.08 

2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนท่ีให้บริกำร 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง่งำนท้ัง
เต็มเวลำและนอกเวลำแก่นักศึกษำ 

4.04 

3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำร
ท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 

4.19 

       2. ส ำนักวิชำ ได้น ำผลที่ได้จำกกำรประเมินเข้ำสู่กำรประชุมส ำนัก
วิชำเพื่อพิจำรณำรับทรำบและหำแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพื่อปรับปรุง
และพัฒนำรูปแบบและวิธีกำรด ำเนินกำรที่จะมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
โดยได้มีกำรจัดท ำสรุปผลกำรประชุมแจ้งคณำจำรย์และผู้เกี่ยวข้องทรำบ

 
 
 
 
 
 
1.5-17 ผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
เพื่อน ำไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรในส่วนที่มีควำมเกี่ยวข้องหรือที่
รับผิดชอบต่อไป 

 5. น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและ
กำรให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลกำรประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำม
คำดหวังของนักศึกษำ 
      1. ส ำนักวิชำ ได้เสนอผลที่ได้จำกกำรประเมินต่อที่ประชุมส ำนักวิชำ
เพื่อพิจำรณำรับทรำบและหำแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรด ำเนินกำรที่จะมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน โดยได้
มีกำรจัดท ำสรุปผลกำรประชุมแจ้งคณำจำรย์และผู้เกี่ยวข้องทรำบเพื่อ
น ำไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรในส่วนที่มีควำมเกี่ยวข้องหรือที่
รับผิดชอบต่อไป (1.5-18 รำยงำนกำรประชุมส ำนักวิชำ ประจ ำภำคเรียน
ที่ 2/2560 ครั้งท่ี วันท่ี 5 ก.พ. 2561) 
      2. ส ำนักวิชำได้จัดท ำบทสรุปแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำกำร
ให้บริกำรและกำรให้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ 
โดยเป็นบทสรุปท่ีได้จำกกำรระดมควำมคิดเห็นของคณำจำรย์และผู้เกี่ยว
ของกับกำรด ำเนินกำร และมอบให้ผู้รับผิดชอบน ำไปใช้เป็นแนวทำงกำร
ด ำเนินกำร (1.5-19 สรุปแนวทำงกำรด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำกำร
ให้บริกำรและกำรให้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ) 

ประเด็นค ำถำม ปี 2559 ปี 2560 

   1. จัดบริกำรใหค้ ำปรึกษำทำงวิชำกำร และ
กำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ 

3.67 4.08 

2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนท่ีให้บริกำร 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง่งำนท้ัง
เต็มเวลำและนอกเวลำแก่นักศึกษำ 

3.74 4.04 

3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำร
ท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 

3.78 4.19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.5-18 1.5-18 รำยงำนกำรประชุมส ำนักวิชำ 
ประจ ำภำคเรียนท่ี 2/2560 ครั้งท่ี วันท่ี 5 ก.พ. 
2561 
 
 
 
1.5-19 สรุปแนวทำงกำรด ำเนินกำรปรับปรุง
และพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล
เพื่อให้เป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ 

 6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์
เก่ำ 
         ในรอบปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกิจกรรมให้ข้อมูล
และควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ ดังต่อไปนี้  
      1. กิจกรรมกำรให้ควำมรู้ เกี่ยวกับเกณฑ์ แนวปฏิบัติของ พรบ.
มัคคุเทศก์และกำรน ำเที่ยวฉบับใหม่ และเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็ปไซต์ของ
ส ำนักวิชำเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกข้อมูลแก่ศิษย์เก่ำที่ประกอบอำชีพ
มัคคุเทศก์ได้ทรำบข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบอำชีพ
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
(1.5-20 บรรยำกำศกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ แนวปฏิบัติของ พรบ.
มัคคุเทศก์และกำรน ำเที่ยวฉบับใหม่แก่ศิษย์เก่ำ)     
      2. เชิญศิษย์เก่ำเข้ำร่วมกิจกรรมสัมมนำทำงวิชำกำร The 6 th 
Tourism Imaginations ในวันที่ 24 เดือนพฤศจิกำยน 2560 และ งำน
วันมัคคุเทศก์ไทย วันที่ 21 มิถุนำยน 2561 เพื่อเป็นกำรสำนสัมพันธ์ที่ดี
และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม และ
กำรบริกำร (1.5-21 ภำพบรรยำกำศกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของศิษย์เก่ำ)  
     3. กำรจัดท ำช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำนเฟซบุ๊คส ำนักวิชำ โดยตั้งกลุ่ม
เฉพำะส ำหรับศิษย์เก่ำเพื่อสื่อสำรข้อมูล ข่ำวสำร สำระต่ำง ๆ  เช่น 
แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ พ.ร.บ. ธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
สถิติ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลให้ศิษย์เก่ำได้ทรำบและน ำไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรประกอบอำชีพ (1.5-22  ตัวอย่ำงหน้ำ Facebook ส ำนัก
วิชำ) 

1.5-20 บรรยำกำศกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ 
แนวปฏิบัติของ พรบ.มัคคุเทศก์และกำรน ำเที่ยว
ฉบับใหม่แก่ศิษย์เก่ำ 
 
 
 
1.5-21 ภำพบรรยำกำศกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ของศิษย์เก่ำงำน The 6th Tourism 
Imaginations และงำนวันมคัคุเทศก์ไทย 
 
 
 
1.5-22  ตัวอย่ำงหน้ำ Facebook ส ำนักวิชำ 

 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 
 
 
 

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 
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ผลกำรด ำเนินงำน    
ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
 1. จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของสถำบัน

โดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนและกำรจัดกิจกรรม 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้ด ำเนินกำรในกำรจัดท ำแผนกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำของส ำนักวิชำ โดยกระบวนกำรที่นักศึกษำมีส่วน
ร่วม ตำมล ำดับต่อไปนี้     
      1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำประจ ำส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว (1.6-1 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ
ประจ ำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
     2. คณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำประจ ำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำนักศึกษำ    
(1.6-2 รำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ) 
     3. จัดท ำแผนพัฒนำนักศึกษำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวที่บูรณำกำรกับ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของส ำนักวิชำ 
 (1.6-3 แผนพัฒนำนักศึกษำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
      4.  คณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำฯ น ำ เสนอแผนต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำเพื่อให้ควำมเห็นชอบ (1.6-4 แผนพัฒนำ
นักศึกษำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 

 
 
 
 
 
 
1.6-1 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ
ประจ ำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
 
 
1.6-2 รำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำ
นักศึกษำ 
 
1.6-3 แผนพัฒนำนักศึกษำส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว 
1.6-4 แผนพัฒนำนักศึกษำส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว 

 2. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้ด ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ควำมรู้ 
(3) ทักษะทำงปัญญำ 
(4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
(5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
       1. ส ำนักวิชำ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำประจ ำ
ส ำนักวิชำ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำนักศึกษำ โดยก ำหนดให้ในแผนต้อง
มีขอบข่ำยเนื้อหำกิจกรรมกำรพัฒนำที่ครอบคลุมคุณมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ของบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติทั้ง 5 ด้ำน (1.6 -5 
แผนพัฒนำนักศึกษำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว จ ำแนกกิจกรรมกำรพัฒนำ
ตำมคุณลักษณะมำตรฐำนผลกำรเรียนรุ้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
แห่งชำติแต่ละด้ำนท้ัง 5 ด้ำน)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6-5 แผนพัฒนำนักศึกษำส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว จ ำแนกกิจกรรมกำรพัฒนำตำม
คุณลักษณะมำตรฐำนผลกำรเรียนรุ้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติแตล่ะด้ำนท้ัง 5 ด้ำน 
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2. จัดท ำตำรำงและปฏิทินกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำตำมจุดเน้นมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย (1.6-6 ปฏิทินกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ) 
      3. มีกำรจัดท ำแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมแต่ละด้ำนเพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำกำรก ำหนดกิจกรรมในปีกำรศึกษำต่อไป (1.6-7 
แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ) 
 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
กิจกรรมด้ำนคณุธรรม จริยธรรม 

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

กิจกรรมด้ำนควำมรู้ 
1 กิจกรรม กำรฝึกอบรมมัคคุเทศก์ภำษำอังกฤษสู่กำรเป็นมืออำชีพ 
2 กิจกรรม พัฒนำทักษะกำรบริกำรก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน  
3 กิจกรรม ผสมเครื่องด่ืมค๊อกเทลและม๊อกเทล 
4 กิจกรรม กำรชงกำแฟร่วมสมัย 
5 กิจกรรม ผู้น ำเท่ียวมืออำชีพ 
6 กิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรโรงแรมและกำรบริกำร  
7 กิจกรรม ทักษะกำรจัดดอกไม้และงำนใบตอง  
8 กิจกรรม พัฒนำศักยภำพนักศึกษำสู่กำรเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติตำมแนวคิด WIL 
9 กิจกรรม กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษวิชำชีพส ำหรับนักศึกษำ  
10 กิจกรรม พัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนกำรผลิตบัณฑิตในศำสตร์เฉพำะตำมนโยบำยรัฐบำล

(ด้ำนกำรโรงแรม หัวข้อพัฒนำทักษะข้ันพื้นฐำนในกำรบริกำรลูกค้ำและผู้ใช้บริกำร) 
11 กิจกรรม พัฒนำควำมเป็นเลิศกำรผลิตบัณฑิตในศำสตร์เฉพำะตำมนโยบำยรัฐบำล 

(ด้ำนกำรโรงแรม หัวข้อกำรเป็นนักสร้ำงเครื่องด่ืม) 
12 กิจกรรม พัฒนำควำมเป็นเลิศกำรผลิตบัณฑิตในศำสตร์เฉพำะตำมนโยบำยรัฐบำล 

(ด้ำนกำรท่องเท่ียว) 
กิจกรรมด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

1 กิจกรรม พัฒนำนักศึกษำให้มี คุณลักษณะบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ (Mind Map) 

2 กิจกรรม ฝึกอบรมทักษะกำรพูดแบบมืออำชีพในงำนท่องเท่ียว  กำรโรงแรมและกำร
บริกำร 

กิจกรรมด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
1 กิจกรรม แสดงควำมยินดีกับบัณฑิต  
2 กิจกรรม กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
3 กิจกรรม นักท่องเท่ียวรุ่นใหม่ห่ำงไกลยำเสพติด 
4 กิจกรรม คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภำพ 
5 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษำหลังฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสำขำกำรจัดกำรกำร

ท่องเท่ียว  
6 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรบริหำรโรงแรม หลังฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพ  
กิจกรรมด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1 กิจกรรมจัดบริกำรด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.6-6 ปฏิทินกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
 
 
1.6-7 แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมกำร
พัฒนำนักศึกษำ 
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 3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ 

           ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ให้ควำมส ำคัญกับกำรเผยแพร่ควำมรู้กำร
สร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเหตุผลและควำมส ำคัญของกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำในฐำนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง  
ในปีกำรศึกษำ 2560  ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้ด ำเนินกำรให้ควำมรู้และ
ทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำ ดังต่อไปนี้ 
      1. กำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันศึกษำแก่
นักศึกษำโดยจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ที่ป้ำยประสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
ส ำหรับนักศึกษำในอำคำร ห้องเรียน และห้องปฏิบัติกำรของส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักวิชำ (1.6-8 รูปภำพป้ำย
ประชำสัมพันธ์และส ำเนำเอกสำรประชำสัมพันธ์กำรเผยแพร่ข้อมูลด้ำนกำร
ประกันคุณภำพและรูปภำพ web-link ของส ำนักวิชำ)  
     2. กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้และเสริมสร้ำงทักษะกำรประกันคุณภำพ
ให้แก่นักศึกษำในกลุ่มสโมสรนักศึกษำและร่วมกันวิเครำะห์และวำง
แผนกำรด ำเนินกิจกรรมของนักศึกษำ (1.6-9 ภำพกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำร
ประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6-8 รูปภำพป้ำยประชำสัมพันธ์และส ำเนำ
เอกสำรประชำสมัพันธ์กำรเผยแพร่ข้อมูลดำ้น
กำรประกันคณุภำพและรูปภำพ web-link ของ
ส ำนักวิชำ 
 
1.6-9 ภำพกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกัน
คุณภำพแก่นักศึกษำ 
 

 4. ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำม ส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
        ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตำมระบุในข้อ 1-3  ส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว ได้มีกำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม เพื่อน ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงกำรด ำเนินกำรครั้งต่อไป ดังนี้ 
      1. กำรประเมินกำรจัดท ำแผน โดยคณะกรรมกำรจัดท ำแผนแผนพัฒนำ
นักศึกษำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้น ำเสนอร่ำงแผนกำรจัดกิจกรรมต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำเพื่อประเมินควำมเหมำะสม และน ำ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำมำประกอบกำรปรับปรุง
แผนก่อนน ำไปด ำเนินกำร (1.6-10 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวชิำเพื่อพิจำรณำประเมินร่ำงแผนพัฒนำนักศึกษำ) 
      2. มีกำรประเมินผลกิจกรรมรำยกิจกรรมตำมระบุในแผนพัฒนำ
นักศึกษำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว (1.6-11 รำยงำนผลกำรประเมินกำร
ด ำเนินกิจกรรม) 
      3. มีกำรประเมินควำมครอบคลุมของมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติทั้ง  5 ด้ำน โดยประเมินกิจกรรมกำรพัฒนำ
นักศึกษำตำมระบุในแผนพัฒนำนักศึกษำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวใน
ภำพรวม (ประเมินรวมทุกกิจกรรม) เพื่อพิจำรณำว่ำกิจกรรมที่ด ำเนินกำร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6-10 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวิชำเพื่อพิจำรณำประเมินรำ่ง
แผนพัฒนำนักศึกษำ 
1.6-11 รำยงำนผลกำรประเมินกำรด ำเนิน
กิจกรรม 
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ทั้งหมดมีควำมครอบคลุมตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติครบทั้ง 5 
ด้ำน (1.6-12 รำยงำนผลกำรประเมินกำรด ำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมใน
แผนพัฒนำนักศึกษำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว)  
      4. มีกำรสรุปผลกำรประเมินแต่ละกิจกรรมเปรียบเทียบผลกำร
ด ำเนินงำนที่ เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด (1.6 -13 แบบสรุป
เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์) 
               4.1 กำรจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำใน
ภำพรวมของสถำบัน มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษำเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
จัดท ำแผนและกิจกรรมนั้น ส ำนักวิชำได้ด ำ เนินกำรเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำรได้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจำกนักศึกษำ 
ส ำนักวิชำได้น ำปรับปรุงและพัฒนำกิจกรรมนักศึกษำให้ดีขึ้น กิจกรรมมี
ควำมเหมำะสมกับนักศึกษำมำกข้ึน 
                4.2 กิจกรรมกำรพัฒนำตำมคุณลักษณะมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติแต่ละด้ำนท้ัง 5 ด้ำน) ดังนี้  

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ผลกำรด ำเนินงำน แนวทำงกำร
ปรับปรุง 

ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม  
จ ำนวน 7 
กิจกรรม  

เพื่อให้
นักศึกษำได้
เรียนรู้และสืบ
สำนประเพณี
ที่ดีงำมของ
ไทย 

นักศึกษำเข้ำใจและ
เรียนรู้ในเร่ือง
ประเพณี และมี
ทัศนคติที่ดีต่อกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

ให้นักศึกษำมีสว่น
ร่วมในกำรวำงแผน
และจัดกิจกรรมมำก
ขึ้น และมีกำร
ด ำเนินกำรอยำ่ง
ต่อเนื่อง 

ด้ำนควำมรู้ 
12 กิจกรรม  

เพื่อพัฒนำ
ทักษะด้ำน
ควำมรู้ทั้งด้ำน
วิชำกำรและ
วิชำชีพ 

นักศึกษำมีควำม
เข้ำใจในสิ่งที่ได้รับ
กำรท ำกจิกรรม มี
ควำมรู้ในกิจกรรมที่
เข้ำร่วม และมีทกัษะ
ในสำขำวิชำชีพเพิ่ม
มำกขึ้น 

ส่งเสริมกำรจัด
กิจกรรมอยำ่ง
ต่อเนื่อง พัฒนำ
กิจกรรมโดยค ำนึงถึง
ควำมสนใจ
สถำนกำรณ์ ทกัษะที่
จ ำเป็นต้องมี และ
ควำมรู้พื้นฐำนของ
นักศึกษำที่เข้ำรว่ม
กิจกรรม 

ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ 2 
กิจกรรม  

เพื่อพัฒนำ
ทักษะทำง
ปัญญำและ
กำรคิด 
วิเครำะห์อยำ่ง
เป็นระบบของ
นักศึกษำ 

นักศึกษำมี
กระบวนกำรคิดที่
เป็นระบบ เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรจัดกิจกรรม 

ปรับรูปแบบกำรจัด
กิจกรรมให้เน้น
ทักษะเฉพำะของแต่
ละวิชำชีพให้มีควำม
ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 
เช่น วิชำชีพกำร

 
1.6-12 รำยงำนผลกำรประเมินกำรด ำเนิน
กิจกรรมทุกกิจกรรมในแผนพัฒนำนักศึกษำ
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
1.6-13 แบบสรุปเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน
เปรียบเทยีบกับวัตถุประสงค ์
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ท่องเที่ยว วิชำชีพ
กำรโรงแรม  

ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง
บุคคลและ
ควำม
รับผิดชอบ 6 
กิจกรรม  

เพื่อให้
นักศึกษำมี
ทักษะด้ำน
ควำมสัมพันธ ์
กำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล  

นักศึกษำสำมำรถ
ปรับตัวให้เข้ำกบัผู้อื่น
ได้ดี เรียนรู้กำรแก้ไข
ปัญหำและมี
ปฏิสัมพันธ์ระหวำ่ง
บุคคลดีขึ้น มีควำม
รับผิดชอบมำกขึ้น
สำมำรถท ำงำนที่
ได้รับมอบหมำยได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพ 

ส่งเสริมกำรจัด
กิจกรรมอยำ่ง
ต่อเนื่อง โดยเน้นให้
นักศึกษำมีควำม
พร้อมในกำรท ำงำน
ในสำยงำนด้ำนกำร
ท่องเที่ยวกำรโรง
แรมัละกำรบรกำรใน
อนำคต 
 

ด้ำนกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร
สื่อสำรและ
กำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 1 
กิจกรรม  

เพื่อให้
นักศึกษำมี
ทักษะในด้ำน
กำรค ำนวณ
เชิงตัวเลขและ
โปรแกรมทำง
คอมพิวเตอร์ 

นักศึกษำสำมำรถ
วิเครำะห์และค ำนวณ
ในเชิงตัวเลขได้ดีขึ้น 
สำมำรถใช้ระบบ 
โปรแกรมทำง
คอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวขอ้งกำรงำนใน
สำขำวิชำชีพได้ดี 

ส่งเสริมให้จัด
กิจกรรมอยำ่ง
ต่อเนื่อง โดยเน้นกำร
พัฒนำทักษะดำ้น
กำรใช้เทคโนโลยีที่
จ ำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำนในอนำคต
ให้มำกขึ้น 
 

จัดกิจกรรม
ให้ควำมรู้
และทักษะ
กำรประกัน
คุณภำพแก่
นักศึกษำ 

เพื่อให้
นักศึกษำมี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจกำร
ประกัน
คุณภำพ
กำรศึกษำ 

1. นักศึกษำมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกีย่วกบั
งำนประกันคุณภำพ 
2. นักศึกษำสำมำรถ
ประยุกต์ใช้แนวคิด
กำรประกันคุณภำพ
ในกำรพัฒนำ
กิจกรรมของส ำนัก
วิชำ 

พัฒนำกระบวนกำร
จัดกิจกรรมให้
นักศึกษำได้มีส่วน
ร่วมในกำรวำงแผน
ด้ำนกำรประกัน
คุณภำพในระดับ
คณะมำกยิ่งขึ้น 

 
 5. ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรม

พัฒนำนักศึกษำ 
       สืบเนื่องจำกข้อ 4  ส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรประเมินผลแผนกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำนักศึกษำของส ำนักวิชำในภำพรวม ดังนี้ 
       1. คณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ ประชุมเพื่อด ำเนินกำรสรุปผล
กำรด ำเนินกิจกรรมทั้งหมดที่ระบุในแผนพัฒนำนักศึกษำ เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ของแผน (1.6-14 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำ
นักศึกษำเพื่อสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำตำมระบุใน
แผนพัฒนำนักศึกษำ) โดยให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำและคุณวุฒิ
ของบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21   

 
 
 
 
 
 
1.6-14 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
พัฒนำนักศึกษำเพื่อสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม
กำรพัฒนำนักศึกษำตำมระบุในแผนพัฒนำ
นักศึกษำ 
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
       2.  คณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำน ำเสนอผลกำรประเมิน
เปรียบเทียบตำมข้อ 1 เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำเพื่อ
พิจำรณำรับทรำบและให้ข้อเสนอแนะเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงส ำหรับ
กำรด ำเนินกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในปีต่อไป (1.6-15 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ)  

 
 
 
1.6-15 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวิชำ 

 6. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนำนักศึกษำ 
       1. คณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ น ำสรุปผลกำรประเมิน และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำไปด ำเนินกำรปรับปรุง
แผนพัฒนำนักศึกษำ และกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีควำม
เหมำะสม (1.6-16 แผนกำรทบทวนและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนพัฒนำ
นักศึกษำ) 
       2. ส ำนักวิชำจัดท ำแผนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำโดยให้สอดคล้อง
กับมำตรฐำนกำรศึกษำและคุณวุฒิของบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 

 
 
 
 
 
1.6-16 แผนกำรทบทวนและปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนพัฒนำนักศึกษำ 

 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 
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องค์ประกอบที่  2  กำรวิจัย 

 
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    
ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
 1. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้

ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค ์
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินกำรด้ำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้ 
      1.  จัดท ำคู่ มื อกำรบริหำรงำนวิจัยส ำนักวิชำกำรท่องเที่ ยว           
(2.1-1 คู่มือกำรบริหำรงำนวิจัย)  
      2.  แต่ งตั้ ง ให้มีคณะกรรมกำรวิจัยส ำนักวิชำกำรท่องเที่ ยว           
(2.1-2 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิจัย ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
      3. กำรน ำคู่มือกำรด ำเนินกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยมำประกอบเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินกำร (2.1-3 คู่มือกำรด ำเนินกำรวิจัย ส ำนักวิจัยและ
พัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย)  
     4. ด ำเนินกำรจัดท ำช่องทำง (เมนู) ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย
ของอำจำรย์และนักศึกษำ ข่ำวและประกำศแหล่งทุนวิจัยต่ำงๆ หน่วยงำน 
องค์กรให้ทุนวิจัยและบริหำรกำรวิจัยระดับชำติ ในเว็บไซด์ของส ำนักวิชำ 
(2.1-4 รูปภำพตัวอย่ำง web-link ของส ำนักวิชำในส่วนของเมนูกำรวิจัย 
และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง) 
      5. ด ำเนินกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยของอำจำรย์และนักศึกษำ ใน
ห้องสมุดส ำนักวิชำ (2.1-5 รูปภำพกำรเผยแพร่/จัดแสดงงำนวิจัยของ
อำจำรย์และนักศึกษำในตู้เก็บหนังสือในห้องสมุดส ำนักวิชำ) 

 
 
 
 
 
 
2.1-1 คู่มือกำรบริหำรงำนวิจัย 
 
2.1-2 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิจัย ส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว 
2.1-3 คู่มือกำรด ำเนินกำรวิจัย ส ำนักวิจัยและ
พัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
 
 
 
2.1-4 รูปภำพตัวอย่ำง web-link ของส ำนักวิชำ
ในส่วนของเมนูกำรวิจัย และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
2.1-5 รูปภำพกำรเผยแพร่/จัดแสดงงำนวิจัย
ของอำจำรย์และนักศึกษำในตู้เก็บหนังสือใน
ห้องสมุดส ำนักวิชำ 
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้  

   2.1 ห้องปฏิบัติกำรหรือห้องปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรือ
ศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ 

          1. ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิจัยประจ ำ
ส ำนักวิชำ เพื่อบริหำรงำนวิจัย ติดต่อ ประสำนงำน สนับสนุนข้อมูล
เกี่ยวกับกำรวิจัย ให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำปรึกษำในกำรด ำเนินกำร
วิจัยแก่คณำจำรย์และนักศึกษำของส ำนักวิชำ (2.1-6 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรวิจัยส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 

        2. จัดให้มีพื้นท่ีเผยแพร่ ค้นคว้ำผลงำนวิชำกำร งำนวิจัยในรูปแบบ
ของห้องสมุดเฉพำะทำงของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว (2.1-7 รูปภำพ
ห้องสมุดส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 

        3. สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือในกำรด ำเนินกำรวิจัยแก่
คณำจำรย์ทุกคนโดยกำรจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ งโต๊ะเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (2.1-8 รูปภำพ
โต๊ะท ำงำนพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับอำจำรย์) 

    2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ 

          1. ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มีห้องสมุดส ำหรับจัดเก็บผลงำนวิจัย
ของคณำจำรย์และนักศึกษำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มี เครื่ อง
คอมพิวเตอร์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรค้นคว้ำ(2.1-9 รูปภำพห้องสมุดและช้ันส ำหรับจัดเก็บงำนวิจัย
และหนังสือวิชำกำรต่ำงๆ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) มีระบบกำร ยืม-
คืน หนังสือเพื่อตรวจสอบกำรยืม และกำรคืนหนังสือของอำจำรย์) 

     2. ด ำเนินกำรเช่ือมต่อกับเครือข่ำยกำรวิจัยทั้งภำยในมหำวิทยำลัย 
(สถำบันวิจัยและพัฒนำ) และเครือข่ำยและแหล่งทุนภำยนอก
มหำวิทยำลัย เช่น สกว. วช. ผ่ำนทำงระบบอินเทอร์เน็ต (2.1 -10 
รูปภำพตัวอย่ำง web-link ของส ำนักวิชำในส่วนของเมนูกำรวิจัย และ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง) 

      3. ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวจัดซื้อหนังสือต ำรำ ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
กำรโรงแรม และกำรบริกำร เพื่อให้อำจำรย์และนักศึกษำได้น ำไปใช้
ประโยชน์ประกอบกำรท ำวิจัย 

    2.3 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัย
หรือกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบ 

   รักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร 

 
 
 
 
 
 
 
2.1-6 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิจัยส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว 
 
2.1-7 รูปภำพห้องสมุดส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
 
 
 
2.1-8 รูปภำพโต๊ะท ำงำนพร้อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอรส์ ำหรับอำจำรย ์
 
 
 
 
 
2.1-9 รูปภำพห้องสมุดและชั้นส ำหรับจัดเก็บ
งำนวิจัยและหนังสือวิชำกำรต่ำงๆ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์) มีระบบกำร ยืม-คืน หนังสือเพื่อ
ตรวจสอบกำรยืม และกำรคืนหนังสือของ
อำจำรย ์
2.1-10 รูปภำพตัวอย่ำง web-link ของส ำนัก
วิชำในส่วนของเมนูกำรวิจัย และหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 
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          สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำร

วิจัย กำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ที่ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้ด ำเนินกำร มี
ดังนี ้

          1. ด ำเนินกำรติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อรักษำควำมปลอดภัย
ในห้องสมุดส ำนักวิชำ ซึ่งเป็นห้องส ำหรับบริกำร สนับสนุนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำในกำรด ำเนินกำรวิจัยของอำจำรย์และนักศึกษำ และเป็น
สถำนที่เก็บผลงำนวิจัยของอำจำรย์และนักศึกษำ (2.1-11 รูปภำพกำร
ติดตั้งกล้องวงจรปิด) 

         2. จัดให้มีระบบส ำรองข้อมูลกำรวิจัยแก่คณำจำรย์ทุกคน (2.1-12 
รูปภำพอุปกรณ์ส ำรองข้อมูล Hard disk ที่ส ำนักวิชำมอบให้คณำจำรย์     
ทุกคน) 

         3. ท ำหนังสือขอควำมร่วมมือคณำจำรย์ทุกคนก ำหนดรหัสผ่ำนเข้ำ
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของอำจำรย์ที่ส ำนักวิชำจัดไว้ให้ในห้อง
ท ำงำนอำจำรย์ (2.1-13 ส ำเนำบันทึกข้อควำมขอควำมร่วมมือในกำร
ก ำหนดรหัสผ่ำนเพื่อใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์) 

  2.4 กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่น กำรจัด
ประชุมวิชำกำร กำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์ 
อำคันตุกะ หรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting professor) 

      ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินกิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัย
และงำนสร้ำงสรรค์ที่หลำกหลำย โดยกิจกรรมที่ด ำเนินกำรในรอบปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำมีดังนี้ 

      1. จัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย โดยเชิญ รศ.
ดร.เทิดชำย ช่วยบ ำรุง คณบดีคณะกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว สถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์เป็นวิทยำกรในกำรเขียนบทควำมวิจัยและ
บทควำมวิชำกำร ในกิจกรรม พัฒนำศักยภำพนักวิจัยด้ำนกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม และกำรบริกำรวันที่  8-9 มิถุนำยน 2561            
โดยได้มีกำรเปิดคลินิกวิจัยเพื่อปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะในกำร
แก้ไขบทควำมวิจัยและบทควำมวิชำกำรของอำจำรย์ให้มีควำมสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น โดนผลจำกกำรจัดกิจกรรมส่งผลให้ในปี 2560 อำจำรย์ในส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยวมีบทควำมที่น ำเสนอในงำนสัมมนำวิชำกำรระดับ
นำนำชำติจ ำนวน 9 เรื่อง (2.1-14 ส ำเนำขออนุมัติกิจกรรมพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย และภำพบรรยำกำศกำรจัดกิจกรรม) 

 
 
 
 
 
 
2.1-11 รูปภำพกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด 
 
2.1-12 รูปภำพอุปกรณ์ส ำรองข้อมูล Hard disk 
ที่ส ำนักวิชำมอบให้คณำจำรย ์
 
 
 
2.1-13 ส ำเนำบันทึกข้อควำมขอควำมร่วมมือใน
กำรก ำหนดรหัสผ่ำนเพื่อใช้งำนเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-14 ส ำเนำขออนุมัติกิจกรรมพฒันำ
ศักยภำพบุคลำกรดำ้นกำรวิจัย และภำพ
บรรยำกำศกำรจดักิจกรรม 
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 3. จัดสรรงบประมำณของสถำบันเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรวิจัย
และกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์แก่คณำจำรย์โดยกำรจัดสรรงบประมำณ
สนับสนุนดังน้ี 
       1. กำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรประจ ำปีให้แก่คณำจำรย์
ด ำเนินโครงกำรวิจัย (2.1-15 ส ำเนำกิจกรรม ด ำเนินกำรวิจัยเพื่อสร้ำง
องค์ควำมรู้และนวัตกรรมหัวข้อกำรพัฒนำสินค่ำและผลิตภัณฑ์กำร
ท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้ำนม่วงค ำ) 
      2. จัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำรเพื่อเข้ำสู่
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแก่คณำจำรย์คนละ 8,000 บำท (2.1-16 ส ำเนำ
โครงกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อเข้ำสู่
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรในแผนปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. 2561)    
     3. อำจำรย์ได้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำยจ ำนวน 9 ทุน รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 505,500  บำท  
      4. อำจำรย์ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกแหล่งทุนภำยนอก
มหำวิทยำลัย  อำจำรย์ขวัญฤทัย  ครองยุติ ได้รับทุนจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ จ ำนวน 181,000 บำท ในกำรท ำวิจัยเรื่อง 
แนวทำงกำรออกแบบสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อคนทั้งมวลส ำหรับคน
พิกำรและผู้สูงอำยุภำยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศำสนำในอ ำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงรำย (2.1-17 สัญญำวิจัยเรื่องแนวทำงกำรออกแบบสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกเพื่อคนทั้งมวลส ำหรับคนพิกำรและผู้สู งอำยุภำยในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงพุทธศำสนำในอ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย) 
 

 
 
 
 
 
2.1-15 ส ำเนำกิจกรรม ด ำเนินกำรวิจัยเพื่อ
สร้ำงองค์ควำมรู้และนวตักรรมหัวข้อกำรพัฒนำ
สินค่ำและผลิตภัณฑ์กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้ำนม่วงค ำ 
2.1-16 ส ำเนำโครงกำรจดัสรรงบประมำณเพื่อ
กำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรในแผนปฏิบัตริำชกำร พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-17 สัญญำวิจยัเรื่องแนวทำงกำรออกแบบ
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อคนทั้งมวลส ำหรับคน
พิกำรและผู้สูงอำยภุำยในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
พุทธศำสนำในอ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 

 4. จัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติและมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำร
ประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อ
สนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม
วิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติและมีกำร
เผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติดังนี ้
     1. จัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สนับสนุน
อำจำรย์ไปเผยแพร่งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (2.1-18 ส ำเนำโครงกำร
จัดสรรงบประมำณเพื่อกำรไปน ำเสนอผลงำนวิชำกำรในต่ำงประเทศใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-18 ส ำเนำโครงกำรจดัสรรงบประมำณเพื่อ
กำรไปน ำเสนอผลงำนวิชำกำรในตำ่งประเทศใน
แผนปฏิบัตริำชกำร พ.ศ. 2561 
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แผนปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. 2561) โดยในปีกำรศึกษำ โดยในปี 2560มี
อำจำรย์น ำเสนอผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำรทั้งสิ้น 9 บทควำม ดังนี้ 
   1. บทควำมเรื่อง The Possible of Voluntourism In Chiang Sean 
Historical Site, Chiang Rai Province 
   2 .  บ ท ค ว ำ ม เ รื่ อ ง  Preception Creation and Readiness 
preparation for villages toward The community Based Tourism 
(CBT) 
   3. Service quality enhancing Guideline for Chiangsan tourism 
boat linking to Greater Mekong Sub Regions 
   4.  บทควำมเรื่ อง Creative Hospitality Management for MICE 
Industry in Chiang Rai 
   5. บทควำมเรื่อง A Guideline for Community Base Valuntourism 
Development in Chiang Sean Historical site, Chiang Rai 
Province, Thailand 
   6. บทควำมเรื่อง Bicycle Tourism Management Model in Chiang 
Sean Municipality, Chiang Rai Province 
   7 .  บทควำม เรื่ อ ง  I dentity creation toward adding value to 
tourism products for textile of Chiang Sean District, Chiang Rai 
Province 
   8.The Perception of Locals and Visitors for Development on 
Internal Transports of Sukhothai Historical Park 
   9. บทควำมเรื่อง A Tourism Network Management Model of 
Baan Huaykhom Community, Meayao Sub district, Muang 
District, Chiang Rai Province : Lacal Party Participation 
 (2.1-19 หนังสืออนุมัติทุนสนับสนุนกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย และ 2.1-20 
ส ำเนำหนังสือขออนุมัติน ำเสนอผลงำนวิจัย) ทั้งนี้ ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว
มีเกณฑ์ในกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรเผยแพร่งำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ โดยอำจำรย์ที่จะขอรับทุนต้องเป็นไปตำมเกณฑ์ของส ำนักวิชำ 
(ต้องมีหนังสือตอบรับจำกหน่ำยงำนท่ีจะไปส ำเนองำนวิจัย/ต้องมีรำยงำน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ เป็นต้น) 
        2. จัดสรรงบประมำณในกำรร่วมเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุม 
วิชำกำรระดับนำนำชำติร่วมกับคณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ระหว่ำงวันที่  25-26 กรกฎำคม  2561  ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง 
จังหวัดเชียงใหม่ (The 11th International Conference of HUSOC 
network :Embodying world’s new conditions and values) โ ด ย
คณำจำรย์ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้สิทธิเข้ำร่วมน ำเสนอจ ำนวน 4 เรื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-19 หนังสืออนุมัติทุนสนับสนนุกำรน ำเสนอ
ผลงำนวิจัย  
2.1-20 ส ำเนำหนังสือขออนุมัติน ำเสนอ
ผลงำนวิจัย 
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
(2.1-21  ส ำเนำหนังสือตอบรับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกำร
ประ ชุม วิ ช ำก ำ ร ร ะ ดั บนำน ำชำติ ร่ ว มกั บคณะม นุ ษยศ ำสตร์  
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่) 

2.1-21  ส ำเนำหนังสือตอบรับกำรสนับสนุน
งบประมำณในกำรจดักำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติร่วมกับคณะมนุษยศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่
 

 5. มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจตลอดจนยกย่องอำจำรย์และนักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ดีเด่น 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และ
นักวิจัย ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ กำรยกย่องผู้ที่มีผลงำน
ดีเด่นดังนี้ 
     1. จัดกิจกรรมกำรพัฒนำและฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพกำรวิจัย
แก่คณำจำรย์ โดยบรรจุกิจกรรมในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 
2561 (2.1-22ส ำเนำขออนุมัติกิจกรรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำร
วิจัย และภำพบรรยำกำศกำรจัดกิจกรรม) 
    2. จัดสรรงบประมำณส ำหรับอำจำรย์ทุกคนส ำหรับกำรเดินทำงไป
รำชกำรเพื่อเข้ำร่วมกำรประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม ศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรวิจัย (2.1-23 หนังสืออนุมัติทุนสนับสนุนกำรน ำเสนอ
ผลงำนวิจัย และ 2.1-24 ส ำเนำหนังสือขออนุมัติน ำเสนอผลงำนวิจัย) 
     3. กำรสนับสนุนกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของ
อำจำรย์ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว โดยในปีกำรศึกษำ 2560  มีบทควำม
วิจัยที่ได้รับกำรตอบรับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิทยำลัยดุสิตจ ำนวน 2 เรื่อง  
     4. กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยของอำจำรย์ที่ได้รับรำงวัลหรือสร้ำง
ช่ือเสียงแก่มหำวิทยำลัยและส ำนักวิชำผ่ำนทำงเว็ปไซด์และเฟ้ซบุ๊คส ำนัก
วิชำของของมหำวิทยำลัย กำรแสดงควำมยินดีในที่ประชุมส ำนักวิชำ 
(2.1-25 ส ำเนำ web-link และ Facebook ของส ำนักวิชำและของ
มหำวิทยำลัย และรำยงำนกำรประชุมส ำนักวิชำวำระเรื่องแจ้งเพื่อทรำบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1-22 ส ำเนำขออนุมัติกิจกรรมพฒันำ
ศักยภำพบุคลำกรดำ้นกำรวิจัย และภำพ
บรรยำกำศกำรจดักิจกรรม 
2.1-23หนังสืออนุมัติทุนสนับสนุนกำรน ำเสนอ
ผลงำนวิจัย  
2.1-24 ส ำเนำหนังสือขออนุมัติน ำเสนอ
ผลงำนวิจัย 
 
 
 
 
 
2.1-25 ส ำเนำ web-link และ Facebook ของ
ส ำนักวิชำและของมหำวิทยำลัย และรำยงำน
กำรประชุมส ำนักวิชำวำระเรื่องแจง้เพื่อทรำบ 

 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
       1. ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว จัดท ำคู่มือบริหำรงำนวิจัย ซึ่งระบุระบบ
และกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่
น ำไปใช้ประโยชน์และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนดและประชำสัมพันธ์
แนวปฏิบัติ ในคู่มือด ำเนินกำรวิจัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย        
(2.1-26 คู่มือกำรบริหำรงำนวิจัยส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวและคู่มือกำร
บริหำรงำนวิจัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย) 

 
 
 
 
 
2.1-26 คู่มือกำรบริหำรงำนวิจัยส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยวและคู่มือกำรบริหำรงำนวิจัย
มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงรำย 
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
          งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว  
                                       
   กำรตรวจสอบลิขสิทธิ์เพื่อคุ้มครองสิทธิของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
                                       
                  จัดท ำลิขสิทธิ์งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

 
 
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 
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สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค ำนวณจ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันต่อ

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 
 
 จ ำนวนเงินสนับสนุน
งำนวิจัยฯ = 
 
 

           2. แปลงจ ำนวนเงินที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้  
= 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำน    
รำยกำรข้อมูล จ ำนวนเงิน 

1. เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยใน 627,500 
2. เงินสนบัสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอก 181,000 

รวมเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค ์ 808,500 
3. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวจิัยประจ ำ (ไม่นับรวมผูล้ำศึกษำตอ่) 19 
4. จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรคจ์ำกภำยในและ
ภำยนอกสถำบันต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยัประจ ำ 

42,552.63 

 
กำรประเมินตนเอง  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ ์
(ใช้บัญญัติไตรยำงค์เทียบ

ตำมกลุ่มสำขำวิชำ) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตัวต้ัง 
ตัวหำร  

ผลลัพธ ์

3 
808,500 

42,552.63 5 5 
19 

 
 
 
 

 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัฯจำกภำยในและภำยนอก 
 

 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยัประจ ำ 

 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัฯจำกภำยในและภำยนอก 
 5 

 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัฯที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5  
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 

2.2-1 สัญญำวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำชุดประสบกำรณ์กิจกรรมกำรท่องเที่ยวบนฐำนทุนทำงสังคม 
วัฒนธรรม และทรัพยำกรธรรมขำติทำงกำรท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของต ำบล
นำงแล อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 

2.2-2 สัญญำวิจัยเรื่อง รูปแบบกำรจดังำนกิจกรรมพิเศษ (Event) จำดรำกฐำนทุนทำงสังคม 
วัฒนธรรม เพื่อส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วของต ำบลนำงแล อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย  

2.2-3 สัญญำวิจัยเรื่อง รูปแบบกำรจดักำรเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนห้วยขม ต ำบลแม่ยำว 
อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย โดยกำรมีส่วยร่วมของภำคีท้องถิ่น  

2.2-4 สัญญำวิจัยเรื่อง กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของผ้ำทอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย สู่กำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ
ทำงกำรท่องเที่ยว  

2.2-5 สัญญำวิจัยเรื่อง แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวด้วยจักรยำนในเขตเทศบำลเวียงเชียง
แสน จังหวัดเชียงรำย 

2.2-6 สัญญำวิจัยเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำเชียงแสนสู่กำรเป็นศูนย์กลำงโลจสิติกส์ (Hub) กำร
ท่องเที่ยวทำงน้ ำในอนุภำคลุ่มน้ ำโขง 

2.2-7 สัญญำวิจัยเรื่อง กำรท่องเที่ยวจิตอำสำโดยชุมชนเขตเมืองประวัติศำสตรเ์ชียงแสน จังหวัด
เชียงรำย  

2.2-8 สัญญำวิจัยเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรเรือโดยสำรเพื่อกำรท่องเที่ยวเชียง
แสน เชื่อมโยงเส้นทำงท่องเที่ยวอนุภำคลุม่น้ ำโขง 

2.2-9 สัญญำวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรกำรทอ่งเที่ยวโดยชุมชนเพื่อกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น บ้ำนหนอง
อ้อ ต ำบลป่ำซำง อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย 

2.2-10 สัญญำวิจัยเรื่อง แนวทำงกำรออกแบบสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อคนทั้งมวลส ำหรับคนพิกำร
และผูสู้งอำยุภำยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศำสนำในอ ำเภอเมือง จงัหวัดเชียงรำย 

2.2-11 สัญญำวิจัยเรื่อง รูปแบบกำรจดักำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพโดยชุมชน 
2.2-12 สัญญำวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำต้นแบบกำรจัดกำรที่พักรูปแบบโฮมสเตย์บ้ำนหนองอ้อ ต ำบลป่ำ

ซำง อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย  
2.2-13 กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพตำมศำสตร์พระรำชำ ต ำบลนำงแล จังหวัดเชียงรำย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย      
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :    
 โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่ำง 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 
      3. กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

       ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่
ก ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค ำนวณค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
 

ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนกัวิจัย 
X  100 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยัทั้งหมด 

 
2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม  5 

 

คะแนนท่ีได้  = 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและ
นักวิจัย 

X  5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและ

นักวิจัยที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเตม็  5 
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ผลกำรด ำเนินงำน    

ระดับคุณภำพ ค่ำ
น้ ำหนัก 

จ ำนวน
ผลงำน 

ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

ระดับคุณภำพผลงำนวิจัย    
- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุม  
วิชำกำรระดับชำติ 

0.20   

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุม 
วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติท่ีไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม  ประกำศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ  วำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอ สภำสถำบันอนุมัติ
และจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.  ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่
วันท่ีออกประกำศ 
- ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 9 3.6 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 0.60   
- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติท่ีไม่อยู่ใน ฐำนข้อมูล 
ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร  พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำ
สถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำร ท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 
วันนับแต่วันท่ีออกประกำศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 3 2.4 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติท่ีปรำกฏใน 
ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  ว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  
- ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร  
- ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมท่ีได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว  
- ผลงำนวิจัยท่ีหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร  
- ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน  
- ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลท่ีได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว  
- ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร
แต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

1.00   

ระดับคุณภำพผลงำนสร้ำงสรรค์    
- งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

online 
0.20   

- งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 0.40   
- งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 0.60   
- งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 0.80   
- งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 1.00   

รวม 12 6 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะทั้งหมด 19  คน 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่ออำจำรย์ประจ ำคณะทั้งหมด ร้อยละ  31.58 
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รำยละเอียดข้อมูลผลงำนของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ  
ชื่อผลงำน ชื่อเจ้ำของผลงำน แหล่งเผยแพร ่

(ชื่อกำรประชมุ/ชื่อวำรสำร เล่ม
ที่/ชื่อฐำนข้อมูล/รูปแบบกำร

เผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์/
เผยแพร ่

ค่ำ
น้ ำหนัก 

The Possible of 
Voluntourism In Chiang 
Sean Historical Site, 
Chiang Rai Province 

อ.อุทุมพร กำรเก็บ 
อ.นฤมล มิลโควสกี 

The 11th Internationnal 
Conference of HUSOC 
Network 

24 – 27 
ก.ค. 61  

0.4 

Preception Creation and 
Readiness preparation for 
villages toward The 
community Based Tourism 
(CBT) 

อ.รักติบูล จันทนุปำน 
อ.รชตะ  ไชยเมือง 

The 11th Internationnal 
Conference of HUSOC 
Network 

24 – 27 
ก.ค. 61  

0.4 

Service quality enhancing 
Guideline for Chiangsan 
tourism boat linking to 
Greater Mekong Sub 
Regions 

อ.ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช 
อ.ขวัญฤทัย ครองยุติ 

The 11th Internationnal 
Conference of HUSOC 
Network 

24 – 27 
ก.ค. 61  

0.4 

Creative Hospitality 
Management for MICE 
Industry in Chiang Rai 

อ.นคเรศ อุดชะยำ 
อ.สุรัชนี ยลธะศำสตร์ 

The 11th Internationnal 
Conference of HUSOC 
Network 

24 – 27 
ก.ค. 61  

0.4 

A Guideline for 
Community Base 
Valuntourism 
Development in Chiang 
Sean Historical site, Chiang 
Rai Province, Thailand 

อ.นฤมล มิลโควสกี 
อ.อุทุมพร  กำรเก็บ 

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

22 - 24 ส.ค. 
61 

0.4 

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

อ.ภูวนำรถ  ศรีทอง 
อ.มนสิชำ ซำวค ำ 

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

22 - 24 ส.ค. 
61 

0.4 

I dentity creation toward 
adding value to tourism 
products for texile of 
Chiang Sean District, 

อ.ปริพรรณ  แก้วเนตร 2018 International 
Conference on 
Hospitality, Tourism, 

22 - 24 ส.ค. 
61 

0.4 
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Chiang Rai Province  and Sports 
Management (HTSM) 

A Tourism Network 
Management Model of 
Baan Huaykhom 
Community, Meayao Sub 
district, Muang District, 
Chiang Rai Province : Lacal 
Party Participation 

อ.ณฐมน สังวำลย์ 
 

The 2018 international 
Conference Sustainable 
Tourism 

16 – 20 
พ.ค. 61  

0.4 

The Perception of Locals 
and Visitors for 
Development on Internal 
Transports of Sukhothai 
Historical Park 

อ.รักติบูล  จันทนุปำน ATRAC2018 Asean-
Sustainable 
Connectivity Boundless 
Prosperity 

28 - 29 ม.ค. 
61  

0.4 

The Perception of Locals 
and Visitors for 
Development on Internal 
Transports of Sukhothai 
Historical Park 

อ.รักติบูล จันทนุปำน  
 
 

Journal of Tourism and 
Hospitality Management 
Mar. - Apr.2018 Vol.6, 
No.2, 39-46 

มี.ค. – เม.ย. 
61 

0.8 

กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อ
เข้ำสู่ตลำดธรุกิจโรงแรม 
จังหวัดเชียงรำย 

อ.มนสิชำ  ซำวค ำและ
คณะ 

Dusit Thani College 
Journal Vol.12 No.1 

ม.ค. – เม.ย. 
61  

0.8 

กำรประเมินศักยภำพแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสรมิกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู๋บ้ำนวำวี 
จังหลัดเชียงรำย 

อ.น ำขวัญ วงศ์ประทุม 
และคณะ 

Dusit Thani College 
Journal Vol.12 No.2  

พ.ค. – ส.ค. 
61  

0.8 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ ์
(ใช้บัญญัติไตรยำงค์เทยีบ

ตำมกลุ่มสำขำวิชำ) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตัวต้ัง 
ตัวหำร 

 

X 100 ผลลัพธ ์

3 
6 
19 

 

X 100 31.58 5 บรรลุเป้ำหมำย 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 

2.3-1 บทควำมเร่ือง The Possible of Voluntourism In Chiang Sean Historical Site, Chiang Rai Province 

2.3-2 บทคว ำม เ รื่ อ ง  Preception Creation and Readiness preparation for villages toward The community 
Based Tourism (CBT) 

2.3-3 บ ท คว ำ ม เ รื่ อ ง  Service quality enhancing Guideline for Chiangsan tourism boat linking to Greater 
Mekong Sub Regions 

2.3-4 บทควำมเร่ือง Creative Hospitality Management for MICE Industry in Chiang Rai 

2.3-5 บทควำมเรื่อง A Guideline for Community Base Valuntourism Development in Chiang Sean Historical 
site, Chiang Rai Province, Thailand 

2.3-6 บทควำมเร่ือง Bicycle Tourism Management Model in Chiang Sean Municipality, Chiang Rai Province 

2.3-7 บทควำมเรื่อง I dentity creation toward adding value to tourism products for texile of Chiang Sean 
District, Chiang Rai Province 

2.3-8 บ ท คว ำ ม เ รื่ อ ง  The Perception of Locals and Visitors for Development on Internal Transports of 
Sukhothai Historical Park 

2.3-9 บทควำมเรื่อง A Tourism Network Management Model of Baan Huaykhom Community, Meayao Sub 
district, Muang District, Chiang Rai Province : Lacal Party Participation 

2.3-10 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเข้ำสู่ตลำดธุรกิจโรงแรม จังหวัดเชียงรำย 

2.3-11 กำรประเมินศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงเกษตรหมู๋บ้ำนวำวี จังหวัดเชียงรำย 

2.3-12 The Perception of Locals and Visitors for Development on Internal Transports of Sukhothai Historical 
Park 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 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    
ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
 1. จัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของสังคมและก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จในระดับแผนและโครงกำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอกรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำ
อนุมัติ 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนบริกำรวิชำกำร
ดังต่อไปนี้ 
       1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว (3.1.1 ส ำนำค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรบริกำรวิชำกำรส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว)  
       2. คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ประชุมเพื่อ
ก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำน (3.1.2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริกำรวิชำกำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
       3. คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ประชุม
ร่วมกับผู้แทนชุมชน หน่วยงำน องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมควำมคิดเห็นใน
กำรยกร่ำงแผนบริกำรวิชำกำรประจ ำปี (3.1.3 บรรยำกำศกำรจัดเวที
ส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน ณ เทศบำลต ำบลป่ำซำง) 
      4. คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ประชุมเพื่อ
เพื่อยกร่ำงแผนบริกำรวิชำกำรประจ ำปี โดยก ำหนดตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จ ค่ำ
เป้ำหมำยต่ำงๆ  (3.1.4 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
     5. คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว น ำเสนอ 
“ร่ำง” แผนบริกำรวิชำกำรประจ ำต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ

 
 
 
 
 
 
 
3.1.1 ส ำนำค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรบริกำร
วิชำกำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
 
3.1.2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริกำรวิชำกำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
 
 
3.1.3 บรรยำกำศกำรจัดเวทีส ำรวจควำม
ต้องกำรของชุมชน ณ เทศบำลต ำบลป่ำซำง 
 
 
3.1.4 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริกำรวิชำกำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
 
 

องค์ประกอบที่  3  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ (3.1-5 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
    6. คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร น ำข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวิชำไปด ำเนินกำรปรับปรุง และจัดท ำแผนฉบับสมบูรณ์เพื่อ
เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ (3.1-6 รำยงำนกำร
ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนกำรบริกำรวิชำกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักวิชำให้ข้อเสนอแนะ) 
    7. คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรน ำเสนอแผนฉบับสมบูรณ์เพื่อขอควำม
เห็นชอบต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ (3.1-7 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ และ 3.1-8 แผนบริกำรวิชำกำรส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยวและคู่มือกำรบริกำรวิชำกำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
 

3.1-5 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
 
 
3.1-6 รำยงำนกำรด ำ เนินกำรปรับปรุ ง
แ ผ น ก ำ ร บ ริ ก ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร ต ำ ม ที่ ค ณ ะ
กรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำให้ข้อเสนอแนะ 
 
3.1-7 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวิชำ  
3.1-8 แผนบริกำรวิชำกำรส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยวและคู่มือกำรบริกำรวิชำกำรส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว 

 2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน มีกำรจัดท ำแผนกำรใช้
ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ 
ชุมชน หรือสังคม 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ก ำหนดแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ดังนี ้
     1. จัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรจ ำแนกเป็นรำย
โครงกำรตำมวัตถุประสงค์กำรด ำเนินโครงกำร (3.1-9 แผนกำรใช้ประโยชน์
จำกกำรบริกำรวิชำกำร) 
     2. รำยงำนผลกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษำ (3.1-10 รำยงำนผลเกี่ยวกับประโยชน์ที่นักศึกษำได้รับจำกกำร
ด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำร) 
     3. รำยงำนผลกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรที่เกิดขึ้นกับส ำนัก
วิชำและมหำวิทยำลัย (ในฐำนะองค์กร) (3.1-11 รำยงำนผลเกี่ยวกับ
ประโยชน์ที่ส ำนักวิชำและมหำวิทยำลัย ในฐำนะองค์กรได้ รับจำกกำร
ด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำร) 
    5. รำยงำนผลกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรที่เกิดขึ้นกับชุมชน
และสังคม (3.1-12 รำยงำนผลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมได้รับ
จำกกำรด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำร) 

 
 
 
 
 
 
3.1-9 แผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำร
วิชำกำร 
 
3.1-10 รำยงำนผลเกี่ยวกับประโยชน์ท่ี
นักศึกษำได้รบัจำกกำรด ำเนินกำรบริกำร
วิชำกำร  
3.1-11 รำยงำนผลเกี่ยวกับประโยชน์ท่ี
อำจำรยไ์ด้รับจำกกำรด ำเนินกำรบริกำร
วิชำกำร  
 
3.1-12 รำยงำนผลเกี่ยวกับประโยชน์ท่ีชุมชน
และสังคมได้รับจำกกำรด ำเนินกำรบริกำร
วิชำกำร 

 3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรที่
บริกำรแบบให้เปล่ำ 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมใน
ลักษณะที่เป็นโครงกำรแบบให้เปล่ำ มีดังนี้ 
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
      1. โครงกำรสัมมนำทำงวิชำกำร The 6th Tourism Imaginations 
โดยเชิญประชำชน ผู้ประกอบกำร ตัวแทนหน่วยงำน องค์กร ชุมชน ศิษย์
เก่ำเข้ำร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย (3.1-13  โครงกำรสัมมนำทำง
วิชำกำร The 5th Tourism Imaginations) 
      2. โครงกำรบริกำรวิชำกำร กิจกรรมด ำเนินกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้และนวัตกรรมหัวข้อกำรพัฒนำสินค้ำและผลิตภัณฑ์กำรท่องเที่ยว
โดยชุมชนบ้ำนม่วงค ำ (3.1-14  ส ำเนำโครงกำรด ำเนินกำรวิจัยเพื่อสร้ำง
องค์ควำมรู้และนวัตกรรมหัวข้อกำรพัฒนำสินค้ำและผลิตภัณฑ์กำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำนม่วงค ำ)          
      3. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น
ครั้งที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำเส้นทำงกำรสื่อควำมหมำยกำรท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ (3.1-15  ส ำเนำโครงกำรพัฒนำเส้นทำงสื่อควำมหมำยกำรท่องเที่ยว
เชิงนิเวศบ้ำนป่ำซำงวิวัฒน์)          

 
 
3.1-13  โครงกำรสัมมนำทำงวิชำกำร The 
6th Tourism Imaginations 
 
 
3.1-14  ส ำเนำโครงกำรด ำเนินกำรวิจัยเพื่อ
สร้ำงองค์ควำมรู้และนวตักรรมหัวข้อกำร
พัฒนำสินค้ำและผลิตภัณฑ์กำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้ำนม่วงค ำ 
 
3.1-15  ส ำเนำโครงกำรพัฒนำเสน้ทำงสื่อ
ควำมหมำยกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้ำนป่ำซำง
วิวัฒน์ 

 4. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคมในข้อ 1 และน ำเสนอกรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำ 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว โดยคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร ได้
ด ำเนินกำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร ดังน้ี 
     1. คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร ด ำเนินกำรประเมินผลกำรด ำเนิน
โครงกำรต่ำงๆ ทุกโครงกำรตำมระบุ ในแผนกำรบริกำรวิชำกำร            
(3.1-16 รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรรำยโครงกำร) 
     2. คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร ประชุมพิจำรณำผลกำรประเมิน
โครงกำรตำมแผนบริกำรวิชำกำรและจัดท ำสรุปผลในภำพรวมเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ (3.1-17 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริกำรวิชำกำร) 
      3. คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร น ำเสนอผลสรุปภำพรวมกำรประเมิน
โครงกำรบริกำรวิชำกำรต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำพิจำรณำ     
(3.1-18 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ) 

 
 
 
 
 
 
3.1-16 รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรรำย
โครงกำร 
 
3.1-17 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริกำรวิชำกำร 
 
 
3.1-18 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวิชำ 

 5. น ำผลกำรประเมินตำมข้อ 4 มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำรให้บริกำร
วิชำกำรสังคม 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว โดยคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร              
ได้ด ำเนินกำรน ำข้อมูลที่เป็นผลกำรประเมินตำมที่ได้สรุปและเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำมำด ำเนินกำร ดังนี ้
     1. คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร จัดประชุมเพื่อน ำข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำมำเป็นข้อมูลประกอบกำรปรับปรุงและ
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
พัฒนำแผนบริกำรวิชำกำรส ำหรับกำรด ำเนินกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
(3.1-19 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร) 
     2. คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร จัดท ำแผนปรับปรุงและพัฒนำกำร
บริกำรวิชำกำร (3.1-20 แผนปรับปรุงและพัฒนำกำรบริกำรวิชำกำร) 
     3. น ำเสนอแผนปรับปรุงและพัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรขอควำม
เห็นชอบต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ (3.1-21 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ) 

 
3.1-19 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริกำรวิชำกำร 
3.1-20 แผนปรับปรุงและพัฒนำกำรบริกำร
วิชำกำร 
3.1-21 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวิชำ 
 

 6. คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับสถำบัน 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม
บริกำรวิชำกำรแก่สังคมร่วมกับมหำวิทยำลัย คือกำรให้บริกำรในพ้ืนท่ีต ำบล
นำงแลโดยส ำนักวิชำได้เข้ำร่วมกำรจัดกิจกรรมพัฒนำเส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติ มีกำรด ำเนินงำนดังน้ี 
      - คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี และนักศึกษำสำขำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวช้ัน
ปีที่  2 จ ำนวน 40 คน ร่วมกับชุมชมชนในกำรพัฒนำเส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ มีควำมพึง
พอใจต่อกำรรับบริกำรโดยมีผลงำนจำกกิจกรรมคือคู่มือเส้นทำงศึกษำ
ธรรมชำติบ้ำนป่ำซำงวิวัฒน์ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ให้แก่
นักท่องเที่ยวท่ีสนใจเรียนรู้ในเส้นทำงดังกล่ำวได้  (3.1-22  ส ำเนำโครงกำร
พัฒนำเส้นทำงสื่อควำมหมำยกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้ำนป่ำซำงวิวัฒน์    
3.1-23 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น ครั่งท่ี 3 ประจ ำปีงบประมำณ 2561) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1-22  ส ำเนำโครงกำรพัฒนำเสน้ทำงสื่อ
ควำมหมำยกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้ำนป่ำซำง
วิวัฒน์ 
3.1-23 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำคณุภำพชีวิตของ
ประชำชนในท้องถิ่น ครั่งท่ี 3 ประจ ำปี
งบประมำณ 2561  

 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 
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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    
ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
 1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว  มีระบบและกลไกในกำรด ำเนินกิจกรรม
ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
     1. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว (4.1 -1 ส ำ เนำค ำสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมส ำนัก
วิชำกำรท่องเทีย่ว) 

 
 
 
 
4.1-1 ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนิน
กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว 

 2. จัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และก ำหนดตัวบ่งชี้
วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณ
เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 
     1. คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมเพื่อยกร่ำงแผนกำร
ด ำเนินงำนโดยระบุตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณกำรด ำเนินงำน  
(4.1-2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
     2. คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว น ำเสนอ “ร่ำง” แผนกำรด ำเนินงำนต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำพิจำรณำอนุมัติและให้ควำมเห็นชอบ       
(4.1-3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ) 
     3. คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนตำม
ข้อเสนอแนะของกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำและน ำเสนอแผนฉบับปรบ
ปรุงเพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำให้ควำมอนุมัติและให้ควำม

 
 
 
 
 
 
4.1-2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนิน
กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว 
 
 
4.1-3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักวิชำ 
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
เห็นชอบ (4.1-4 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ และ
แผนกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม) 

4.1-4 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักวิชำ และแผนกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 3. ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินกำรให้มีกำรกำรก ำกับและ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ดังนี ้
     1. ออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนิน
กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1-5 ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
    2. ก ำหนดให้มีกำรส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทุกกิจกรรมตำมระบุในแผนกำรด ำเนินงำน  (4.1-6 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม) 
 

 
 
 
 
 
 
4.1-5 ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ 
ติดตำมกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
 
4.1-6 รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 4. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์
ของแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
      1. ก ำหนดให้คณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกิจกรรมท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ประเมิน สรุปและ
รำยงำนผลกำรก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดเปรียบเทียบ
กับวัตถุประสงค์กำรด ำเนินกำรตำมระบุในแผนกำรด ำเนินงำนต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรประจ ำส ำนักวิชำ (4.1-7 รำยงำนผลกำรก ำกับ ติดตำม
กำรด ำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำรก ำกับและติดตำมฯ) 
 

 
 
 
 
 
 
4.1-7 รำยงำนผลกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนิน
กิจกรรมของคณะกรรมกำรก ำกับและตดิตำมฯ 
 

 5. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
     1. ก ำหนดให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  น ำผลกำรประเมินและ
ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำรก ำกับและติดตำมผล
กำรท ำเนินงำนไปปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินกิจกรรม(4.1-8 แผนกำร
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินงำน)       
     2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรภำยหลังกำร
ตำมแผนท่ีได้ปรับปรุงต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ (4.1-9 รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินงำนหลังกำรปรับปรุง) 

 
 
 
 
4.1-8 แผนกำรปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนของ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 
4.1-9 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนหลังกำรปรับปรุง 
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ต่อสำธำรณชน 
        ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว โดยคณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่กิจกรรมที่ด ำเนินกำรใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1. เผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักวิชำ (4.1-10 รูปภำพ web-link 
ของส ำนักวิชำ) 
   2. เฟ็ซบุ๊ค (Facebook) ของส ำนักวิชำ (4.1-11 รูปภำพเฟ็ซบุคของ
ส ำนักวิชำ)        

 
 
 
 
 
4.1-10 รูปภำพ web-link ของส ำนักวิชำ 
 
4.1-11 รูปภำพเฟ็ซบ็คของส ำนักวิชำ 

 7. ก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชำติ 

***ไม่มีกำรด ำเนินงำน*** 

 

 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 
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องค์ประกอบที่  5  กำรบริหำรจัดกำร 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 
 

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    
ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
 1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ

วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถำบัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนำ 
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบ
เวลำเพ่ือให้บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหำรระดับสถำบันเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
      1. ส ำนักวิชำ ได้ด ำเนินกำรเพื่อจัดท ำแผนกลยุทธ์ของส ำนักวิชำตำม
กรอบระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด (แผน 4 ปี) ที่สอดคล้องวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย   โดยมีกำรแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักวิชำท ำหน้ำที่ประชุมยก
ร่ำงแผนยุทธศำสตร์โดยมีกำรท ำวิเครำะห์ SWOT และน ำข้อมูลจำกกำร
กำรวิเครำะห์มำจัดท ำแผน โดยในแผนจะมีเนื้อหำในหมวดต่ำงๆ 
ครบถ้วนตำมก ำหนดในรูปแบบ (Form) ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
(แบบฟอร์มจัดท ำโดยกองนโยบำยและแผน)  (5.1-1 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
     2. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
ด ำเนินกำรประชุมเพื่อพิจำรณำทบทวนแผนยุทธศำสตร์ตำมกรอบ
ระยะเวลำ 4 ปี โดยทบทวนในส่วนของปีงบประมำณที่จะด ำเนินกำรให้
เป็นปัจจุบันและให้สอดคล้องกับตำมรูปแบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด   
(5.1-2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว และแผนทบทวนประจ ำปีตำมกรอบระยะเวลำในแผน
ยุทธศำสตร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-1 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
 
 
 
 
5.1-2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว และ
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3. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว น ำเสนอ
แผนทบทวนประจ ำปีตำมกรอบระยะเวลำในแผนยุทธศำสตร์แผนต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำเพื่อพิจำรณำให้ค วำมเห็นชอบ          
(5.1-3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
       4. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนทบทวนประจ ำปีตำมกรอบระยะเวลำในแผน
ยุทธศำสตร์ฯ ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำเพื่อ
จัดท ำแผนฉบับสมบูรณ์เพื่อน ำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิชำ (5.1-4 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว และ แผนทบทวนประจ ำปีฉบับ
ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว) 
      5. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
น ำเสนอแผนทบทวนฯ ฉบับปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของคณะ
บริหำรส ำนักวิชำต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำพิจำรณำให้อนุมัติให้
น ำเสนอต่อมหำวิทยำลัย (5.1-5 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
      6. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนทบทวนตำมกรอบระยะเวลำแผนยุทธศำสตร์
ตำมข้อเสนอแนะของของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
และเสนอคณบดีเพื่อน ำเสนอต่อมหำวิทยำลัย (5.1-6 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
     7. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรเงินและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
ที่สอดคล้องกับแผนทบทวนตำมกรอบระยะเวลำแผนยุทธศำสตร์ส ำนัก
วิชำที่ได้รับอนุมัติจำกมหำวิทยำลัย (5.1-7 แผนยุทธศำสตร์กำรเงิน และ 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี) 
      8. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
น ำเสนอแผนยุทธศำสตร์กำรเงิน และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ต่อที่
ประชุมคณะอนุกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำกำร (แต่งตั้ งขึ้นโดย
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวเพื่อให้ท ำหน้ำที่แทน
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่
ที่คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำมอบหมำย) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ก่อนเสนอมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบ  

แผนทบทวนประจ ำปีตำมกรอบระยะเวลำใน
แผนยุทธศำสตร์ 
 
5.1-3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
 
 
 
5.1-4 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว และ 
แผนทบทวนประจ ำปี ฉบับปรั บปรุ งตำม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว 
 
5.1-5 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
 
 
 
 
5.1-6 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
 
 
 
5.1-7 แผนยุทธศำสตร์กำรเงิน และ แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี 
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 2. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ

หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ 
อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือ
วิ เครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสในกำรแข่งขัน 
       1. ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ทำงกำรทำงกำรเงินเพื่อก ำหนดค่ำใช้จ่ำยต่อหัวนักศึกษำ (5.1-8 ค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงิน) 
      2.  คณะกรรมกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินของส ำนักวิชำ  
ด ำเนินกำรประชุมเพื่อก ำหนดปัจจัยประกอบกำรวิเครำะห์โดยอิงกับ
ข้อมูลและเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย (กองนโยบำยและแผน) โดยปัจจัยที่
น ำมำประกอบกำรวิเครำะห์ครอบคลุม 7 เรื่อง ประกอบด้วย (1) 
เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ (2) ค่ำจ้ำงช่ัวครำว (3) ค่ำตอบแทนใช้สอน
และวัสดุ (4) ค่ำสำธำรณูปโภค (5) ค่ำครุภัณฑ์ (6) ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง (7) อื่นๆ ทั้งนี้ กำรวิเครำะห์ใช้วิธีกำรตำมตัวแบบ (สูตร)ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด (5.1-9 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรวิเครำะห์
ข้อมูลทำงกำรเงินส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
            โดยน ำมำจำกค่ำใช้จ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ต่อ
จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มีค่ำใช้จ่ำย
ทำงตรงของคณะ  เป็นเงิน 11,909,400 บำท แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
       - งบบุคลำกร 9,856,200 บำท 
       - งบด ำเนินกำร 743,100 บำท 
       และมีค่ำใช้จ่ำยทำงอ้อม(จำกส่วนกลำง) เป็นเงิน 9,058,548.15  
แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
       - งบบุคลำกร 222,400 บำท 
       - งบด ำเนินกำร 1,087,700บำท 
รวมงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ทั้งสิ้น 11,909,400 
บำท  
 

 
 
 
 
 
 
5.1-8 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์
ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 

 3. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม 
       ส ำนักวิชำฯ ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ดังนี ้
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       1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
(5.1-9 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว) 
       2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้
ด ำเนินกำรประชุมเพื่อจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักวิชำ ก ำหนด
ปัจจัยที่มีควำมเสี่ยง วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ (5.1-10 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง และ 5.1-11 แผนบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว)   
       3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
น ำเสนอแผนบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ (5.1-12 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวิชำ) 
      4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ประชุม
สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำเพื่อปรับปรุงแผน
บริหำรควำมเสี่ยง (5.1-13 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง)  
       5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง น ำเสนอแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ที่ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของคระกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำต่อที่
ประชุมคณะอนุกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวเพื่อพิจำรณำให้
อนุ มั ติ แ ล ะ ให้ ค ว ำม เห็ นชอบ  ( 5 . 1 - 14  ร ำย ง ำนกำ รประ ชุ ม
คณะอนุกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
      6. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง น ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว ไปด ำเนินกำรตำมแผน โดยกำรวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยง 
กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงภำยนอก และรำยงำนผลต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำทรำบเพื่อด ำเนินกำรหำแนวทำงบริหำรจัดกำร
ที่เหมำะสมต่อไป (5.1-15 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
และ 5.1-16 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว)  
7. กำรจัดกำรควำมเสี่ยงภำยนอกของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว  
          7.1 จ ำนวนนักศึกษำลดลง เนื่องจำกจ ำนวนประชำกรลดลง และ
มีสถำบันกำรศึกษำภำยในจังหวัดเปิดสอนด้ำนกำรท่องเที่ยว ดังนั้นจึงได้
เน้นกำรประชำสัมพันธ์และกำรออก Road show ในพื้นที่เป้ำหมำย 
นอกจำกนี้ยังได้เพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์และปรับปรุงรูปแบบกำร
น ำเสนอท่ีหลำกหลำยผ่ำนเวปไซต์และสื่อโซเชียลเพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มวัยรุ่น

 
5.1-9 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
 
 
 
5.1-10รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง  
5.1-11 แผนบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว 
 
5.1-12 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวิชำ 
 
 
5.1-13 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง) 
 
 
 
5.1-14 รำยงำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำร
ประจ ำส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
 
 
 
 
5.1-15 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยงของคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่งส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว  
5.1-16 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
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มำกยิ่งขึ้น โดยในปีกำรศึกษำ 2561 ทุกหลักสูตรสำมำรถรับนักศึกษำได้
ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด  
          7.2 เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ.2558 ที่อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องมีผลงำนวิจัยและเผยแพร่ตำมเกณฑ์ กพอ. ก ำหนด โดย
ส ำนักฯได้เร่งพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ทุกคนเพื่อให้สำมำรถน ำเสนอ
ผลงำนวิจัยและวิชำกำรในเวทีระดับนำนำชำติ รวมทั้งยกระดับศักยภำพ
อำจำรย์ที่เคยน ำเสนอผลงำนแล้วให้ตีพิมพ์ในวำรสำรในฐำน TCI 1 
เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรเพื่อรองรับกำร
ปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2562  
          7.3 ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำศักยภำพ
นักศึกษำ โดยได้ท ำกำรบูรณำกำรกิจกรรมที่เคยได้รับงบประมำณกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและเน้นเฉพำะกำรอบรมทักษะวิชำชีพที่จ ำเป็นต่อ
กำรประกอบอำชีพในอนำคต รวมถึงก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ที่ได้รับจัดสรรให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 4. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำรที่
อธิบำยกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้มีกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล ดังนี้ 
      1. ประชำสัมพันธ์ประกำศ และข้อบังคับต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยที่
เกี่ยวข้องกับพนักงำนมหำวิทยำลัยให้บุคลำกรในสังกัดทรำบ            (5.1-
17 ประกำศ ข้อบังคับต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องกับพนักงำน
มหำวิทยำลัย เช่น ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำยว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ข้อบังคับว่ำด้วยกำร
พ้นสภำพ) 
      2. คณบดีได้ด ำเนินกำรให้มีกำรออกประกำศเรื่อง หลักธรรมำภิบำล 
10 ประกำรของส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว (5.1-18 ประกำศธรรมำธิภำล
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว)   เพื่อเป็นแนวทำงส ำหรับฝ่ำยบริหำรส ำนักวิชำ 
คณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำลและคณบดีได้ติดตำมสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคน
ปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำลดังกล่ำว คือ เน้นควำม
รับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรมีส่วนร่วม กำรกระจำยอ ำนำจ ควำมคุ้มค่ำ 
หลักคุณธรรม และหลักนิติธรรม และได้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของคณบดี (5.1-19 รำยงำนกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของ
คณบดี และ 5.1-20 รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี
โดยคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของสภำ
มหำวิทยำลัย) จัดท ำแบบประเมินผลกำรบริหำรของผู้บริหำรตำมหลัก

 
 
 
 
 
 
5.1-17 ประกำศ ข้อบังคับต่ำงๆ ของ
มหำวิทยำลยัที่เกี่ยวข้องกับพนักงำน
มหำวิทยำลยั เช่น ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงรำยว่ำด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ข้อบังคับว่ำด้วย
กำรพ้นสภำพ 
5.1-18 ประกำศธรรมำภิบำลส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
5.1-19 รำยงำนกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีของคณบดี  
5.1-20 รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของคณบดีโดยคณะกรรมกำรติดตำม 
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ธรรมำภิบำล คณบดีโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ  
ได้ออกประกำศเรื่องหลักธรรมำภิบำล 10 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี
ส่วนร่วม และได้รับควำมเป็นธรรมจำกกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิชำ โดย
หลักธรรมำภิบำลที่มีกำรก ำหนด มีดังต่อไปนี้  
     1. หลักประสิทธิผล 
         ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้ด ำเนินกำรโดยมีผลกำรปฏิบัติรำชกำร
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติรำชกำร ตำมที่ได้รับ
งบประมำณมำด ำเนินกำร ดังปรำกฏในรำยงำนกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรและค่ำใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี 2560-2561 (5.1-21 แบบ
รำยงำนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบระยะเวลำระหว่ำงวันที่ 1 
ตุลำคม 2559 – 30 กันยำยน 2560 และแบบรำยงำนติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 รอบระยะเวลำ 1 ตุลำคม 2560-30 กันยำยน 2561) 
     2. หลักประสิทธิภำพ  
         ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวใช้หลักประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ เน้นกำรประหยัดและคุ้มค่ำในกำรจัดสรรและใช้จ่ำยทรัพยำกร 
อำทิ งบประมำณ วัสดุสิ้นเปลือง ควำมเหมำะสมกับลักษณะประโยชน์ใช้
สอย กำรใช้ซ้ ำ กำรน ำมำใช้ใหม่ กำรดัดแปลงไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ที่
หลำกหลำย กำรดูแลรักษำเพื่อเพิ่มอำยุกำรใช้งำนและลดกำรซ่อมบ ำรุง
และกำรจัดซื้อใหม่ กำรบูรณำกำรกำรใช้งำนเพื่อประโยชน์หลำยกิจกรรม 
เป็นต้น (5.1-21 แบบรำยงำนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ
ระยะเวลำระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2559 – 30 กันยำยน 2560 และแบบ
รำยงำนติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รอบระยะเวลำ 1 ตุลำคม 
2560-30 กันยำยน 2561) 
     3. หลักกำรตอบสนอง 
         ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มีกำรตอบสนองต่อนโยบำย พันธกิจ 
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย และควำมต้องกำรของท้องถิ่น อำทิ กำร
เปิดสอนหลักสูตรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นและนโยบำย
ของรัฐบำล กำรด ำเนินโครงกำรบริหำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับจุดเน้นของ
มหำวิทยำลัย อำทิ กำรด ำเนินกำรวิจัยเชิงพื้นที่ กำรตอบสนองต่อ
นโยบำยกำรส่งเสริมกำรพัฒนำอัตลักษณ์นักศึกษำโดยเฉพำะอัตลักษณ์
ด้ำนกำรคิดได้ ท ำเป็น กำรเป็นผู้ประกอบกำร เป็นต้น (5.1-22 เอกสำร
หลักสูตรที่เปิดสอนที่สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบำยรัฐบำลและ

ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของสภำ
มหำวิทยำลยั 
 
 
 
 
 
 
5.1-21 แบบรำยงำนติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ
ระยะเวลำระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2559 – 30 
กันยำยน 2560 และแบบรำยงำนติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 รอบระยะเวลำ 1 ตลุำคม 2560-30 
กันยำยน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-22 เอกสำรหลักสตูรที่เปดิสอนท่ีสอดคล้อง
และตอบสนองต่อนโยบำยรัฐบำลและควำม
ตอ้งกำรของท้องถิ่น   
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ควำมต้องกำรของท้องถิ่น  5.1-23 สถิติควำมต้องกำรก ำลังคนด้ำน
อุตสำหกรรมท่องเที่ยวทั้งระดับชำติและระดับท้องถิ่น 5.1-24 แผนงำน
และโครงกำรวิจัยเ ชิงพื้นที่ที่ด ำ เนินกำรตอบสนองตำมแผนและ
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 5.1-25 เอกสำรกิจกรรมและโครงกำร
พัฒนำนักศึกษำของศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว) 
     4. หลักภำระรับผิดชอบ 
         ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มีพันธกิจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำรบริกำรวิชำกำร ซึ่ง
เป็นควำมรับผิดชอบที่ส ำคัญ ได้ด ำเนินกำรโดยตระหนักถึงควำม
รับผิดชอบที่มีต่อสังคม (5.1-26 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรวิจัย กำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคม) มีกำรด ำเนินกำรเพื่อมอบหมำยหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบแก่บุคลำกนในสังกัดเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของส ำนักวิชำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ (5.1-27 ค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
บุคลำกรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว)  
     5. หลักควำมโปร่งใส 
         ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ยึดหลักควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน 
กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ จะมีคณะกรรมกำรท ำหน้ำที่กลั่นกรอง ก ำกับ 
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อควำมถูกต้อง และโปร่งใส       
(5.1-28 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำ 5.1-29 ค ำสั่ง
แต่งตั้ งคณะอนุกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำ 5.1 -30 ค ำสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ 5.1-31 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลประจ ำส ำนักวิชำ 5.1-32 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
     6. หลักกำรมีส่วนร่วม 
         ส ำนักวิชำ กำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน
ในลักษณะของกำรแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนด้ำน
ต่ำงๆ (5.1-33 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร     
5.1-34 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 5.1-35 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดงำนสัมมนำวิชำกำร) และมีกำรจัดประชุมประจ ำเดือน
ของส ำนักวิชำร่วมกันของคณำจำรย์และบุคลำกรเพื่อร่วมกันพิจำรณำ
แนวทำงกำรพัฒนำส ำนักวิชำ (5.1-36 ตัวอย่ำงรำยงำนกำรประชุม
ประจ ำเดือนส ำนักวิชำ)  
     7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
         ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว โดยคณบดี ได้ด ำเนินกำรมอบหมำยงำน
และอ ำนำจหน้ำที่ต่ำงๆ ให้บุคลำกรภำยในส ำนักวิชำได้ด ำเนินกำรภำยใต้
หลักกำรกระจำยอ ำนำจ โดยได้มอบงำนให้รองคณบดี ประธำนโปรแกรม

5.1-23 สถิติควำมต้องกำรก ำลังคนด้ำน
อุตสำหกรรมท่องเที่ยวท้ังระดับชำติและระดบั
ท้องถิ่น  
5.1-24 แผนงำนและโครงกำรวิจยัเชิงพื้นที่ท่ี
ด ำเนินกำรตอบสนองตำมแผนและยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัย 5.1-33 เอกสำรกิจกรรมและ
โครงกำรพัฒนำนักศึกษำของศูนยบ์่มเพำะ
ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
5.1-25 เอกสำรกิจกรรมและโครงกำรพัฒนำ
นักศึกษำของศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรด้ำน
กำรท่องเที่ยว 
5.1-26 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรวิจัย กำร
บริกำรวิชำกำรแกส่ังคม 
5.1-27 ค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบบุคลำกรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
 
 
 
5.1-28 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก
วิชำ  
5.1-29 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิชำ  
5.1-30 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก
วิชำ  
5.1-31 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลประจ ำส ำนกัวิชำ  
5.1-32 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ภำยในส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
5.1-33 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร      
5.1-34 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ
นักศึกษำ  
5.1-35 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำน
สัมมนำวิชำกำร 
5.1-36 ตัวอย่ำงรำยงำนกำรประชมุ
ประจ ำเดือนส ำนักวิชำ 
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วิชำ กรรมกำรบริหำรหลักสูตร อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีขอบเขตอ ำนำจ
ในกำรตัดสินใจเพื่อประหยัดขั้นตอนกำรท ำงำนและเพื่อประสิทธิภำพ 
ควำมรวดเร็วในกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิชำ (5.1-37 ค ำสั่งมอบหมำย
งำนรองคณบดี และบุคลำกร) 
     8. หลักนิติธรรม 
         ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ยึดหลักควำมถูกต้องและเป็นธรรมในกำร
บริหำรงำน โดยน ำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ มำเป็นกรอบในกำร
ด ำเนินงำน อำทิ กำรปฏิบัติหรือด ำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคลำกร 
นักศึกษำ กำรบริหำรงบประมำณต่ำงๆ ไม่เลือกปฏิบัติ และค ำนึงถึงสิทธิ
เสรีภำพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้อ ำนำจตำมบัญญัติไว้ตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
พ .ศ . 2547   พระร ำชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบข้ ำ ร ำชกำ รพล เ รื อน ใน
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2547 และข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำยว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  ข้อบังคับสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำยว่ำด้วยกำรก ำหนดภำระงำน และข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ว่ำด้วยพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2553 
และประกำศ ก.บ.พ. เรื่องกำรพ้นสภำพด้วยเหตุอื่น ข้อบังคับสภำ
มหำวิทยำลั ย ว่ ำด้ วยกำรอุทธรณ์  ร้ องทุ กข์  เ ป็นต้ น  ( 5 .1 -38 
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547, 5.1-39 พระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2547, 5.1-40 
ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำยว่ำด้วยกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร,  5.1-41 ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำยว่ำ
ด้วยกำรก ำหนดภำระงำน, 5.1-42 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
ว่ำด้วยพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2553, 5.1-43 ประกำศ ก.บ.พ. เรื่อง
กำรพ้นสภำพด้วยเหตุอื่น,  5.1-44 ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำร
อุทธรณ์ ร้องทุกข์) 
     9. หลักควำมเสมอภำค 
         ผู้บริหำรใช้หลักควำมเสมอภำคในกำรบริหำรงำน โดยปฏิบัติต่อ
คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ และผู้เกี่ยวข้องอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่แยก
เพศ ถิ่นก ำเนิด เช้ือชำติ ภำษำ อำยุ ควำมพิกำร สถำนะทำงเศรษฐกิจ 
ควำมเช่ือทำงศำสนำ กำรศึกษำ และอื่นๆ โดยเฉพำะด้ำนกำรบริกำร
ทรัพยำกรบุคคล ผู้บริหำรได้มอบหมำยงำนให้บุคลำกรตำมควำมถนัด 
ควำมสำมำรถและควำมสนใจ ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้ใช้คุณธรรมเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร เน้น
กำรประเมินผลงำนเชิงประจักษ์ ส ำนักวิชำฯด ำเนินกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรส ำหรับบุคลำกรทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีกำรจัดท ำแบบ

 
 
5.1-37 ค ำสั่งมอบหมำยงำนรองคณบดี และ
บุคลำกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-38 พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภฏั 
พ.ศ.2547   
5.1-39 พระรำชบัญญัติระเบียบขำ้รำชกำรพล
เรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2547 
 5.1-40 ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลยัรำชภัฏ
เชียงรำยว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
 5.1-41 ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลยัรำชภัฏ
เชียงรำยว่ำด้วยกำรก ำหนดภำระงำน 
5.1-42 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
ว่ำด้วยพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2553            
5.1-43 ประกำศ ก.บ.พ. เรื่องกำรพ้นสภำพด้วย
เหตุอื่น 
5.1-44 ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลยัว่ำด้วยกำร
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ 
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ตกลงภำระงำนและแบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรทุกต ำแหน่ง ตำม
ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยฯ ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
พ.ศ.2553 ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรก ำหนดภำระงำน  
ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรอุทธรณ์ร้องทุกข์ เป็นต้น  
(5.1-45 ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเ ชียงรำยว่ำด้วยกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  5.1-46 ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำยว่ำด้วยกำรก ำหนดภำระงำน 5.1-47 ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัย
ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์ ร้องทุกข์) 
     10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ 
         ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวใช้วิธีกำรตัดสินใจในกำรบริหำรงำนโดยใช้
ฉันทำมติจำกที่ประชุมผู้บริหำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่ำด้วยกำรหำ
ข้อตกลงร่วมกัน โดยจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำ 
กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำ กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวิชำ ที่ประชุมคณำจำรย์และบุคลกรประจ ำภำคเรียน กำร
ประชุมระดับโปรแกรมวิชำ กำรประชุมกรรมกำรบริหำรหลักสูตร อย่ำง
น้อยภำคเรียนละหนึ่งครั้ง (5.1-48 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักวิชำ 5.1-49 รำยงำนกำรประชุมอนุกรรมกำรประจ ำส ำนัก
วิชำ 5.1-50 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ 5.1-51 
รำยงำนกำรประชุมส ำนักวิชำ 5.1-52 รำยงำนกำรประชุมโปรแกรมวิชำ 
5.1-53 รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรบริหำรหลักสูตร) 
 

 
 
 
 
5.1-45 ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลยัรำชภัฏ
เชียงรำยว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร   
5.1-46 ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลยัรำชภัฏ
เชียงรำยว่ำด้วยกำรก ำหนดภำระงำน  
5.1-47 ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลยัว่ำด้วยกำร
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ 
 
 
 
 
5.1-48 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักวิชำ  
5.1-49 รำยงำนกำรประชุมอนุกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิชำ  
5.1-50 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวิชำ  
5.1-51 รำยงำนกำรประชุมส ำนักวิชำ  
5.1-52 รำยงำนกำรประชุมโปรแกรมวิชำ  
5.1-53 รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรบริหำร
หลักสตูร 
 

 5. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบกำรณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตำมประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัยจัดเก็บอย่ำง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและน ำมำปรับใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนจริง 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ ดังนี้ 
       1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว (5.1-54 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว) 

 
 
 
 
 
 
 
5.1-54 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรูส้ ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
      2. คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณำจำรย์เพื่อ
ระดมควำมคิดเห็นและพิจำรณำค้นหำประเด็นที่ต้องกำรพัฒนำที่จะ
น ำไปสู่กำรยกระดับประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิชำและ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร (5.1-55 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) 
       3. คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ด ำเนินกำรน ำประเด็นท่ีได้จำกกำร
ประชุมร่วมกับคณำจำรย์ไปจัดท ำโครงกำรและด ำเนินกำรตำม
วัตถุประสงค์ (กำรด ำเนินกำรพัฒนำเอกสำรและต ำรำวิชำกำรเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำร
พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยของอำจำรย์) โดยคณำจำรย์เข้ำร่วมกิจกรรม 
(5.1-56 ส ำเนำโครงกำร) มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรเสนอ
ต่อกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ (5.1-57 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร) 
ด ำเนินกำรเผยแพร่ชุดข้อมูลที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมรู้คือคู่มือกำรจัดท ำ
ผลงำนทำงวิชำกำรและงำนวิจัย (5.1-58 ชุดข้อมูลคู่มือกำรจัดท ำผลงำน
ทำงวิชำกำรและงำนวิจัย) และด ำเนินกำรเผยแพร่ชุดข้อมูลคู่มือกำรจัดท ำ
ผลงำนทำงวิชำกำรและงำนวิจัยผ่ำนทำงเว็ปไซด์ของส ำนักวิชำและจัดท ำ
เป็นคู่มือมอบให้แก่คณำจำรย์ทุกคน (5.1-59 รูปภำพ web-link ส ำหรับ
เผยแพร่คู่มือกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำรและกำรวิจัยของส ำนักวิชำ) 
เผยแพร่วีดิทัศน์บันทึกกำรจัดกิจกรรมในเว็บไซด์ของส ำนักวิชำ         
(5.1-60 รูปภำพ web-link ที่เผยแพร่วิดีโอบันทึกกำรด ำเนินกิจกรรม)  
       4. คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ด ำเนินกำรประเมินติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรที่ต่อเนื่องจำกกำรด ำเนินกิจกรรมในข้อ 3 และรำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ (5.1-61 รำยงำนผลกำรประเมินและ
ติดตำมผลของคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ และ 5.1-62รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำ) 
       5. คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ สรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เปรียบเทียบวัตถุประสงค์และจัดท ำแผนพัฒนำและปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนในปีต่อไป (5.1-63 แผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร
ควำมรู้) 

 
 
 
5.1-55 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรูส้ ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
5.1-56 ส ำเนำโครงกำร 
5.1-57 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 
5.1-58 ชุดข้อมูลคู่มือกำรจดัท ำผลงำนทำง
วิชำกำรและงำนวิจัย 
 
5.1-59 รูปภำพ web-link ส ำหรบัเผยแพรคู่่มือ
กำรจัดท ำผลงำนวิชำกำรและกำรวิจัยของส ำนัก
วิชำ 
5.1-60 รูปภำพ web-link ที่เผยแพร่วิดีโอ
บันทึกกำรด ำเนินกิจกรรม 
 
5.1-61 รำยงำนผลกำรประเมินและติดตำมผล
ของคณะกรรมกำรจดักำรควำมรู ้
5.1-62 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวิชำ 
 
5.1-63 แผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร
ควำมรู ้

 6. กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและ
แผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้ด ำเนินกำรในส่วนของกำรก ำกับ ติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุน ดังนี้ 
      1. น ำข้อมูลภำพรวมในแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิชำในส่วนของ
บุคลำกร มำจัดท ำเป็นแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล (5.1-64 แผนพัฒนำ

 
 
 
 
 
5.1-64 แผนพัฒนำและบริหำรบคุลำกรส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว 



71 
 

ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
และบริหำรบุคลำกรส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว) เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำร
พัฒนำได้อย่ำงชัดเจนตำมเส้นทำงอำชีพ (Career Path) ของแต่ละบุคคล
และแต่ละกลุ่ม  (สำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน) 
      2. แต่งตั้งให้มีคณะกรรมกำรก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
พัฒนำบุคลำกร (5.1-65ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับและติดตำมผล
กำรด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร) เพื่อประเมินควำมก้ำวหน้ำและผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน 
       3. ส ำนักวิชำก ำหนดแบบฟอร์มให้อำจำรย์และบุคลำกรทุกคนท่ีเข้ำ
ร่วมกิจกรรมพัฒนำในรูปแบบต่ำงๆ (ศึกษำต่อเพิ่มวุฒิ จัดท ำผลงำน
วิชำกำรเพื่อขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร กำรไปเข้ำร่วมกำรสัมมนำ 
ฝึกอบรม หรือศึกษำดูงำน) จัดท ำรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสนอต่อ
คณบดี (5.1-66 ส ำเนำรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของอำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุน) 
        4. จัดท ำแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณเพื่อสรุปและรำยงำนผลในภำพรวมทั้งหมด         
(5.1-67 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ) 

 
 
 
 
5.1-65 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับและ
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำบคุลำกร 
 
 
 
 
 
5.1-66 ส ำเนำรำยงำนผลกำรเข้ำรว่มกิจกรรม
ของอำจำรย์และบคุลำกรสำยสนบัสนุน 
 
 
5.1-67 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 

 7. ด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและ
กลไกที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของคณะที่ได้
ปรับให้กำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพเป็นส่วนหนึ่งของกำร
บริหำรงำนคณะตำมปกติที่ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำร
ตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ดังนี ้
      1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว และ คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร 
(5.1-68 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว และ 5.1-69 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร)    
      2. คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งสองชุด ประชุม
ร่วมกัน (5.1-70 รำยงำนกำรประชุมร่วมของคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำระดับส ำนักวิชำและคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับหลักสูตร) เพื่อจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำทั้งในส่วนของระดับหลักสูตรและระดับส ำนักวิชำ (5.1-71 
แผนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพระดับส ำนักวิชำ และระดับหลักสูตร) 
และจัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพระดับส ำนักวิชำและระดับหลักสูตร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-68 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิชำกำรทอ่งเที่ยว  
5.1-69 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสตูร 
5.1-70 รำยงำนกำรประชุมร่วมของ
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ
ส ำนักวิชำและคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับหลักสตูร 
5.1-71 แผนกำรด ำเนินกำรประกนัคุณภำพ
ระดับส ำนักวิชำ และระดบัหลักสตูร 
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพของส ำนักวิชำ 
(5.1-72 คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในส ำนักวิชำกำร
ท่องเที่ยว) โดย 
        3. ด ำเนินกำรประชุมบุคลำกรส ำนักวิชำทั้งสำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุนเกี่ยวกับแผนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ โดยส ำเนำแผนกำร
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพและคู่มือกำรประกันคุณภำพให้แก่บุคลำกรทุก
คนส ำหรับเป็นคู่มือในกำรด ำเนินงำน (5.1-73 รำยงำนกำรประชุมส ำนัก
วิชำเรื่องกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ) 
        4. แต่งตั้ งคณะกรรมกำรก ำกับ ควบคุมและตรวจสอบกำร
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพ (5.1-74 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ
ควบคุมและตรวจสอบกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ) เพื่อติดตำมกำร
ด ำเนินกำรว่ำเป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหรือไม่ มี
ปัญหำ อุปสรรคอย่ำงไร และแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน (5.1-75 ค ำสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพ) เพื่อติดตำมผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำม
วัตถุประสงค์ที่ระบุในแผนกำรด ำเนินงำน และเสนอแนวทำงปรับปรุง
แก้ไขกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นส ำหรับกำรด ำเนินกำรใน
ปีต่อไป  
       5. คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งสองชุด ร่วมประชุม
เพื่อประมวลผลกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (5.1-76 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำฯ) และ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำเพื่อรับทรำบและให้
ข้อเสนอแนะ (5.1-77 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก
วิชำ) 

 
5.1-72 คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว 
 
 
 
5.1-73 รำยงำนกำรประชุมส ำนักวิชำเรื่องกำร
ด ำเนินกำรประกันคณุภำพ 
 
5.1-74 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ
ควบคุมและตรวจสอบกำรด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพ 
 
5.1-75 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผล
กำรด ำเนินงำนประกันคณุภำพ 
 
 
 
 
5.1-76 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำฯ 
 
5.1-77 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวิชำ 

 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 
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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    
ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
 1. มีระบบและกลไกกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้

เป็นไปตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
      ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มีระบบและกลไกในกำรด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพระดับหลักสูตรดังนี้ 
      1. มีกำรจัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร   
(5.2-1 คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร) ส ำหรับให้คณะ
กรรมกำรบริหำรหลักสูตรทุกหลักสูตรน ำไปใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินกำร
ประกันคุณภำพ 
      2. ทุกหลักสูตร (โดยคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร) ได้ด ำเนินกำร
จัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพของตนเอง (5.2-2 แผนกำร
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร)  
      3. มีกำรออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพระดับ
หลักสูตร (5.2.3 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพระดับ
หลักสูตร) รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพอย่ำงชัดเจน 
     4. มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร (5.2-4 รำยงำนกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตร) เพื่อรับกำร
ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 

 
 
 
 
 
5.2-1 คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ
หลักสูตร 
 
 
5.2-2 แผนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพระดับ
หลักสูตร 
 
5.2.3 ค ำสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพระดับหลักสูตร 
 
5.2-4 รำยงำนกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

 2. มีคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่
ก ำหนดในข้อ 1 และรำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือ
พิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินกำรให้มีคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ     
ที่เกี่ยวข้องเพื่อก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพเป็นไปตำม
ระบบตำมที่ก ำหนดในข้อ 1 ดังนี้ 
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
      1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ควบคุมและตรวจสอบกำร
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพ (5.2-5 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ 
ควบคุมและตรวจสอบกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ) เพื่อติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 
     2. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพ (5.2-6 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร
ประกันคุณภำพ) เพื่อประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบ
กับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน จัดท ำข้อเสนอเพื่อกำรปรับปรุง
กำรด ำ เนินงำนในแต่ละภำคกำรศึกษำ และรำยงำนผลต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรส ำนักวิชำทรำบ (5.2.7 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวิชำ) 
 

 
5.2-5 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ 
ควบคุมและตรวจสอบกำรด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพ 
 
5.2-6 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผล
กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ 
 
 
5.2.7 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวิชำ 

 3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้
เกดิผลตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
       ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ได้ด ำเนินกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำร
ด ำเนินงำนของแต่ละหลักสูตรเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรให้ได้ผลตำม
องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร ดังนี้ 
      1. กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและ
กำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัดหลักสูตร (อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร) กำรสนับสนุนให้มีเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวก 
ติดต่อประสำนงำนกำรด ำเนินกิจกรรมของแต่ละหลักสูตร เช่น กำรจัดท ำ
หนังสือรำชกำร กำรจัดกำรเรื่องกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพนักศึกษำในแต่
ละหลักสูตร (5.2-8 รำยงำนกำรประชุมกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 และ 5.2-9 แผนปฏิบัติ รำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 และ 5.2-10 หนังสือแต่งตั้ งเจ้ำหน้ำที่ผู้
ประสำนงำนประจ ำหลักสูตร) 
      2. กำรจัดสรรพื้นที่ส ำหรับเป็นห้องท ำงำนของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแต่ละหลักสูตรอย่ำงเป็นสัดส่วน 
พร้อมทั้งอุปกรณ์กำรปฏิบัติงำน (5.2.11 รูปภำพห้องท ำงำนอำจำรย์ในแต่
ละหลักสูตร) 
      3. กำรจัดให้มีห้องปฏิบัติกำรเฉพำะทำงส ำหรับกำรเรียนกำรสอนและ
กำรฝึกทักษะของนักศึกษำที่สอดคล้องกับศำสตร์ในแต่ละหลักสูตรเป็นกำร
เฉพำะ (5.2-12 รูปภำพห้องปฏิบัติกำรเฉพำะทำงที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ต่ำงๆ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-8 รำยงำนกำรประชุมกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
5.2-9 แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561  
 5.2-10 หนังสือแต่งตั้งเจ้ำหน้ำทีผู่้
ประสำนงำนประจ ำหลักสูตร 
5.2.11 รูปภำพห้องท ำงำนอำจำรย์ในแต่ละ
หลักสตูร 
 
 
5.2-12 รูปภำพห้องปฏิบัติกำรเฉพำะทำงที่
สอดคล้องกับหลักสตูรตำ่งๆ 
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
 4. มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำทุกหลักสูตร และ

รำยงำนผลกำรประเมินให้กรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำ 
         1. ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยวได้ด ำเนินกำรให้มีกำรประเมินคุณภำพ
หลักสูตรที่เปิดสอน ในวันที่ 9 สิงหำคม  2561 โดยคณะกรรมกำรตรวจ
ประเมินได้แจ้งผลกำรประเมินในวันที่  9  สิงหำคม 2561 .โดยมีผลกำร
ด ำเนินกำรมีดังนี้  

หลักสตูรและสำขำวิชำ คะแนนประเมิน 
1.หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  
   สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

3.39 
 

2. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  
    สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม 

3.27 
 

3. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต 
    สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและ 
     กำรบริกำร (หลักสูตรนำนำชำติ) 

3.60 

รวม 10.26 
 
       2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ ได้น ำเสนอผลกำรตรวจ
ประเมินต่อคณะอนุกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำ ในกำรประชุมประจ ำส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว ภำคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 3 วันที่ 29 สิงหำคม 2561  
เพื่อรับทรำบและให้ควำมเห็นชอบ (5.2-13 รำยงำนกำรประชุมประจ ำ
ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ภำคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่  3 วันที่ 29 สิงหำคม 
2561  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-13 รำยงำนกำรประชุมประจ ำส ำนัก
วิชำกำรท่องเที่ยว ภำคเรียนท่ี 1/2561 ครั้งท่ี 
3 วันท่ี 29 สิงหำคม 2561   

 5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำคณะมำ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
       1. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ ได้สรุปข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำ ดังนี้ (5.2-14 สรุปข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำ) 

สำขำวิชำ ข้อเสนอแนะ 
กำรจัดกำร 
กำรท่องเที่ยว 

- เน้นกำรฝึกทักษะชีวิตและวิชำชีพให้แก่นักศึกษำ 
โดยเฉพำะทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ทักษะ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ไอที) รวมทั้งฝึก
คุณธรรมจริยธรรมด้ำนควำมรับผิดชอบและ
จรรยำบรรณในวิชำชีพ 
- เน้นกำรเพิ่มทักษะกำรปฏิบัติกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยวและบริกำรร่วมกับสถำนประกอบกำร 

 
 
 
5.2-14 สรุปข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำ 
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
- เน้นกำรสร้ำงนักศึกษำให้มีจิตสำธำรณะที่ส่งเสริม 
ช่วยเหลือกิจกรรมทำงท่องเที่ยวและบริกำรใน
ท้องถิ่น 
- ส่งเสริมกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร และกำรเพิ่ม
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำของอำจำรย์ในหลักสูตร 
- ปรับปรุงระบบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิผล ภำยใต้กำรด ำเนินกำรตำมรูปแบบ
กำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ร่วมกับกำรท ำงำน (Work 
Intergraded Learning : Will) ของหลักสูตร 
- จัดให้มีส่วนเก็บหนังสือ ต ำรำ ประจ ำของ
หลักสูตร ที่เป็นต ำรำเฉพำะของศำสตร์ด้ำนกำร
ท่องเที่ยวส ำหรับอำจำรย์ผู้สอนประจ ำหลักสูตร 

กำรบริหำร
โรงแรม 

- กำรคิด วิเครำะห์ กำรแสดงควำมคิดเห็น  
- ภำษำต่ำงประเทศ อำทิ ภำษำอังกฤษ หรือ 
ภำษำจีนเป็นต้น 
- ทักษะกำรปฏิบัติมืออำชีพ 
- ส่งเสริมกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร และกำรเพิ่ม
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำของอำจำรย์ในหลักสูตร  
- ส่งเสริมทักษะด้ำนกำรลงมือปฏิบัติ ให้เกิดควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะศำสตร์ของอำจำรย์แต่ละท่ำน 
- ปรับปรุงหลักสูตรในกำรเน้นกำรปฏิบัติมำกขึ้น 
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรปรับหลักสูตร CRRU WIL 
- ปรับปรุง พัฒนำ สร้ำง เพิ่มเติม ห้องปฏิบัติกำร
เฉพำะทำง และจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในเชิงทฤษฎีและกำร
ปฏิบัติให้เพียงพอและเหมำะสมภำยใต้กำรใช้
ทรัพยำกรที่มีอยู่ 

กำรจัดกำร 
กำรท่องเที่ยว  
และกำรบริกำร 

- ส่งเสริมกิจกรรมให้นักศึกษำทำงด้ำนเทคโนโลยี
กำรเรียนกำรสอน 
- เน้นทักษะกำรปฏิบัติในด้ำนกำรท่องเที่ยวและ
กำรบริกำรร่วมกับสถำนประกอบกำร 
-  ส่ ง เสริ ม ให้ อำจำรย์มี กำร เพิ่ มคุณวุฒิทำง
กำรศึกษำของอำจำรย์ในหลักสูตร 
- ออกแบบหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
- จัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้นักศึกษำเป็น
พื้นที่สำธำรณะ 

 
     2. จัดท ำแผนกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น แผนกำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำนโดยสรุปมี 
ดังนี้ (5.2-15 แผนกำรด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำและผลกำรด ำเนินกำร
ตำมแผน) 
สำขำวิชำ กำรด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำ 
กำรจัดกำร 
กำร
ท่องเที่ยว 

- เตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำแรกเข้ำและเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรจัดระบบให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ 
รวมทั้งเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรูใ้นทศวรรษท่ี 21 น ำ
รูปแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นกำรบูรณำกำร
เรียนท ำงำนกับกำรเรียนมำใช้ในกำรจัดกำรเรยีนกำร
สอน 
- ส่งเสริม ผลักดันให้นักศึกษำได้ฝกึปฏิบัติกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยวและบริกำรในสถำนประกอบกำรจริง โดย
รูปแบบกำรเกบ็ช่ัวโมงกำรฝึกปฏิบตัิ 
- ส่งเสริมควำมร่วมมือกิจกรรมสำธำรณะกบัหน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคชุมชนท้องถิ่น 
- วำงแผนกำรพัฒนำอำจำรยภ์ำยในหลักสตูรโดย
ค ำนึงถึงควำมเชี่ยวชำญและควำมสำมำรถ และมีกำร
ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรใน 
ทุกขั้นตอน 
- กระตุ้นและส่งเสรมิกำรน ำรูปแบบกำรบูรณำกำรกำร
เรียนรูร้่วมกับกำรท ำงำน มำใช้และส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในลักษณะกำรจัดกำรโครงงำนหรือ
ปัญหำ (Project-based Learning & Problem-
based Learning) มำใช้เพื่อเน้นกำรพัฒนำทักษะกำร
ปฏิบัติ กำรคดิวิเครำะห์ และส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยี
สมัยใหมม่ำใช้ยกระดับประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรยีน
กำรสอน กำรพัฒนำเทคนคิกำรสอน และปรับปรุง
เนื้อหำในรำยวิชำให้มีควำมทันสมยัเสมอ และมีกำรหำ
แนวทำงร่วมกันในกำรปรับปรุงแก้ไขกำรจดักำรเรียน
กำรสอน 
- อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรประชุมหำรือแสดงควำม
คิดเห็น สรุป และจัดหำพื้นที่ รวบรวมหนังสือ ต ำรำ
เฉพำะศำสตรด์้ำนกำรท่องเที่ยว ให้พร้อมใช้ทุกเวลำ 

 
 
 
 
 
5.2-15 แผนกำรด ำเนินกำรปรับปรุงและ
พัฒนำและผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
กำรบริหำร
โรงแรม 

- เสริมสร้ำงทักษะกำรเรยีนรู้ในทศวรรษท่ี 21 น ำ
รูปแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นกำรบูรณำกำร
เรียนท ำงำนกับกำรเรียนมำใช้ในกำรจัดกำรเรยีนกำร
สอน 
- ติดต่อกับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศท่ีมี MOU เพื่อ
ดูแนวโน้มควำมเป็นไปได้ในกำรใหน้ักศึกษำได้มโีอกำส
ไปฝึกงำนต่ำงประเทศ 
- บังคับให้นักศึกษำเรียนรู้ภำษำอังกฤษด้วยตนเอง 
self-study เพื่อเพ่ิมเติมทักษะดำ้นภำษำให้นักศึกษำ
นอกเหนือจำกกำรเรียนในห้องเรียน 
- วำงแผนกำรพัฒนำอำจำรยภ์ำยในหลักสตูรโดย
ค ำนึงถึงควำมเชี่ยวชำญและควำมสำมำรถ และมีกำร
ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรในทุกข้ันตอน โดยจัดท ำ
ในลักษณะของกำรวำงแผนเส้นทำงอำชีพ (Career 
Path) ของอำจำรย์ทุกคนอย่ำงชัดเจน 
- ให้อำจำรย์ไดม้ีโอกำสไปฝึกงำนหรือสังเกตกำรใน
สถำนประกอบจริงประมำณ 2-3 เดือน เพื่อเพ่ิมทักษะ
และเรียนรูส้ถำนกำรณ์ของธุรกิจกำรแข่งขันในปัจจุบัน 
-เน้นกำรพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติ กำรคิดวิเครำะห์ 
และส่งเสรมิกำรน ำเทคโนโลยสีมัยใหม่มำใช้ยกระดับ
ประสิทธิภำพกำรจดักำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำ
เทคนิคกำรสอน และปรับปรุงเนื้อหำในรำยวิชำให้มี
ควำมทันสมัยเสมอ และมีกำรหำแนวทำงร่วมกันใน
กำรปรับปรุงแก้ไขกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
- แสวงหำควำมร่วมมือกับผู้ประกอบกำรในธุรกิจ
เฉพำะทำงเพื่อร่วมกันผลิตบัณฑติที่มีคุณสมบัตติำมที่
ผู้ประกอบกำรต้องกำร โดยร่วมมอืกันท้ังในด้ำนกำรใช้
ทรัพยำกรห้องปฏิบตัิกำร บุคลำกรและผู้เชี่ยวชำญ
ร่วมกัน  รวมทั้งกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนควำม
ต้องกำรครุภณัฑ์และห้องปฏิบตัิกำรเพื่อเสนอขอ
งบประมำณจำกรัฐบำลผ่ำนส ำนักวิชำและ
มหำวิทยำลยั(งบแผ่นดิน 

กำรจัดกำร 
กำร
ท่องเที่ยว
และกำร
บริกำร 

- อำจำรย์ผูส้อนเพิ่มกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยให้
นักศึกษำค้นหำและน ำเสนอข้อมลูในรำยวิชำผ่ำน
ระบบเทคโนโลยีด้วยโปรแกรมต่ำงๆ เช่น google 
drive, google form, google slide เป็นต้น 
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ม ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
- จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรเรยีนรู้ของ
นักศึกษำในศตวรรษท่ี 21 โดยบูรณำกำรร่วมกับ
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำต ิ
ภำยใต้โครงกำรเพิม่ผลิตภำพแรงงำนด้ำนกำร
ท่องเที่ยวและบริกำรรองรับกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนเสรี
ในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขงและประชำคมอำเซียน 
มำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพด้ำนกำรโรงแรม ต ำแหน่ง 
บริกร (Waiter) 
- อำจำรย์น ำขวัญ วงศ์ประทมุ ก ำลังศึกษำต่อระดับ
ปริญญำเอก ณ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
- อำจำรย์อุทุมพร กำรเกบ็ ไดร้ับทุนพัฒนำบุคลำกร
ภำครัฐเพื่อศึกษำต่อระดับปรญิญำเอก ณ ต่ำงประเทศ 
ของกระทรวง วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
-ส ำนักวิชำฯ ไดด้ ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนและควำมต้องกำรของผู้เรียนเพื่อ
พิจำรณำในกำรเปิดหลักสูตรใหม่ในอนำคต ซึ่งขณะนี้
อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำร 
- มีห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอรเ์พื่อเป็นแหล่งค้นคว้ำ
ข้อมูลและกำรเรียนรูส้ ำหรับนักศกึษำจ ำนวน 20 
เครื่อง โดยเปิดให้บริกำรตั้งแตเ่วลำ 8.00 น.-17.00 น.  

 6. มีผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับ
มำตรฐำนทุกหลักสูตร 
       ผลกำรประเมินหลักสูตรที่เปิดสอนโดยส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว ทั้ง 3 
หลักสูตร ผ่ำนองค์ประกอบที่  1 เรื่องกำรก ำกับมำตรฐำนหลักสูตรทุก
หลักสูตร โดยผลกำรประเมินมีดังนี้ (5.2-16 สรุปรำยงกำรกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพระดับหลักสูตรของคณะกรรมกำรตรวจประเมิน) 
หลักสูตรและสำขำวิชำ คะแนนประเมิน 
1.หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  
   สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

3.39 
 

2. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  
    สำขำวิชำกำรบริหำรโรงแรม 

3.27 
 

3. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต 
    สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและ 
     กำรบริกำร (หลักสูตรนำนำชำติ) 

3.60 

รวม 10.26  

 
 
 
 
5.2-16 สรุปรำยงกำรกำรตรวจประเมิน
คุณภำพระดับหลักสูตรของคณะกรรมกำร
ตรวจประเมิน 
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กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 
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บทที่ 4  
สรุปผลกำรประเมินตนเองและแนวทำงกำรพัฒนำ 

 
1. ผลกำรประเมินคุณภำพรำยตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ 
  

เป้ำหมำย 
  

ผลกำรด ำเนินงำน คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 
องค์ประกอบท่ี กำรผลิตบัณฑิต  ผ่ำนเกณฑ์  
1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม ผ่ำนเกณฑ์ 10.26 3.42 3.42 

3 
1.2 อำจำรย์ประจ ำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอก 3 3 15.79 1.97 

19 
1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะท่ีด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

3 2 10.53 0.88 
19 

1.4 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อ
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 

3 21.79-25 -12.84 5 
25 

1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 5 6 5 
1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 5 6 5 
องค์ประกอบท่ี 2 กำรวิจัย    
2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำ
งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

5 6 5 

2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและสร้ำงสรรค์  5 808,500 42,552.63 5 
19 

2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและ
นักวิจัย 

5 6 31.58 5 
19 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริกำรวิชำกำร    
3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 5 6 5 
องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 6 5 

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร    
5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำม
ผลลัพธ์ท่ีตำมพันธกิจกลุ่มสถำบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 

5 7 5 

5.2 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร  5 6 5 
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2. ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะในภำพรวมของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
 0.00-1.50 กำรด ำเนนิงำนต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
 1.51-2.50 กำรด ำเนนิงำนต้องปรับปรุง 
 2.51-3.50 กำรด ำเนนิงำนระดับพอใช้ 
 3.51-4.50 กำรด ำเนนิงำนระดับดี  
 4.51-5.00 กำรด ำเนนิงำนระดับดีมำก 

1. กำรผลิตบัณฑิต 2.62 5.00 3.42 3.55 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 3.21 5.00 4.21 4.33 ดี 
 
3.  สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และแนวทำงกำรพัฒนำ 
 
องค์ประกอบท่ี 1 กำรผลิตบัณฑติ 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 

1. ควรพัฒนำให้อำจำรย์ประจ ำคณะ
ให้มีคุณวุฒิปรญิญำเอกและมี
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพิ่มขึ้น 
 

1. ควรมีกิจกรรม งบประมำณ และเวลำ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อำจำรย์ได้มี
โอกำสพัฒนำตนเองเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรให้ได้โดยเร็ว 

 
องค์ประกอบท่ี  2  กำรวิจัย 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณำจำรย์น ำเสนอและตีพิมพ์
ผลงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร
อย่ำงต่อเนื่องและเห็นผลในเชิง
ประจักษ ์
 

1. ควรส่งเสริมให้คณำจำรยต์ีพิมพ์
บทควำมวิชำกำรและบทควำมวิจยั
ในฐำนข้อมูลที่สูงขึ้น 
2. ควรผลักดันให้คณำจำรย์ได้รับทุน
สนับสนุนกำรวิจัยจำกหน่วยงำน
ภำยนอกให้มำกขึ้น 
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องค์ประกอบท่ี 3  กำรบริกำรวิชำกำร 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. มีกำรวำงแผน ก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและก่อให้เกิดผลต่อ
นักศึกษำและชุมชนท้องถิ่นอย่ำง
แท้จริง 
 

  

 
องค์ประกอบท่ี  4  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.มีกำรวำงระบบและกลไกกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมโดยสอดแทรกใน
กิจกรรมที่จดัขึ้นโดยส ำนักและ
สำขำวิชำจนเห็นเป็นที่ประจักษ์  
 

  

 
องค์ประกอบท่ี  5  กำรบริหำรจัดกำร 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
- 
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ภำคผนวก 
ข้อมูลพื้นฐำน  (Common Data Set) 
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ข้อมูลพื้นฐำน (Common Data Set) ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวน 
จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  
    -ระดับปริญญำตรี 3 
    -ระดับ ป.บัณฑิต - 
    -ระดับปริญญำโท - 
    -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
    -ระดับปริญญำเอก - 
    -จ ำนวนศูนย์จัดกำรศึกษำนอกสถำนท่ีตั้งท้ังหมด - 
จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันท้ังหมดทุกระดับกำรศึกษำ  
    -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญำตรี 670 
    -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
    -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญำโท - 
    -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
    -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญำเอก  - 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ  
    -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ - 
    -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 16 
    -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ 3 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์  
    -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท่ีไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ท่ีมวีุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ - 
    -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท่ีไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ท่ีมีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 17 
    -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท่ีไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ท่ีมีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 1 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
    -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ - 
    -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ - 
    -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 2 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์  
    -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ - 
    -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ - 
    -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ - 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  
    -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ - 
    -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ - 
    -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ - 
จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ  
    -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ - 
    -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติท่ีไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรท่ัวไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกำศ 9 
    -ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร  



86 
 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวน 
    -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 
    -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติท่ีไม่อยู่ในฐำนข้อมูล  ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้
ทรำบเป็นกำรท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกำศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 3 
    -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  - 
    -ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร - 
    -ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมท่ีได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว - 
    -ผลงำนวิจัยท่ีหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร - 
    -ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน - 
    -ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลท่ีได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว - 
    -ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้
น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร - 
    -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
online - 
    -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 
    -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 
    -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ - 
    -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - 
    -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - 
    -จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกท่ีได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล  TCI และ Scopus  
ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร - 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท้ังหมด  137 คน 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีตอบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำภำยใน 1 ปี หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 120 คน 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีได้งำนท ำภำยใน 1 ปีหลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบอำชีพอิสระ) 104 คน 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีประกอบอำชีพอิสระ 12 คน 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ - 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีมีกิจกำรของตนเองท่ีมีรำยได้ประจ ำอยู่แล้ว - 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ - 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีอุปสมบท - 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีเกณฑ์ทหำร - 
เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีท่ีได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ 
(ค่ำเฉลี่ย) 15,000 
ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีตำมกรอบ  TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

4.16 

จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
    -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท่ีมีกำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  - 
    -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ  - 



87 
 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวน 
    -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ  หรือใน
วำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติท่ีไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบท่ัวไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกำศ - 
    -ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - 
    -จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 
    -จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ  ท่ีไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร  พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบัน
อนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกำศ 
(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 - 
    -จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ท่ีปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำม
ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 - 
    -ผลงำนท่ีได้รับกำรจดสิทธิบัตร - 
    -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
online - 
    -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 
    -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 
    -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ - 
    -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - 
    -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - 
    -จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท้ังหมด (ปีกำรศึกษำท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 
จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
    -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ  - 
    -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือใน
วำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติท่ีไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบท่ัวไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกำศ - 
    -ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - 
    -จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 
    -จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ท่ีไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบัน
อนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกำศ 
(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 - 
    -จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ท่ีปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำม
ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 - 
    -ผลงำนท่ีได้รับกำรจดสิทธิบัตร - 
    -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
online - 
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    -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 
    -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 
    -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ - 
    -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - 
    -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - 
    -จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท้ังหมด (ปีกำรศึกษำท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 
จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES)   
    -ระดับอนุปริญญำ - 
    -ระดับปริญญำตรี 414.88 
    -ระดับ ป.บัณฑิต - 
    -ระดับปริญญำโท - 
    -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
    -ระดับปริญญำเอก - 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน  
    -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
    -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
    -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 627,500 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน  
    -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
    -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
    -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 181,000 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ)  
    -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
    -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
    -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 19 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ)  
    -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
    -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
    -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ลำศึกษำต่อ  
    -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
    -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
    -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ลำศึกษำต่อ  
    -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
    -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
    -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

 
 

 
 
 


