
      

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สถานปฎบิัตกิารโรงแรมฯ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โดย 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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(ร่าง)  
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 
 

1. วัน/เดือน/ปี ที่รับการตรวจประเมิน 
- การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  
- รับการตรวจประเมินฯ วนัที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ สถานปฏิบัตกิารโรงแรมและการท่องเที่ยว  

2. รอบการประเมิน 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผลการด าเนินงานระหว่างวนัที่ 1 ตลุาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1) อาจารย์สายเพชร  อักโข ประธานกรรมการ 
2) อาจารย์ศุภกัญญา  จันทรุกขา กรรมการ 
3) อาจารย์ภัทราจิตร  แสงสว่าง กรรมการ 
4) นายรัฐพล  แมน่ธน ู เลขานุการ 

4. วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- การวางแผน 

1) การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงานตาม

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 
2) การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 

 -คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการ
ตรวจเยี่ยม 
 - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่สถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องของสถาน
ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสอบถาม และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาต่อผู้บริหาร
และบุคลากร สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากร สถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ซักถาม และขอความเห็นเพิ่มเติม 

3) การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์ และการ

ตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวล
ในภาพรวม 
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- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
น าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก่หน่วยรับ
ตรวจ รับทราบภายใน 30 วัน เพื่อใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

 
- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่ สถานปฏิบัติการโรงแรม
และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ก าหนดในคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับส านักและหน่วย
วิสาหกิจ  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
ตารางการตรวจเยี่ยม 

 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมเพื่อวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
09.00 – 10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผูบ้ริหารและบุคลากรของคณะ/

หน่วยงานเทียบเท่า และรับฟงัการรายงานผลการด าเนนิงานของคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า พร้อมสัมภาษณผ์ู้บรหิาร 

10.30 – 11.00 น. สัมภาษณ์หัวหน้าฝ่าย 
11.00 – 11.30 น. สัมภาษณบ์ุคลากรสายสนับสนนุ 
11.30 – 12.00 น. สัมภาษณ์ผู้มีรบับริการ /หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนนิงานและประชุมสรุป

ประเด็นทีไ่ด้จากการตรวจเอกสารหลักฐาน  
14.30 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผล

เบื้องต้นด้วยวาจา  
16.00 เป็นต้นไป คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผูบ้รหิาร และบุคลากร

พร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 
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ส่วนที่ 3 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ตั้งอยู่บนข้อมูลที่หน่วยงานฯ ได้จัดเตรียม รวมทั้ง
เอกสารการประเมินตนเอง (SAR) การตรวจยืนยันเอกสาร ณ สถานที่ด าเนินการ และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ใช้บริการ เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยวิสาหกิจ โดยมีผลการตรวจรประเมินฯ ในภาพรวม 
“ระดับพอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 2.76 จากค่าคะแนนเต็ม 4.00) หากพิจารณาแยกรายองค์ประกอบ พบว่า 

- องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ปานกลาง” มีจ านวน  2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
ที่ 1 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 3.13) และองค์ประกอบที่ 5 การจัดซื้อ (คะแนนเฉลี่ย 3.00) ตามล าดับ 

- องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “พอใช้” จ านวน 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 3 
การบริการ (คะแนนเฉลี่ย 2.88) , องค์ประกอบที่ 4 บัญชีและการเงิน (คะแนนเฉลี่ย 2.67) , องค์ประกอบที่ 6 
บุคลากร (คะแนนเฉลี่ย 2.67) และองค์ประกอบที่ 2 การตลาดและการขาย (คะแนนเฉลี่ย 2.40) ตามล าดับ 

 
ทั้งนี้ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
 ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผลการประเมินฯ ค.กก.ประเมินฯ 

ตัวตั้ง/
ตัวหาร  

ผลการ
ด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน ระดับคุณภาพ 

1_ด้านการบริหารจัดการ     3.125 ปานกลาง 

1.1  ลักษณะของผู้บริหาร   3 3.00 ปานกลาง 

1)  มีความเป็นผู้น า   1     
2)  มีความซ่ือสัตย์ และยุติธรรม ต่อลกูค้าและพนักงาน   1     
3)  มีความคิดสร้างสรรค์   1     
4)  เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น         
1.2 อ านาจในการตัดสินใจ    4 4.00 ดี 

ให้พิจารณาตามผังโครงสร้างองค์กร ว่ามีการก าหนดหน้าที ่ความรับผิดชอบใน
โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน ส่งผลให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม ่

  4     

1.3  โครงสร้างการบริหาร   4 4.00 ดี 
1)  ไม่มีการก าหนด   1     
2)  มีแนวคิดการแบ่งโครงสร้างการท างาน   1     
3)  มีการก าหนดโครงสร้างแต่ไม่ปฏิบัตติามโครงสร้างที่วางไว้ เช่นการสั่งงานข้าม
ขั้นตอน สั่งงานไม่ตรงตามสายงาน 

  1     

4)  มีโครงสร้างชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อยา่งเต็มที่   1     
1.4  ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้บริหารมีการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าด้านคุณภาพอาหารและเครือ่งดื่ม หรือรักษาลูกค้าให้คงอยู่ต่อไป 

  4 4.00 ดี 

1)  ไม่มีการจัดท าเมนูอาหารและเครื่องดื่ม   1     
2)  มีการจัดท าเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่สอดคล้องกับราคา   1     
3)  มีการปรับปรุงเมนูอาหารและเครื่องดื่มให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า   1     
4)  มีการปรับปรุงคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มตามข้อเสนอแนะของลูกค้า   1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผลการประเมินฯ ค.กก.ประเมินฯ 

ตัวตั้ง/
ตัวหาร  

ผลการ
ด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน ระดับคุณภาพ 

1.5  จริยธรรมการบริหาร (หลักธรรมาธิบาล) 100 4.00 4.00 ดี 

 - เทียบบัญญัติไตรยางค์จากหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ (ที่ด าเนินการได้) 10       
 - เทียบบัญญัติไตรยางค์จากหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ  10       
1.6  แผนธุรกิจ   1 1.00 ควรปรับปรุง 

1)  ไม่มีแผนธุรกิจ   1     
2)  เร่ิมมีแนวคิดจัดท าแผนธุรกิจ         
3)  มีแผนธุรกิจที่เป็นลายลกัษณ์อักษรแต่ยังไม่ด าเนินการ         
4)  มีแผนธุรกิจที่เป็นลายลกัษณ์อักษรและได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้         
1.7 ผลการด าเนินธุรกิจ    4 4.00 ดี 

1)  ขาดทุน   1     
2)  เสมอตัว   1     
3)  ก าไร   1     
4)  มีก าไรต่อเนื่อง   1     
1.8 ดัชนีชี้วัดการบรหิาร    1 1.00 ควรปรับปรุง 

1)  ไม่มีดัชนีชี้วัด   1     
2)  เร่ิมมีแนวคิดในการจัดท าดัชนีชี้วัด         
3)  มีการก าหนดดัชนีชีว้ัดในองค์กรแต่ไม่ได้มีการติดตาม         
4)  มีการก าหนดดัชนีชีว้ัดในองค์กรและมีการติดตามที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

        

2_การตลาดและการขาย     2.40 พอใช้ 

2.1 กลยุทธ์การดแูลลูกค้าใหม่ และเกา่    3 3.00 ปานกลาง 

1)  ไม่มี   1     
2)  มีแต่ยังไม่มีการใช้   1     
3)  มีการวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม   1     
4)  การพัฒนาแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง         
2.2 การวางแผนเปา้หมายและผลก าไร รวมถึงการติดตามผลให้ได้ตามแผน    2 2.00 พอใช้ 

1)  ไม่มี   1     
2)  มีแต่ไม่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการด าเนินงานและไม่ได้ติดตามผล   1     
3)  มี ได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง มีการติดตามผลและปรับปรุงท าให้ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้         
4)  การพัฒนาปรับปรุงแผนงานทบทวนปรับปรุงแผนอย่างสม่ าเสมอ         
2.3 การบริหารลูกหน้ี    2 2.00 พอใช้ 

1)  มีระบบ   1     
2)  มีการก าหนดอายุลกูหนี้แต่ละหน่วยงาน   1     
3)  มีการก าหนดอายุลกูหนี้และได้ติดตามให้เป็นไปตามเง่ือนไข         
4)  มีการวางแผนในการบรหิารจัดการลูกหนี้         
2.4 โครงสร้างองค์กรและกิจกรรมการขาย    3 3.00 ปานกลาง 

1)  ไม่มีโครงสร้างที่แน่ชัด   1     
2)  เร่ิมมีแนวคิดในการจัดโครงสร้าง   1     
3)  มีโครงสร้างและมีการด าเนินงานแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ   1     
4)  มีโครงสร้างและมีการด าเนินกิจการการขายที่มีการน าไปใช้อย่างมีประสิทธภิาพ         
2.5 ข้อมูลสารสนเทศและการประชาสมัพันธ์    2 2.00 พอใช้ 

1)  ไม่มี   1     
2)  มีการประชาสัมพันธ์แต่ยังไม่สามารถท าให้ลูกค้าเกิดความสนใจได้   1     
3)  มีการประชาสัมพันธ์และมีลูกค้าใหค้วามสนใจในการสั่งซ้ือ         
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ด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน ระดับคุณภาพ 

4)  มีการพัฒนาประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมแต่ละกลุ่มลูกค้าและมีการสั่งซ้ือจาก
ลูกค้าใหม่ๆ 

        

2.6 นโยบายดา้นราคาการแขง่ขัน   3 3.00 ปานกลาง 

1)  ไม่มี   1     
2)  มีแนวคิดในการด าเนินการ   1     
3)  มีการวางแผนแตย่ังไม่สามารถแข่งขนัได้   1     
4)  มีการวางแผนและสามารถแข่งขันได้         
2.7 ช่องทางจัดจ าหน่าย หมายถึง การวางแนวทางในการกระจายสินค้าไปสู่กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งการติดตามและประเมินผลของช่องทางจัดจ าหน่าย 

  2 2.00 พอใช้ 

1)  ไม่มีการวางระบบ   1     
2)  มีการก าหนดช่องทางแต่ไม่มีการประเมินผล   1     
3)  มีการก าหนดช่องทางและติดตามผลการขายแต่ละช่องทางอย่างต่อเนื่อง         
4)  มีการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหนา่ยอยู่เสมอเพื่อให้ลูกค้าเขา้ถึงสินค้าและบริการ
ได้สะดวก 

        

2.8 การจัดการค าร้องเรยีนจากลูกค้า    2 2.00 พอใช้ 

1)  ไม่มีระบบ   1     
2)  มีระบบรับค าร้องเรียนแต่ไม่มีมาตรการแก้ไขหรือป้องกันเพื่อควบคุมปัญหา   1     
3)  มีระบบรับค าร้องเรียนมีมาตรการแก้ไขและสร้างระบบป้องกันเพือ่ไม่ให้เกิด
ปัญหาซ้ า 

        

4)  มีการบริหารจัดการเพื่อลดข้อร้องเรียน         
2.9 การสร้างความพอใจแก่ลูกค้า   3 3.00 ปานกลาง 

1)  ไม่มี   1     
2)  มีการส ารวจและจัดเก็บขอ้มูลของลูกค้า   1     
3)  มีการส ารวจและจัดเก็บขอ้มูลของลูกค้าบางรายแต่ยังไม่สามารถน ามาใช้เพือ่
สร้างความพึงพอใจของลูกค้า 

  1     

4)  มีการส ารวจและรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า         
2.10 อัตราการเตบิโตยอดขาย   2 2.00 พอใช้ 

1)  ไม่มีการเติบโต   1     
2)  เติบโต 1-5%   1     
3)  เติบโต 6-10%         
4)  เติบโต 15% ขึ้นไป         
3. ด้านการบริการ     2.88 พอใช้ 

3.1 ผังโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่   4 4.00 ดี 

1)  ไม่มีการก าหนดผังโครงสร้างองค์กร   1     
2)  เร่ิมมีการก าหนดผังโครงสร้างองค์กร   1     
3)  มีการก าหนดผังโครงสร้างองค์กรแต่ไม่มีการก าหนดหนา้ที่อย่างชัดเจน   1     
4)  มีการวางโครงสร้างและผู้รับมอบอ านาจหน้าทีป่ฏิบัติ   1     
3.2 การวางแผนและควบคุมการบริการ   2 2.00 พอใช้ 

1)  ส่งมอบล่าช้าเป็นประจ า   1     
2)  ส่งมอบทันบ้างไม่ทันบ้าง   1     
3)  ส่งมอบได้ตรงตามเวลา         
4)  ส่งมอบได้ตรงตามเวลาและพัฒนาได้เร็วขึ้น         
3.3 ระบบสั่งงาน    4 4.00 ดี 

1)  การสั่งงานส่วนใหญ่เป็นการสั่งงานด้วยวาจา   1     
2)  มีระบบการสั่งงานแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ   1     
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ผลการ
ด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน ระดับคุณภาพ 

3)  มีระบบสั่งงานผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้   1     
4)  มีการสั่งงานด้วยเอกสารหรือผา่นระบบสารสนเทศ   1     
3.4 การตรวจสอบ QC (การควบคุมคุณภาพบริการ)    3 3.00 ปานกลาง 

1)  มีการร้องเรียน(Guest Complint)การบริการจากลูกค้าทกุครั้งที่มีการใช้บริการ   1     
2)  มีการร้องเรียน(Guest Complint)การบริการจากลูกค้าบางครั้งที่มีการใช้บริการ   1     
3)  มีการร้องเรียน(Guest Complint)การบริการจากลูกค้าบางครั้งที่มีการใช้บริการ
และมีการแก้ไข 

  1     

4)  มีการร้องเรียน(Guest Complint)การบริการจากลูกค้าบางครั้งที่มีการใช้บริการ
และมีการแก้ไขและไม่มีการร้องเรียนประเด็นเดิมซ้ าอีก 

        

3.5 การควบคุมต้นทุนและการวเิคราะห์ต้นทุน   3 3.00 ปานกลาง 

1)  ไม่มีการก าหนดเกณฑ์ในการควบคุม   1     
2)  มีการก าหนดเกณฑ์แต่ไม่มีการติดตามผลการควบคุมต้นทุน   1     
3)  มีการก าหนดเกณฑ์และมกีารควบคมุต้นทุน   1     
4)  วิเคราะห์ บริหารจัดการลดต้นทุนได้ต่อเนื่อง         
3.6 คู่มือขั้นตอนการท างาน   3 3.00 ปานกลาง 

1)  ไม่มี   1     
2)  มีแต่ไม่ได้น ามาใช้ในการปฏิบัต ิ   1     
3)  มีคู่มือ พนักงานเข้าใจและน าไปปฏบิัติในการท างาน   1     
4)  มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานใหเ้ป็นปัจจุบันและพนักงานท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

        

3.7 ระบบการซ่อมบ ารุง   2 2.00 พอใช้ 

1)  การซ่อมบ ารุงหลังเหตุขัดข้อง   1     
2)  การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันภายในโรงงาน   1     
3)  การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันอย่างจริงจัง         
4)  การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทกุคนมีส่วนร่วม         
3.8 อัตราต้นทุนการผลิตเทยีบกบัยอดขาย   2 2.00 พอใช้ 

1)  ไม่มีการวิเคราะห์ต้นทุน   1     
2)  เร่ิมมีแนวคิดในการวิเคราะห์การจัดท าต้นทุน   1     
3)  มีการวิเคราะห์ต้นทุนเป็นบางครั้ง         
4)  มีการวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่อง         
4_บัญชแีละการเงิน     2.67 พอใช้ 

4.1  ระบบบัญชีการเงินและการจดัท างบการเงิน   4 4.00 ดี 

1)  ไม่ได้จัดท า   1     
2)  ไม่สามารถท าบัญชีและปิดงบการเงินภายในองค์กรได้   1     
3)  สามารถปิดงบการเงินภายในเป็นรายปีได้   1     
4)  มีการจัดท างบการเงินอยา่งสม่ าเสมอ เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส   1     

4.2  การน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการภายใน   2 2.00 พอใช้ 

1)  ไม่มีการน าข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการบริหารงาน   1     
2)  เร่ิมมีแนวคิดการน าข้อมูลทางบัญชมีาใช้ในการบริหารงาน   1     
3)  มีการน าข้อมูลมาใช้บริหารงานแต่ยงัไม่เป็นรูปรายงานหรือตัวเลขดัชนีที่เข้าใจ
ง่าย 

        

4)  มีการน าข้อมูลมาใช้บริหารงานและจัดให้อยู่ในรูปแบบของรายงานและดัชนีที่
เข้าใจง่าย วัดแนวโน้มขององค์กร 

        

4.3 การควบคุมก าไร ความสามารถในการท าก าไร การเพิ่มผลิตภาพ 
(productivity) การใช้จุดคุ้มทุนในการวิเคราะห ์ 

  3 2.00 พอใช้ 
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 - การวิเคราะหต์าม BEP 3       
ประเด็น การควบคุมก าไร 1 ค่าคะแนน 0-2     
ประเด็นความสามารถในการท าก าไร 2 ค่าคะแนน 0-2     
ประเด็นการเพิ่มผลผลิต 0 ค่าคะแนน 0-2     
ประเด็นการใช้ BEP 0 ค่าคะแนน 0-2     

4.4 การวางแผนทางการเงิน หมายถงึ การวางแผนพิจารณาแหล่งที่มาของเงิน 
การใช้เงิน และการวางแผนในงบกระแสเงินสดเพื่อใชใ้นการช าระหน้ี 

  4 4.00 ดี 

1)  ไม่มี   1     
2)  เร่ิมมีแนวคิดในการจัดท า   1     
3)  มีแต่ไม่ถูกต้องหรือมีการท างบกระแสเงินสดแต่ไม่ถูกน าไปใช้ในการวางแผน   1     
4)  มีและน าไปใช้ในการวางแผนอย่างเหมาะสม   1     
4.5 แผนการลงทุน    1 1.00 ควรปรับปรุง 

1)  ไม่ได้จัดท าแผน   1     
2)  เร่ิมมีแนวคิดในการจัดท า         
3)  มีการจัดท าแต่ไม่สามารถควบคุมได้         
4)  มีการจัดท า และควบคุมได้เป็นไปตามแผนการลงทุน         
4.6 ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ   3 3.00 ปานกลาง 

1)  ไม่มี   1     
2)  เร่ิมมีแนวคิดการจัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับ   1     
3)  มีการจัดท าระบบการตรวจสอบยอ้นกลับ   1     
4)  มีการจัดท าระบบการตรวจสอบยอ้นกลับมีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน         
5_การจัดซื้อการจัดหา     3.00 ปานกลาง 

5.1 ขั้นตอนการจัดซื้อ   3 3.00 ปานกลาง 

1)  ไม่ม ี   1     
2)  เร่ิมมีเอกสารและขั้นตอนการจัดซ้ือที่แน่ชัดส าหรับยืนยันการจัดซ้ือ   1     
3)  มีเอกสารในการจัดซ้ือแต่ยังมีบางครัง้ไม่อยู่ในขั้นตอนหรือไม่ปฏิบัติตาม
โครงสร้างอ านาจที่วางไว ้

  1     

4)  มีระบบและใช้ได้อย่างมีประสิทธภิาพรวมถึงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง         
5.2 การติดตามการส่งวัตถดุิบ มีการตรวจรับและตรวจสอบคุณภาพ    3 3.00 ปานกลาง 

1)  ไม่มีระบบ   1     
2)  เร่ิมมีแนวคิดในการจัดท าระบบ   1     
3)  มีระบบแต่ควบคุมไม่ได้ทั้งหมด   1     
4)  มีระบบและสามารถควบคุมได้ทั้งหมด         
5.3 การเบิกจ่ายและช าระค่าสินค้า ถูกต้องตามเวลา    3 3.00 ปานกลาง 

1)  ไม่มีระบบ   1     
2)  การเบิกจ่ายช าระสินค้าไม่ถูกตอ้งตามเวลาทุกครั้ง   1     
3)  มีการเบิกจ่ายช าระสินค้าไม่ถูกตอ้งตามเวลาเป็นบางครั้ง   1     

4)  มีการเบิกจ่ายช าระสินค้าถกูต้องตามเวลาทุกครั้ง         
6_ บุคลากร     2.67 พอใช้ 

6.1 การสร้างความพอใจแก่พนักงาน   1 1.00 ควรปรับปรุง 

1)  ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูล   1     
2)  มี turn over สูงมากในอุตสาหกรรมเดียวกันส่งผลต่อการด าเนินงานปจัจุบนั         
3)  มี turn over พอประมาณใกล้เคียงอุตสาหกรรมเดียวกัน         
4)  มี turn over น้อยกว่าในอุตสาหกรรมเดียวกันและบรรยากาศในการท างานที่ดี         
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผลการประเมินฯ ค.กก.ประเมินฯ 

ตัวตั้ง/
ตัวหาร  

ผลการ
ด าเนินงาน (ข้อ) คะแนน ระดับคุณภาพ 

6.2 การสื่อสารภายในองค์กร   3 3.00 ปานกลาง 

1)  ไม่มี   1     
2)  มีแต่ยังไม่มีผลงานที่น่าพอใจ   1     
3)  ม ีพนักงานทุกคนให้ความรว่มมือเปน็อย่างดีและสร้างผลงานตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ 

  1     

4)  มีการพัฒนาสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ         
6.3 ระบบการจ่ายเงินเดือน ระดับขั้นการเลื่อนต าแหน่งงานและ การประเมนิผล
การท างาน 

  2 2.00 พอใช้ 

1)  ไม่มีมาตรฐาน   1     
2)  เร่ิมมีแนวคิดในการจัดท า   1     
3)  มีระบบแต่ไม่ชัดเจน ไม่มีการประกาศให้พนักงานทราบ         
4)  มีระบบแสดงให้พนักงานทราบมีการประเมินการเลื่อนต าแหน่งที่ชัดเจนพนกังาน
ทุกคนเข้าใจในหลักเกณฑ ์

        

6.4 การฝึกอบรมการสร้างทักษะพนักงาน    4 4.00 ดี 

1)  ไม่มี   1     
2)  ร้อยละ 25 ของจ านวนพนกังานได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ท างานอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  1     

3)  ร้อยละ 50 ของจ านวนพนกังานได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ท างานอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  1     

4)  ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของจ านวนพนักงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการท างานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  1     

6.5 สวัสดิการและความปลอดภัย   3 3.00 ปานกลาง 

1)  ไม่มี   1     
2)  มีแนวคิดในการจัดท าสวัสดกิารและความปลอดภยัให้กบัพนักงาน   1     
3)  มีระบบสวัสดิการให้กบัพนักงาน   1     
4)  มีการพัฒนาระบบสวัสดิการให้กบัพนักงานอยา่งสม่ าเสมอ         
6.6 สภาพแวดล้อมในการท างานเรื่อง 5 ส.   3 3.00 ปานกลาง 

1)  ยังไม่ได้ด าเนินการ   1     
2)  ท าได้น้อยกวา่ 2 ส.แรก   1     
3)  ท าได้ 2-4 ส.   1     
4)  ท าได้ประสบความส าเร็จ         

รวมผลการประเมินทุกตัวบ่งชี ้     2.76   
ระดับคุณภาพ     พอใช้   

 
 

หากพิจารณาในมุมมองด้านปัจจัยต่างๆ เทียบกับค่าเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนด ดังนี้  
 

องค์ประกอบ
และตัวบ่งชี ้

ประเด็น หัวข้อประเมิน 
สถานปฏบิัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ค่าเป้าหมาย ค.กก.ประเมินฯ ระดับคุณภาพ 
1) การบริหารจัดการ 3.63 3.13 ปานกลาง 

1 system ลักษณะของผู้บริหาร 4.00  3.00 ปานกลาง 
2 system อ านาจการตัดสินใจในการบริหาร 4.00  4.00 ดี 
3 system โครงสร้างการบริหาร 4.00  4.00 ดี 
4 system จริยธรรมการบรหิาร-การสนองความต้องการของลูกค้า 4.00  4.00 ดี 
5 system จริยธรรมการบรหิาร (หลกัธรรมาธิบาล) 4.00  4.00 ดี 
6 system แผนธุรกิจ 3.00  1.00 ควรปรับปรุง 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

12 

 

องค์ประกอบ
และตัวบ่งชี ้

ประเด็น หัวข้อประเมิน 
สถานปฏบิัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ค่าเป้าหมาย ค.กก.ประเมินฯ ระดับคุณภาพ 
7 system ผลการด าเนินธุรกิจ 3.00  4.00 ดี 
8 system ดัชนีชี้วัดการบริหาร 3.00  1.00 ควรปรับปรุง 

2) การตลาดและการขาย   3.30  2.40  พอใช้ 
1 system กลยุทธการดูแลลูกค้าใหม ่เก่า  3.00  3.00 ปานกลาง 
2 system การวางแผนการขาย เปา้หมาย และผลก าไร รวมถึงการ

ติดตามผลให้ได้ตามแผน 
3.00  2.00 พอใช้ 

3 system การบริหารลูกหนี ้ 4.00  2.00 พอใช้ 
4 system โครงสร้างองค์กรและกิจกรรมการขาย 4.00  3.00 ปานกลาง 
5 system ข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 3.00  2.00 พอใช้ 
6 system นโยบายด้านราคาการแข่งขัน 4.00  3.00 ปานกลาง 
7 system ช่องทางจัดจ าหน่าย 3.00  2.00 พอใช้ 
8 system การจัดการค าร้องเรียนจากลกูค้า 3.00  2.00 พอใช้ 
9 system การสร้างความพอใจแก่ลกูค้า 3.00  3.00 ปานกลาง 
10 Performance อัตราการเติบโตยอดขาย (%) 3.00  2.00 พอใช้ 

3) การบริการ   3.50  2.88  พอใช้ 
1 system ผังโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที ่ 4.00  4.00 ดี 
2 system การวางแผน และควบคุมการบริการ 3.00  2.00 พอใช้ 
3 system ระบบการสั่งงาน 4.00  4.00 ดี 
4 system การตรวจสอบ QC การควบคุมคุณภาพ 4.00  3.00 ปานกลาง 
5 system การควบคุมต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน 4.00  3.00 ปานกลาง 
6 system คู่มือขั้นตอนการท างาน 3.00  3.00 ปานกลาง 
7 system ระบบการซ่อมบ ารุง 2.00  2.00 พอใช้ 
8 Performance อัตราต้นทุนสินค้าและบริการเทียบกับยอดขาย 4.00  2.00 พอใช้ 

4) บัญชีและการเงิน   3.17  2.67  พอใช้ 
1 system ระบบบัญชีการเงินและการจัดท างบการเงิน 4.00  4.00 ดี 
2 system การน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการภายใน 4.00  2.00 พอใช้ 
3 system การควบคุมก าไร ความสามารถในการท าก าไร 

การเพิ่มผลิตภาพ(productivity) การใช้จุดคุ้มทุนในการ
วิเคราะห ์

2.00  2.00 พอใช้ 

4 system การวางแผนทางการเงิน 3.00  4.00 ดี 
5 system แผนการลงทุน 2.00  1.00 ควรปรับปรุง 
6 system ระบบการตรวจสอบยอ้นกลับ 4.00  3.00 ปานกลาง 

5) การจัดซื้อ   3.67  3.00  ปานกลาง 
1 system ขั้นตอนการจัดซ้ือ 4.00  3.00 ปานกลาง 
2 system การติดตามการส่งวัตถุดิบ มีการตรวจรบัและตรวจสอบ

คุณภาพ 
4.00  3.00 ปานกลาง 

3 system การเบิกจา่ยและช าระสินค้า ถูกต้องและตรงเวลา 3.00  3.00 ปานกลาง 
6) บุคลากร  3.50  2.67  พอใช้ 

1 system การสร้างความพอใจแกพ่นักงาน 3.00  1.00 ควรปรับปรุง 
2 system การสื่อสาร 3.00  3.00 ปานกลาง 
3 system ระบบการจา่ยเงินเดือน ระดับขั้นการเลื่อนต าแหน่งงาน

และ การประเมินผลการท างาน 
4.00  2.00 พอใช้ 

4 system การฝึกอบรม การสร้างทักษะพนักงาน 4.00  4.00 ดี 
5 system สวัสดิการและความปลอดภัย 4.00  3.00 ปานกลาง 
6 system สภาพแวดล้อมในการท างาน  3.00  3.00 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย (รวม) 3.20  2.76 พอใช้ 
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3) ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ/ รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสการพัฒนา 
 

ภาพรวม 
1. แผนธุรกิจพบวา่ยังขาดการจัดท าแผนธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนนิงาน โดยรวบรวมข้อมูลผลด าเนนิงาน  

การวิเคราะห์ SWOT รวมถึงก าหนดตัวชี้วัดของแผนธุรกิจ เพื่อใช้จัดท าแผนปฏบิัติการในแตล่ะปี พร้อมทั้ง
ประเมินผลด าเนนิงานส าหรับปรับปรุงในปตี่อไป  

2. ควรวิเคราะห์พันธกิจ/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และก าหนดตัวบ่งชีส้ าหรับการประเมินผลด าเนินงานให้
สอดคล้องกับพันธกิจในการสนบัสนนุการเรียนการสอนให้กับคณะบริหารศาสตร์ และศิลปศาสตร์   

3. การน ากระบวนการคุณภาพเช่น วงจร PDCA มาใช้ในการบริหารงานให้ครบทั้ง การวางแผน  การด าเนินงาน การ
ประเมินผลและการปรับปรุงตามผลประเมิน  เพื่อให้การด าเนนิงานมีประสิทธิภาพและพฒันาให้ดียิ่งขึ้น 

 
จุดที่ควรพัฒนารายองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ จุดที่ควรพัฒนา 
1. การบริหาร
จัดการ 

 

1. ควรจัดท าแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ควรรวบรวมข้อมูล
การด าเนินงานเพื่อวิเคราะห์ผลรวมถึงวิเคราะหโ์อกาสและผลกระทบจากภายนอกเพ่ือจดัท าแผนธุรกจิ
ส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป 

2. ผู้บริหารควรมีการประชุมร่วมกับพนักงานเป็นทางการ อย่างน้อยเดอืนละครั้ง เพื่อสรุปปัญหาจากการท างาน
และสื่อสารไปยังผู้บริหารระดับสูงต่อไป 
 

2. การตลาด
และการขาย 

 

1. ควรมีการติดตามผลของแผนเป็นไตรมาสเพื่อวิเคราะห์ใหไ้ด้ข้อมลูส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย เช่น ลูกคา้ภายในองค์กรและลูกค้าภายนอก 

2. การติดตามลูกหนี้ควรมีระบบการปฏิบัติงานและติดตาม เช่น ทะเบยีนคุมใบแจ้งหนี้ เพื่อใช้ในการติดตาม
ลูกหนี้ตามระยะเวลาที่ก าหนดทุกครั้งและตรงเวลา 

3. มีโครงสร้างผูร้ับผดิชอบในด้านการขายแต่ยังต้องปรบัปรุงในด้านการติดต่องาน หรือให้บริการลูกค้าให้ทันต่อ
ความต้องการ เช่น การเสนอรายการอาหาร การตอบรับข้อเสนอลกูค้า เพื่อให้สามารถแข่งขันด้านการ
บริการได ้

4. ควรมีการวเิคราะห์ช่องทางการจ าหน่าย เช่น การขายตรง  Facebook  เพื่อน ามาใช้วางแผนในการ
ประชาสมัพันธ์ให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่  
 

3. การบริการ 
 

1. ควรมีระบบการจดัเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับการบริการ ความพึงพอใจ และข้อร้องเรียนจากลกูค้า
อย่างเป็นระบบ อาจสรุปเป็นรายไตรมาส เพื่อน าเข้าประชุมและเสนอต่อผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจต่อไป 
 

4. บัญชีและ
การเงิน 

1. ควรมีการน าข้อมูลทางการเงินมาใช้ในการตัดสินใจ เช่น แนวโน้มรายได้ ค่าใช้จ่ายแต่ละส่วนงาน เช่น ส่วน
บริการห้องพัก ส่วนบริการอาหารเครื่องดื่มและจดัเลีย้ง เป็นต้น โดยเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี และอัตรา
เพิ่ม (ลด) ยอดขายแต่ละไตรมาสเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

2. ควรมีการวเิคราะห์อัตราก าไรขั้นตน้ของแต่ละส่วนงาน อัตราก าไรสทุธิรวม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงต้นทนุคงที่ 
และต้นทุนแปรผันท่ีใช้ ให้สามารถครอบคลมุค่าใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะส่วนงานบริการห้องพัก 
ส่วนงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
 

5. การจัดซื้อ
และจัดหา 

1. ควรมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรบัผิดชอบระหวา่งผู้มีหน้าที่จดัซื้อ เจา้หน้าท่ีพัสดุ และผูม้ีหน้าที่บันทึกตัดวัสดุ
คงเหลือ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านวัสดุคงเหลือ  

2. ควรมีการก าหนดจดุสั่งซื้อสินค้า EOQ ในแต่ละประเภทสินคา้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ และปอ้งกัน
สินค้าคงค้างมากจนเกินไป  
 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

14 

 

องค์ประกอบ จุดที่ควรพัฒนา 
6. บุคลากร 

 
1. ควรมีการสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน ทั้งประเด็นการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อลดร้อย

ละ TURN OVER พนักงาน โดยพิจารณาเปรยีบเทียบกับกิจการที่ใกล้เคียง เช่น โรงแรมในระดับเดยีวกัน 
2. ควรมีการประชุมร่วมกับพนักงานเป็นทางการอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อสรุปปัญหาจากการท างานและ

สื่อสารไปยังผู้บริหารระดับสูงต่อไป 
3. ควรมีระบบประเมินที่ชัดเจน แจ้งเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานให้

พนักงานได้ทราบ  
4. ควรมีการวเิคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการพัฒนา และตรงตามต าแหน่งงาน เพื่อ

ออกแบบวิธีการอบรมให้สอดคล้อง เช่น On the job training  
5. ควรวิเคราะหส์วัสดิการและความปลอดภัย ใหส้อดคล้องกับลักษะงาน ค่าครองชีพ และสถานการณ์ปจัจุบัน 

เพื่อน าผลมาปรับปรุง/พัฒนาระบบสวัสดิการ เช่น ค่าตอบแทน โบนัสประจ าปี สวสัดิการอื่นๆ เพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน  

 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR 
1. ควรท าความเข้าใจตัวบง่ชี้และเกณฑ์ในการประเมิน ส าหรับด าเนินการให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด พร้อมทั้ง

เขียนรายงานให้ตรงตามค าอธิบายของเกณฑ์แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นการท างานในแตล่ะระดับของเกณฑ์ 
2. ควรมีการเก็บข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานให้ครบตามตัวบ่งชี้ ในคู่มือการประกันคุณภาพ ที่ก าหนด  
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ภาคผนวก 
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บันทึกภาคสนาม / ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ ์
 
สัมภาษณ์ผู้จัดการ 

 มีปัญหา 
 มีระบบการสื่อสารภายในหน่วยงาน เปน็ไลน์กรุ๊ป 
 มีปัญหาเรื่องการ turn over มาก / คนไม่เพียงพอ / มี back office น้อย 4 คน (การเงิน พัสดุ จัดซื้อ 

และฝ่ายขาย) / (เจ้าหนา้ที่พัสด ุท าหน้าที่ ทั้งสัง่ของ control และตั้งเบิก เชคสต๊อก) 
 แผนหารายได้ (ปี 60 ประมาณ 13 ล้าน) / ปี 61 ประมาณ 12 ล้าน – งบประมาณที่มหาวิทยาลัย

สนับสนนุ (เงินยืม) ในการบริหารจัดการ 11 ล้าน แต่เบิกจ่ายไดค้ร้ังละ 200,000 
 มหาวิทยาลยัหัก 20% 
 ปัญหา การเสื่อมของเคร่ืองมืออุปกรณ์ เช่น ห้องพัก ต้องถึงช่วงเวลาเปลี่ยนแอร์ พร้อมกัน 45 หลัง ห้อง

แตก ปั้มน้ ามปีัญหา ทีวีเก่า เปน็ต้น  
 ส่วนจัดเลี้ยง มีปัญหา เรื่องออกล่าชา้ รสชาด ลูกค้าสั่ง แตไ่ด้ไมค่รบ 
 แผนปฏบิัติการ เป็นไปตามจ านวนเงินทีไ่ด้รับการจัดสรร 
 ลูกค้าส่วนใหญ่คือ คนในมหาวทิยาลัย 80% แต่การหาลูกค้าใหม่ มีการประสานตามนโยบายของรัฐ เช่น 

งบสนับสนุนการอบรมครู เป็นตน้ 
 ยังไม่มีแผนธุรกิจ ดูงบแผนการจ่าย (ดังนั้น แผนซ่อมแซม เลยไม่ปรากฏ) 
 รายได้ส่วนใหญ่มาจากการจัดเลีย้ง การจัดเลี้ยงภายในมหาวิทยาลัยมีปญัหาในการประสานมากกว่า

ภายนอก 
 การท าเมนู เมื่อก่อนมีความหลากหลาย แต่มีปัญหาในการสต๊อกของ ท าให้เน่าเสีย 
 สวัสดิการบุคลากร มี uniform ห้องพักข้างนอก (คนนอกพื้นที่) เงินเดือน อาหารให้ 3 มื้อ service charge  
 การประเมินผลการปฏิบัตงิาน (โดย ผจก.ทั่วไป และหัวหน้างาน) มีการเซ็นรับทราบผลประเมนิ 
 อุบัติเหตุ มีน้ าร้อนรั่วเท้า ปีทีผ่่านมา โดยใช้ประกนัสังคม และ ให้ลาหยุดพักได้ 
 การคอมเพลนที่ผ่านมา – มีช่องทางให้แบบประเมินในห้องพัก 
 ระบบบัญชี ใช้ ระบบ UBUFMIS  
 การจัดซื้อจัดจ้าง ตามกระบวนการ และ การตรวจรับ โดยหัวหน้าแผนก หรือคนที่สั่งซื้อ เช่น chef  
 การจัดท าบญัชี function รายรับ และรายจ่าย ในแต่ละ job 

 
สัมภาษณ์หัวหน้าฝ่าย 

 การด าเนินงานมีข้อจ ากัดหลายขั้นตอน  
 มีการประชุมบอร์ดบริหารทุก 3 เดือน  
 ยังไม่มีการสรุปปัญหา record ปัญหาที่เกิดขึ้นรายไตรมาส เพือ่เป็นข้อมูลในการน าเสนอแนวทางการ

แก้ปัญหาในระดับสูงขึ้นต่อไป 
 มีระบบการสื่อสาร line กลุ่ม เพื่อคุยงานและแก้ปัญหางานเฉพาะหนา้  
 ด้านโรงแรม ในการสอนนักศึกษา ม.อุบล ได้รางวลัในช่วงที่ 1-3 ในการแข่งขันนักศึกษาโรงแรมทั่วประเทศ 
 การ monitor จะมีค าอธิบายใน job deception เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้ทราบ  
 มีการฝึกบุคลากร ข้ามแผนก เพื่อให้บุคลากรสามารถท างานแทนกันได้ 
 สถานที่ตัง้ และคนในพืน้ที่ ท าให้หาคนยากในการมาช่วยเหลือเป็น job เฉพาะกิจ 
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 การสต๊อกของแห้งของสด มีการประเมินเดือนต่อเดือน เปรียบเดือนนี้ปีที่แล้ว (เดิม) แต่ปนีี้ จะปรับให้เป็น 
สองเดือนสั่งที / ส่วนของสด สั่งตาม job  

 Chef มีการเชคสต๊อกเอง 
 ขั้นตอนการสั่ง – จากหัวหน้าแผนก – ไปที่ ผอ. – ไปที่ ประธาน ค.กก.อ านวยการ – พัสดุ ด าเนินการ 

 
สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนนุ 

 บุคลากรมีความผูกพันในองค์กร 
 มีความรับผิดชอบในหนา้ที่งานบริการ 
 มี lock book เป็นรายวนั เป็น job เสนอหัวหน้าแผนก 
 การปรับปรุงการให้บริการ ให้เกิดความประทบัใจ 
 เป้าหมาย (การหารายได้) ของนโยบายผู้บริหารทีส่ื่อสารมายังบคุลากร โดยการพิจารณาร่วมกัน  
 การหาลูกค้าใหม่ ได้จากการแนะน าจากลูกค้าเก่า  
 แผนการประชาสัมพันธ์ ดูเป็นชว่งๆ เวลา และเทศกาล เพื่อก าหนดกิจกรรม แต่เป็นการโทรประสาน

สอบถาม แต่ยังไม่ได้มีการวางแผนงานที่เปนเชิงรุกอย่างเปน็ระบบ 
 การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน ปีละคร้ัง โดยประเมินจากหัวหน้าแผนก และอ านวยการ แต่ทัง้นี้ บุคลากรยัง

ไม่ทราบเกณฑ์การประเมินที่จะวัดผลงาน และยังไม่มีการสื่อสารและเสนอแนะผลการประเมิน 
 เพิ่งมีการจัดท าสต๊อกสนิค้าปีนี ้
 อัตราการ turnover ภายใน 1 ปีที่ผา่นมา ประมาณ 10 คน เปน็ฝ่ายสจ๊อต และแมบ่้าน ท าให้คนไม่

เพียงพอ 
 มีการอบรมบุคลิกภาพ โดยเชิญมา แต่ไม่มีการไปอบรมในศาสตร์ของงานที่ท า 
 ไม่มีโบนัสให ้
 ยังไม่มีสวสัดิการ 

 
ผู้รับบริการ 

 ฝ่ายขายมีการประสานไปยงัผู้รบับริการในชว่งต้นปี ในบ้างหนว่ยงาน เพื่อสอบถามความต้องการใช้บริหาร 
 ไม่มีการประเมินความพึงพอใจการบริการในการจัดเลี้ยงอบรมโครงการ 
 ไม่มีลิฟท์อ านวยความสะดวกในการบริการให้คนแก่ และคนพิการ  
 การท าใบเสนอราคามีความล่าชา้ ใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ 

 








