
























ล ำดบ รหสันักศึกษำ ชือ่ -สกุล เบอร์โทรศัพท์
ชือ่  ที่อยูส่ถำนที่ฝึกงำน (ซอย – อำคำร – ถนน – 

แขวง –เขต – จังหวัด – เบอร์โทร)

ต ำแหน่งของผู้รับผิดชอบ
นักศึกษำประจ ำหน่วยงำน / เบอร์

โทรศัพท์
หมำยเหตุ

58123443016 นางสาวปาริตา  สงแสง 065-6399731
58123443028 นายสิทธิโชค  มระศรี 098-1056221
58123443060 นางสาวนารีรัตน์  ตาละค า 092-6324087
58123443002 นางสาวเอือ้รัตน์  เรืองวังสรรค์ 095-0088327
58123443015 นายศิริวัฒน์  เปี่ยมจีน 083-4241598
58123443042 นายสุวพชัร  โสวิภาต 097-2370521
58123446044 นายจักราวิทย์  ชมภบูตุร 061-8707447
58123443009 นางสาวสุดาภรณ์  จงสวัสด์ิ 092-7852726
58123446043 นางสาวศกุณฏฬา  สุมาลี 062-9789400

2
58123445116 นางสาววริสา  รักษาพงษ์ 096-8804530 บริษทั บริษทั เอช ไอ เอส ทวัร์ จ ากัด 399 ถนน 

สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.02-0220995

นส.วลัยลักษณ์  เอีย้งก้อน Senior 
Human Resources

58123446020 นายฉัตรตะวัน  พกิุลทอง 081-1721202 ผู้อ านวยการแผนกฝึกอบรม
58123445093 นายวัชรินทร์  อินขลิบ 095-5098802 คุณพวงเพญ็  พรมมา

4
58123447051 นางสาวปาริเนตร  กาญจนมะหงิษ์ 064-2328101 โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภเูก็ต ปา่ตอง  239/14 ถ.

ราชอุทศิ 200 ป ีต.ปา่ตอง อ.กระทู้ จ.ภเูก็ต 83150 
โทร.076-302194

คุณกาญจนา  ขาวจุย้ ผู้จัดการ
แผนกทรัพยากรบคุคล

5
58123443033 นายพทิยา  แก้วค า 065-6318726 บริษทั มายโฮม ทวัร์ 36/10 ม.1 ต.เกาะช้าง อ.เกาะ

ช้าง จ.ตราด 23170 โทร.0635595941
คุณวีรวิชญ์  วงศ์อมราพงษ ์ผู้จัดการ

6

58123445088 นางสาวลักษมณฑ์ แซ่ล้ิม 093-9514099 โรงแรมเลอ เมอริเดียน สุวรรณภมูิ กอล์ฟ รีสอร์ท 
แอนด์ สปา 789 ม.14 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่
 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.02-1187606

คุณปรัชญ์ จันทคัต ผู้จัดการฝ่าย
เรียนรู้และพฒันา

58123443012 นางสาวสาธินี  ค าเคน 092-7744343

สถำนที่ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมทอ่งเที่ยวและบริกำร ปกีำรศึกษำ 2561

7
โรงแรมสันต์ิสุริย์ จ.ภเูก็ต 11/5 ม.1 ซอยเมืองภเูก็ต 
ต าบลราไวย์ อ าเภอเมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83100 โทร.
081-2700855

นส.ศิริมา  ทองงาม ผู้จัดการแผนก
ฝึกอบรม

1

เดอะวิจิตรรีสอร์ทภเูก็ต 16 ม.2 ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ อ.
เมือง จ.ภเูก็ต 83130 โทร.076-363600

คุณปฐัมาภรณ์  ศรีพรหม์ ผู้จัดการ
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

3
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร 
494 ถนนราชด าริ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวัน กทม 
10330. โทรศัพท.์ 0-2254-1234



ล ำดบ รหสันักศึกษำ ชือ่ -สกุล เบอร์โทรศัพท์
ชือ่  ที่อยูส่ถำนที่ฝึกงำน (ซอย – อำคำร – ถนน – 

แขวง –เขต – จังหวัด – เบอร์โทร)

ต ำแหน่งของผู้รับผิดชอบ
นักศึกษำประจ ำหน่วยงำน / เบอร์

โทรศัพท์
หมำยเหตุ

สถำนที่ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมทอ่งเที่ยวและบริกำร ปกีำรศึกษำ 2561

58823443001 นางสาวปภาณิช  มิงสกุล 065-0051201
7

โรงแรมสันต์ิสุริย์ จ.ภเูก็ต 11/5 ม.1 ซอยเมืองภเูก็ต 
ต าบลราไวย์ อ าเภอเมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83100 โทร.
081-2700855

นส.ศิริมา  ทองงาม ผู้จัดการแผนก
ฝึกอบรม



 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณสมาคมโรงเเรมไทยภาคใต้  เจ้าภาพร่วม การประชุม
วิชาการเเละการน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 

 วันที่  17 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร. วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบเกียรติบัตรการให้ความร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สมาคมโรงแรม
ไทย ภาคใต้ ที่ผ่านมาในวันที่ 19 มกราคม 2562 โดยมี คุณก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมฯ และเป็นผู
บริหาร โรงเดอะวิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ และในวันเดียวกัน อาจารย์ ดร . วีระ วีระโสภณ ได้เข้า 
นิเทศก์นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 4 จ านวน 8 คน ที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับ โรงแรมเดอะ
วิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้เป็นอย่างมาก 
และขอขอบคุณโรงแรมเดอะวิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต ที่อนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกต่างๆในครั้งนี้ 



นอกจากนี ้นักศึกษายังได้ฝึกประสบการณว์ิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ ที่อยู่ในเครือของสมาคม

โรงแรม โดยมีคณาจารย์ควบคุมดูแลการฝกึประสบการณ์ของนักศึกษาด้วย 

 



 
 

 
รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจของเครือข่าย 

ที่มตี่อการด าเนนิกิจกรรมของหน่วยงาน 

(เครือข่ายผู้ประกอบการ) 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
 
 
 



ค าน า 

 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่มนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพงึพอใจของเครือข่ายที่มีต่อการ

ด าเนินกิจกรรมของคณะฯ โดยประเมินจากกลุ่มเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย จาก

การจัดกิจกรรม/โครงการ จากการด าเนินงานตามข้อตกลงระหว่างกลุ่มเครือข่ายและคณะฯ และเพื่อที่

คณะฯจะได้น าผลการรายงานนี้น าไปทบทวนและปรับใช้ให้ เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ท าสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อการด าเนิน

กิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และน าผลจากการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาเพื่อให้

เกิดประโยชน์แก่คณะตอ่ไป 

 
 
 

                ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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สารบัญ 
           หนา้ 

 

ค าน า           ก 

สารบัญ           ข 

แบบประเมินความพึงพอใจของเครือขา่ยที่มตี่อการด าเนนิกิจกรรมของหน่วยงาน  1  

ผลการประเมิน          2 
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แบบประเมินความพึงพอใจของเครือข่ายท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

กรุณาเขียนเครื่องหมาย    หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
ส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคล  

1.1 เพศ    ชาย     หญิง 

1.2 กลุ่มเครือข่าย  เครือข่ายศิษย์เก่า    เครือข่ายชุมชน   เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ   

 เครือข่ายผู้ประกอบการ   เครือข่ายมหาลัยในต่างประเทศ 
 
ตอนที่ 2 โปรดพิจารณาความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน  แล้วใส่
เครื่องหมาย  ลงในช่องตามระดับความพึงพอใจของท่านในประเด็นการประเมินดังต่อไปนี้ 
 

 
หัวข้อการด าเนินงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. มีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมของกลุ่มเครือข่าย      
2. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของกลุ่มเครือข่าย       
3. มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย       
4. ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเครือข่าย      

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 

 
 

 

1 



สรุปผลจากการท าแบบประเมิน 
ความพึงพอใจของเครือข่าย(ศิษย์เก่า) ที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของเครือข่าย(ผู้ประกอบการ)ที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
โดยประเมินจากกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการที่ลงนามความความร่วมมือ และบุคลากรผู้ที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้กับนักศึกษา โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 10 คน เป็นเพศชายจ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 40 
และเพศหญิงจ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 60 มีผลการวิเคราะห์ดังตารางต่อไปนี้ 
 

  ตอนที่ 1 การประเมินความพึงพอใจของเครือข่ายท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 

รายการ 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. มีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมของ
กลุ่มเครือข่าย 

3 7 0  0 0 4.30 86 

2. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของกลุ่ม
เครือข่าย 

3 7 0 0 0 4.30 86 

3. มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 1 9 0 0 0 4.10 82 
4. ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
กลุ่มเครือข่าย 

2 8 0 0 0 4.20 84 

ผลรวมทั้งหมด      4.23 84.6 
   

 
 การผลการประเมินความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน สามารถ

สรุปผลการประเมินได้ดังตอ่ไปนี้ 

 ผลรวมการประเมินด้านความพึงพอใจทั้งหมด  ค่าเฉลี่ย 4.23 คิดเป็น ร้อยละ 84.6 

 

           2 


