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ค าน า 

 การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ

ด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพของหน่วยงาน และสามารถน าผลการประเมินภายในนี้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับกล

ยุทธ์ในการบริหารจัดการการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อน าไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย

ต่อไป 

 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามปรากฏ

ในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทั้งผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้    
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

 ผลการประเมินคุณภาพภายใน สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2560 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ 2 องค์ประกอบ พบว่า มีการด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนนเฉลี่ย 1.44 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบที่ 1 การบริหารของส านัก/

หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน มีการด าเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.13 คะแนน และองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน มี

การด าเนินงานระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน 
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ส่วนที่ 1 
รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ปงีบประมาณ 2560 

 
 
 

1. ......................................................................... ประธานกรรมการ 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์) 

 

 

2. .......................................................................... กรรมการ 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  ธนวิรุฬห์) 

 

 

3. ........................................................................... กรรมการ 

       (นางสายเพชร อักโข) 

 

 

4. ............................................................................ เลขานุการ 

    (นางสาวสายใจ จันเวียง) 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

2.2.1 วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 

ระหว่างวันที ่ 20 ตุลาคม 2560 

2.1.2 รอบการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2559 (ผลการด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

2.1.3 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานฯ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารวุรรณ  ธนวิรฬุห์ กรรมการ 

3. นางสายเพชร อักโข กรรมการ 

4. นางสาวสายใจ จันเวียง เลขานุการ 

 

2.2 วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 

2.2.1 เพื่อให้สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ด าเนินการตามมาตรา 48 แห่ง

พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า “ให้

หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ ถือว่า

การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ

ประกันคุณภาพภายนอก” 

2.2.2 เพื่อให้สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของ

ตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

2.2.3 เพื่อให้สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการ

ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
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2.3 ประวัติและความเป็นมาของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคาร ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้าน
บริหารธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ เพื่อให้นักศึกษาได้มีสถานที่ฝึกปฏิบัติการในการศึกษาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ และวิชาด้านการท่องเที่ยว โดยมีคณะศิลปะศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์ 
เป็นคณะหลักที่เก่ียวข้องโดยตรง เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโทด้านธุรกิจบริการและด้านการท่องเที่ยว อีกท้ังนักศึกษาคณะอ่ืนๆ สามารถที่จะใช้เป็นที่
ฝึกงานในลักษณะที่สอดคล้องกับแต่ละสาขาวิชา ที่มีการจัดการเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้ด้วยเช่นกันส าหรับความจ าเป็นของการขอให้มีการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ได้ระบุไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2556) นอกจากนี้แม้อาคารดังกล่าว จะ
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการจัดการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยฯยังสามารถใช้เป็นแหล่งในการสร้างรายได้
ซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงานกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ใช้เป็นสถานที่ในการจัด
สัมมนาและฝึกอบรมให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงด้วย 
ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นจะสามารถน ามาใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยฯของ
มหาวิทยาลัยฯให้มีคุณภาพด้านวิชาการที่เข้มแข็งมากยิ่งข้ึน 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
3.1 การวางแผนและการประเมิน 

3.1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพภายในของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว จากคู่มือการ
ประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของสถานปฏิบัติการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set 
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2559 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ วางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมิน
คุณภาพ 

3.1.2 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในสถานปฏิบัติการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว  ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจง
วัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่ สถาน
ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารทุกระดับ สุ่มตรวจสัมภาษณ์
ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตรวจเยี่ยมสถานที่จริงและสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในรอบ
การประเมินนี้  

- กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ที่
รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมิน
เบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในสถานปฏิบัติการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในสถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
 
 



 

 

5 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สถานปฏบิัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2559  
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560  

 

3.1.3 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจ

เยี่ยม การสัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได้
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและน าเสนอให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ 2559 ให้
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ หลักฐานตามที่สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

เตรียมเอกสารตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น common data 
set และข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น กระบวนการและกิจกรรมการด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจ
ประเมินเห็นภาพการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการของคณะ 
ได้แก่ บุคลากรจากคณะต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ 
ผู้จัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในสถานปฏิบัติการโรงแรม
และการท่องเที่ยว อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความกระจ่างในการด าเนินงานของ
ทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 3 ท่าน ประกอบไปด้วย บุคคลภายใน ได้ตรวจประเมิน จาก
เอกสาร หลักฐาน การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ใช้บริการ แล้ว คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ 2 
องค์ประกอบ พบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวมมีระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” (คะแนน
เฉลี่ย 1.13) เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ยังไม่มีการด าเนินการ 
คือยังมีผลการด าเนินงานเป็น 0 คะแนน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ และตัวบ่งชี้ที่ 1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ส่วนตัวบ่งชี้ที่เหลือที่มีระดับคุณภาพ อยู่
ระหว่าง 1- 3 คะแนน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ภาวะผู้น า และตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน (1 คะแนน) ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระบบพัฒนาบุคลากร และตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ (2 คะแนน) และตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง (3 คะแนน) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี้ 

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ผลงานเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย ประเมินตนเอง 
คณะกรรมการ

ประเมิน 
ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 

องค์ประกอบที ่1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน  

  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  4 3.00 4 3.00 0 0.00 X 

1.2 ระบบพัฒนาบุคลากร 6 4.00 6 4.00 2 
(4,5) 

2.00 X 

1.3  ภาวะผู้น า 4 3.00 4 3.00 1 
(6) 

1.00 X 

1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงาน
เรียนรู้ 

1 1.00 0 0.00 0 0.00 X 

1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 0 0.00 0 0.00 4 
(2,3,4,5) 

3.00 X 

1.6 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

6 5.00 5 4.00 2 
(2,4) 

2.00 X 

1.7 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
ภายใน 

5 5.00 0 0.00 1 
(1) 

1.00 X 

1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

2 2.00 2 2.00 0 0.00 X 

องค์ประกอบ 2 การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน   
2.1 เป็นสถานฝึกปฏิบัติการด้านการ
โรงแรมที่มีความพร้อมและสามารถ
รองรับการฝึกภาคปฏิบัติแก่นักศึกษา 

5 5.00 4 4.00 4 
(1-4) 

4.00 X 

รวมตัวบ่งชี้ สกอ. (8 ตัว) 3.50     2.00   1.13   
รวมตัวบ่งชี้การพัฒนาตามบทบาท/
พันธกิจของหน่วยงาน 

5.00 
  

4.00 
 

4.00 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 ผลการประเมินคุณภาพภายใน สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 
2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ 2 องค์ประกอบ พบว่า มีการด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน คะแนนเฉลี่ย 1.44 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบที่ 
1 การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน มี
การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.13 คะแนน และองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนา
ตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน มีการด าเนินงานระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน 

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
อาทิ แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร แผนการจัดการความรู้ ยังไม่ชัดเจน ไม่เป็นรูปธรรม 
ส่งผลให้ไม่สามารถประเมินความส าเร็จของแผนเพื่อพัฒนาให้องค์กร บรรลุพันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ ดังนั้นสถานปฏิบัติการฯ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสร้างความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนทุกระดับ ก าหนดนโยบาย และก ากับ ติดตาม ให้มีการ
ด าเนินงานประเมิน และปรับปรุงแผนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ของสถานปฏิบัติการฯ ยังไม่สอดคล้องกับพันธกิจ ที่ให้
ความส าคัญกับการสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการโรงแรม การสนับสนุนการพัฒนา
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การจัดหารายได้ และการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น สถานปฏิบัติการฯ ควรศึกษา วิเคราะห์พันธกิจขององค์กร และศึกษาคู่เทียบคู่แข่งขัน 
อาทิ สถานปฏิบัติการในสถาบันอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพที่
สอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว 

3. ตัวบ่งชี้ความเป็นสถานฝึกปฏิบัติการด้านการโรงแรมที่มีความพร้อมและสามารถรองรับการ
ฝึกภาคปฏิบัติแก่นักศึกษา ยังไม่สามารถน าสถานฝึกปฏิบัติการฯ สู่ความเป็นเลิศที่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ตามความต้องการของผู้ประกอบการใน
ปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น สถานปฏิบัติการฯ ควรก าหนดตัวบ่งชี้ ที่ได้มาจากส ารวจ ศึกษา 
หรือวิจัยคุณลักษณะของบัณฑิตในมุมมองของผู้ประกอบการทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ / รายงานผลการวิเคราะหจ์ุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 
องค์ประกอบที่ 1: การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน 
จุดเด่น 
         - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ของสถานปฏิบัติการฯ ยังไม่สอดคล้องกับพันธกิจ ที่ให้

ความส าคัญกับการสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการโรงแรม การสนับสนุนการพัฒนาภาพลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย การจัดหารายได้ และการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  

ข้อเสนอแนะ 
สถานปฏิบัติการฯ ควรศึกษา วิเคราะห์พันธกิจขององค์กร และศึกษาคู่เทียบคู่แข่งขัน อาทิ สถาน

ปฏิบัติการในสถาบันอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ดังกล่าว 
 
องค์ประกอบที่ 2: การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน 
จุดเด่น 
           -  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

สถานปฏิบัติการฯ ยังด าเนินการไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

ข้อเสนอแนะ 
สถานปฏิบัติการฯ ควรก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินงาน และก ากับติดตามให้

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
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ภาคผนวก 
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1. ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 

1. ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าสถานปฏิบัติการฯ ให้บริการที่ดี นา่ประทับใจ และมีการ
ประสานงานอยู่ในระดับดี 

2. ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าจ านวนพนักงานที่ให้บริการไม่เพียงพอ เนื่องจากพนักงาน
ต้องท าหน้าที่หลายอย่างพร้อมๆกัน แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลและอยู่
ระหว่างการด าเนินการแก้ไข อาทิ การจา้งพนักงานเป็นรายวัน การมอบหมายภาระงาน
เพิ่มเติม โดยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มข้ึน ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่า พนักงานมีความพึงพอใจกับรายได้ที่
เพิ่มข้ึน 

3. ผู้รับบริการ ที่ให้การสัมภาษณ์จ านวนหนึ่ง เสนอให้สถานปฏิบัติการฯ พัฒนาเพิ่มตัวเลอืก
ต่างๆ  อาทิ รายการชุดอาหารที่หลากหลายคุณภาพและราคา และอัตราห้องพักรายสัปดาห์ 
หรือรายเดือน เป็นต้น 

4.  พนักงานเห็นว่า อุปกรณ์ที่ให้บริการยังไม่เพียงพอ ต้องยืมหรือเช่า นอกจากนี้สถานที่ยังไม่มี
ลิฟท์ขนส่ง มีผลให้ต้องใช้แรงงานเป็นจ านวนมาก 

 




