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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเมินเมื อวันพฤหัสบดีที 30 มิถุนายน พ.ศ.2554
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คํานํา
รายงานผลการประเมินคุ ณภาพการศึก ษาภายในของคณะวิท ยาการจั ดการ มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินการไปอยางตอเนื่อง
คณะกรรมการฯ จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบดวย ผลการประเมิน
รายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ และผล
การประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึก ษา รวมทั้งจุดออน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ และแนวทางการ
พัฒนาการดําเนินการของคณะวิทยาการจัดการ ตอไป

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2553

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. บทสรุปผูบริหาร
จากการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการ
จัดการ พบวา คณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบอยู
ที่ 4.02 โดยมีผลการประเมินดานปจจัยผลผลิตหรือผลลัพธ (output/outcome) ผลการประเมินระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 5.00 รองลงมา ดานปจจัยกระบวนการ (Process) ระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.22 และดานปจจัย
นําเขา (Input) ระดับพอใช คะแนนเฉลี่ย 2.89 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายองคประกอบ มีผลการประเมินเรียงลําดับดังนี้
ลําดับ
1

2
3

4

องคประกอบ
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ
5.00
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
4.50
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4.00
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
3.32

ผลการประเมิน
ดีมาก

ดี
ดี

พอใช

2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลงนาม................................................................................ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารยสุรพล นาถะพินธุ)

ลงนาม................................................................................กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง)

ลงนาม................................................................................กรรมการ
(ภญ.รองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิร)ิ

ลงนาม................................................................................กรรมการ
(รองศาสตราจารย ดร.ปพฤกษ อุตสาหะวาณิชกิจ)

ลงนาม................................................................................กรรมการ
(อาจารย ดร.นฤนาถ ศราภัยวาณิช)

ลงนาม................................................................................กรรมการ
(อาจารย ดร.พิชญลักษณ พิชญกุล)

ลงนาม................................................................................กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวอัญชนา คลองไชยชน)
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3. บทนํา
3.1 ชื่อหนวยงานและมหาวิทยาลัยที่ไดรับการประเมิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.2 รอบการประเมินผลการดําเนินงาน
ประจําปการศึกษา 2553 (วันที่ 1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554)
3.3 วัน เดือน ป ที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554
3.4 ประวัติความเปนมาและขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาคจึงขยายเขตการศึกษาไปยัง
วิทยาเขตแหงใหมที่จังหวัดเพชรบุรี ใชชื่อวาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และไดจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการขึ้น
โดยมีจุดมุงหมายที่จะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาที่สามารถประกอบอาชีพอิสระไดในระดับหนึ่ง โดยเปนบัณฑิตที่มี
ความรูความสามารถทางธุร กิ จ ขั้นพื้ นฐาน รวมทั้ง มีความสามารถในการรม ปฏิบั ติง านในหนวยงานภาครั ฐ
รัฐวิส าหกิ จ และธุร กิจ เอกชนไดเ ปนอย างดี โดยคํานึง ถึง ความสามารถในการตอบสนองความตอ งการของ
ผูรับบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ โดยจะใหบริการในเขต
พื้นที่ 9 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร และชุมพร
คณะวิทยาการจัดการ กอตั้งขึ้นเมื่อป 2544 โดยรับนักศึกษาในปการศึกษา 2545 เปนคณะที่ 2 ของวิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี และเปนคณะวิชาลําดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเริ่มแรกเปดสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 3 สาขา ไดแก สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป สาขาการการจัดการทองเที่ยว และสาขา
การจัดการชุมชน มีนักศึกษารุนแรกจํานวน 250 คน ตอมาในปการศึกษา 2549 ไดดําเนินการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาการตลาด และสาขาธุรกิจโรงแรมและที่พัก
และเปดดําเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน ในปการศึกษา 2550 เปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการในปการศึกษา 2551
และเปดหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตในปการศึกษา 2552
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ปณิธานการศึกษา
“สรางสรรคปญญา พัฒนาความรู เชิดชูจริยธรรม ผูนําการปฏิบัต”ิ
สีประจําคณะ
สีฟาน้ําทะเล
วิสัยทัศน
คณะวิทยาการจัดการเปนแหลงเรียนรู การวิจัย และการบริการวิชาการดานการจัดการโดยมุงเนนการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสังคมสวนรวม โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันตก ธํารงไวซึ่งเอกลักษณ วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาไทย เพื่อใหกาวไปสูมาตรฐานระดับสากล และพึ่งพาตนเองได
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู มีความเปนผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพ สามารถแขงขันในระดับ
สากล
2. ทําการวิจัยที่เปนประโยชนตอชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมสวนรวม
3. ใหบริการวิชาการแกชุมชนในภูมิภาคตะวันตก และพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย
4. เปนแหลงการศึกษา และเปนศูนยกลางการพัฒนาของประชาชนในภูมิภาคตะวันตกแบบมีสวนรวม
5. เปนศูนยกลางสืบสาน สรางสรรค สนับสนุน บูรณาการศิลปะ และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตบัณฑิตใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางการบริหารจัดการ โดยอยู
บนพื้นฐานของการบูรณาการศาสตรและศิลปที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สังคม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการปลูกฝงคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคมและ
ประเทศชาติ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจหลักทางวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียน
การสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใหความสําคัญกับการบูรณา
การความรูในสาขาวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดองคความรูใหม อันเปนประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดลอม
3. เพื่อประยุก ตความรูและวิท ยาการพื้นฐานของมหาวิท ยาลัยรวมทั้ง ภูมิปญ ญาทองถิ่นใหมีความ
เหมาะสม และกอประโยชนในการสรางความเขมแข็ง ใหชุมชนและองคกรทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งการสราง
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ความเขมแข็ง ใหแกองคก ารบริหารสวนตําบล และธุร กิจ ทองถิ่นทั้งขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่มีพื้นฐานจาก
ผลิตภัณฑทองถิ่นในหลากหลายรูปแบบ
4. เพื่อขยายโอกาสการศึกษาแกชุมชนทองถิ่น รวมทั้งสรางสรรคความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทองถิ่น
ในการพัฒ นาหลักสูตรการศึกษาในรูปแบบระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษา
ตอเนื่อง
5. เพื่อเพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัยในการใหความรูทางธุรกิจและการบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับการ
คุมครองผูบ ริโ ภค การรักษาคุณภาพสิ่ง แวดลอม การพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คม การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทองถิ่นเพอเปนพื้นฐานการประกอบธุรกิจ ชุมชน รวมทั้งการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชประโยชน
อาคารอยางมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาทางดานวิชาการที่นําไปสูนวัตกรรมในการเพิ่มคุณคาผลติภัณฑของชุมชน
และภูมิปญญาทองถิ่น การใชประโยชนทรัพยากรการทองเที่ยว การประยุกตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการธุรกิจชุมชน และการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพสิ่งแวดลอม ภายใตการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
แผนกลยุทธ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และมาตรฐานของสถาบันการศึกษาชั้นนํา
มาตรการที่ 1 จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหนักศึกษาเปนผูมีความรอบรูทางวิชาการและทักษะวิชาชีพเพื่อ
การพึ่งตนเอง และแขงขันไดในตลาดแรงงาน
แผนงาน
1.1 จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
1.2 เนนการฝกงาน และจัดโครงการเสริมประสบการณ
1.3 พัฒนาอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ
1.4 สนับสนุนใหนักศึกษารวมการแขงขันในระดับชาติ และนานาชาติ
มาตรการที่ 2 เพิ่มทักษะภาษาตางประเทศ เทคโนโลยี และการเรียนรูดวยตนเอง
แผนงาน
2.1. พัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารยผูสอน
2.2. พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของนักศึกษา
2.3 พัฒนาบทเรียนชวยสอนดวยคอมพิวเตอร (CAI) และนํามาใชในการเรียนการสอน
2.4 จัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ มีจํานวนพอเพียงตอ
การใชงาน และทันสมัย
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2.5 จัด Mobility Program
มาตรการที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองตอความตองการที่หลากหลาย โดยเนนการ
บูรณาการความรูการจัดการและการใชทรัพยากรรวมกัน
แผนงาน
3.1. จัดทําหลักสูตรปริญญาตรี
3.2 ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการ
3.3 บริหารจัดการหลักสูตรที่มีอยูดวยรูปแบบใหม
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรค และพัฒนาความรู และผลงานวิชาการทางดานวิทยาการจัดการ
มาตรการที่ 1 ขยายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แผนงาน
1.1. จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
1.2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองและทันตอความตองการของสังคม
1.3. พัฒนาทักษะ และสนับสนุนการทําวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
มาตรการที่ 2 สนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย
แผนงาน
2.1. จัดสรรงบประมาณเปนทุนวิจัย
2.2. สงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณวิจัย
2.3 สงเสริมการแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอก
มาตรการที่ 3 สงเสริมงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แผนงาน
3.1. จัดสรรงบประมาณเปนทุนวิจัย
3.2 กําหนดใหงานวิจัยเปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี
3.3 รวบรวม และเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มาตรการที่ 4 สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจําของคณะ
แผนงาน
4.1. สงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทํางานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนางาน
4.2. สงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน
มาตรการที่ 5 จัดใหมีชองทางในการเผยแพร และนําเสนองานวิจัย
แผนงาน
5.1. สงเสริมการเขียนหนังสือ ตํารา
5.2 จัดทําสื่อสิ่งพิมพ/สื่ออิเล็กทรอนิกส รวบรวมและเผยแพรผลงานวิจัย
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5.3 จัดประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัย
มาตรการที่ 6 สรางเครือขายการวิจัย
แผนงาน
6.1. เครือขายการวิจัยกับหนวยงานในมหาวิทยาลัย
6.2 เครือขายการวิจัยกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการที่สรางคุณคา และมูลคาแกคณะ มหาวิทยาลัย ชุมชนและทองถิ่น
มาตรการที่ 1 ใหบริการวิชาการแกทองถิ่นและสังคม
แผนงาน
1.1. จัดกิจกรรม และบริการทางวิชาการโดยไมคิดมูลคา
มาตรการที่ 2 ใหบริการทางวิชาการแกบุคลากรมหาวิทยาลัย
แผนงาน
2.1. จัดกิจกรรมและบริการวิชชาแกบุคลากรมหาวิทยาลัย
2.2. เพิ่มชองทางและสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาตรี
มาตรการที่ 3 ใหบริการวิชาการที่ชวยสรางรายได
แผนงาน
3.1. รวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการใหบริการทางวิชาการ
3.2 สนับสนุนบุคลากรใหมีสวนรวมในการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพันธกิจของคณะ
มาตรการที่ 1 สรางจิตสํานึกของบุคลากร และนักศึกษาในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม ควบคูไปกับการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ
แผนงาน
1.1. สนับสนุนใหสาขาวิชาและคณาจารยจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
1.2. สนับสนุนใหนักศึกษาจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาบุคลากรเพื่อผลสมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะวิชา
มาตรการที่ 1 สนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิ และประสบการณของบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจของคณะ
แผนงาน
1.1. จัดสรรงบประมาณเปนทุนการศึกษาตอ สําหรับอาจารยและบุคลากร
1.2. สงเสริม และกํากับดูแลการขอตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย
1.3. สงเสริม และกําดูแลใหอาจารยและบุคลากรเขารวมประชุม อบรมสัมมนาทางวิชาการ
1.4. พัฒนาศักยภาพของผูบริหาร
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มาตรการที่ 2 กําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการที่สอดคลองกับภาระงานผลงานและความสามารถใน
การแขงขันไดของคณะวิชา
แผนงาน
2.1. จัดใหมีระบบการรายงาน และการประเมินผลงานและภาระงานของบุคลากร
2.2. จัดสวัสดิการและคาตอบแทนเพิ่มพิเศษจากเงินเดือน
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนานักศึกษาใหมีความรอบรูเพิ่มเติมจากทักษะวิชาชีพ มีจริยธรรม และจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสังคม
มาตรการที่ 1

สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาอาจารย และบุคลากร จัดและเขารวมกิจกรรมนักศึกษา
แผนงาน
1.1. จัดกิจกรรมวิชาการ
1.2. จัดกิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ
1.3. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
1.4. จัดกิจกรรมนันทนาการ
1.5. จัดกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
1.6 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
มาตรการที่ 2 ดูแลสวัสดิภาพ และสวัสดิการของนักศึกษา
แผนงาน
2.1. สํารวจความตองการจําเปนและความพึงพอใจของนักศึกษา
2.2. จัดสรรทุนใหนักศึกษา
2.3 จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาและอาจารยประจําหอพัก
2.4 จัดใหคณะกรรมการดูแลสวัสดิภาพนักศึกษา
มาตรการที่ 3 สรางเครือขายความสัมพันธระหวางนักศึกษาปจจุบัน และนักศึกษาเกา
แผนงาน
3.1. จัดระบบฐานขอมูลการศึกษาและศิษยเกา
3.2 จัดชองทางและกิจกรรมระหวางศิษยเกาและคณะ
ยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อการพึ่งพาตนเองเชิงแขงขันไดของคณะวิชา
มาตรการที่ 1 จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติงานประจําป
แผนงาน
1.1. จัดทําแผนกลยุทธคณะฯ
1.2. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
1.3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป
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มาตรการที่ 2 ปรับปรุงโครงสรางองคกร และประสิทธิภาพการทํางานที่สอดคลองกับหนวยงานในกํากับ
การพึ่งพาตนเองและสหสาขาวิชา
แผนงาน
2.1. ปรับปรุงโครงสรางองคกร โดยศึกษาหารูปแบบการจัดองคกรที่เหมาะสม
2.2. พัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจ
2.3 นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการดําเนินงานทั่วทั้งองคกร
มาตรการที่ 3 เพิ่มชองทางในการหารายไดของคณะวิชา
แผนงาน
3.1. ดําเนินการในลักษณะของหนวยวิสาหกิจยอย (commercial units) เพิ่มขึ้น
3.2 ขยายการจัดหลักสูตรระยะสั้นและบัณฑิตศึกษาในกรุงเทพฯ (city campus)
3.3 ทดลองการจัดการศึกษาทางไกล และ online
3.4 จัดทําโครงการผลิตหนังสือและตําราเรียน
มาตรการที่ 4 ประเมินผล และติดตามตรวจสอบการดําเนินงานในทุกระดับ
แผนงาน
4.1. ใหมีการรายงาน และประเมินผลการดําเนินงานในทุกระดับ
4.2. พัฒนาระบบใหประชาคมมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงาน
แผนปฎิบัติราชการประจําป
คณะวิทยาการจัดการ ไดจดั ทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร โดยมี
มาตรการ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะ ซึ่งมีเปาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร โดยในชวงการประเมินคุณภาพนี้ สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปการศึกษา 2553 คณะวิทยาการจัดการ
โครงสรางการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มีโครงสรางการบริหารงาน ดังปรากฏในแผนภาพที่ 1 โดยมีการสรรหาแตงตั้ง
ตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มีสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีทําหนาที่เปรียบเสมือนสํานักงาน
เลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ โดยใหการสนับสนุนงานดานอาคารสถานที่ ดานวัสดุอุปกรณที่ใชในการการ
เรียนการสอนใหกับสาขาวิชาตางๆ ที่เปดสอน
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แผนภาพที่ 1 โครงสรางการบริหารงาน
การบริหารงาน
คณะวิท ยาการจัดการจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตามมติของสภา
มหาวิทยาลัย ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 และไดดําเนินการจัดการศึกษาเรื่อยมาจนไดรับการแตงตั้งเปน
หนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมติของสภามหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การจัดตั้งและแบงหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2546 ใหมีฐานะ
เทียบเทาคณะวิชา โดยไมมีการแบงสวนงานภายในแตอยางใด
คณะไดจัดโครงสรางการบริหารงานภายในตามแผนผังแสดงโครงสรางการบริหารงาน มีคณบดีซึ่งไดรับ
การแตงตั้งจากสภามหาวิท ยาลัยเปนผูบังคั บบัญชา มีหนวยยอยเปนสาขาวิชา ซึ่ง มีหัวหนาสาขาวิชาและรอง
หัวหนาสาขาวิชา ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยเปนผูกํากับดูแลทางดานวิชาการ
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กรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย ทําหนาที่เชนเดียวกับ
คณะกรรมการประจําคณะวิชา นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการฝายตางๆ อาทิเชน คณะกรรมการ
วิชาการ คณะกรรมการประจําหลักสูตรตางๆ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา เปนตน คณะวิทยาการจัดการยังไมมี
สํานักงานเลขานุการคณะ แตไดใชสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รวมกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
และลูกจางชั่วคราวของคณะอีกจํานวนหนึ่ง ทําหนาที่แทน
การเรียนการสอน
หลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอนรวม 10 หลักสูตร โดยจําแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
1. ปริญญาตรี
1.1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก
1.1.1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว
1.1.2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
1.1.3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
1.2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก
1.2.1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
1.2.2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก
1.2.3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
1.3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก
1.3.1. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2. ปริญญาโท
2.1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก
2.1.1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
2.2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก
2.2.1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ
2.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก
2.3.1 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ในปการศึกษา 2553 หลักสูตรของคณะที่เปดสอนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดม ศึกษา
2548 จํานวน 10 หลักสูตร โดยยังไมไดประเมินหลักสูตรเนื่องจากยังไมครบรอบหลักสูตรจํานวน 4 หลักสูตร คือ
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หลักสูตรการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ รัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประกอบการ และหลัก สูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สวนหลัก สูตรที่
ครบรอบแลวและผานการประเมินแลวจํานวน 6 หลักสูตร คือธุรกิจทั่วไป หลักสูตรการตลาด หลักสูตรธุรกิจ
โรงแรมและที่พัก หลักสูตรการจัดการชุมชน และหลักสูตรการจัดการการทองเที่ยว
นักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 3,706 คน จําแนกเปน นักศึกษาระดับปริญญาตรี 3,102
คน และนักศึกษาระดับ ปริญ ญาโท 604 คน รายละเอียดดัง ตารางที่ 9.2-1 และตารางที่ 9.2-2 และในป
การศึกษา 2553 มีผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งหมด 390 คน จําแนกเปน นักศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิตจํานวน
306 คน และนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตจํานวน 84 คน
อาจารยและบุคลากร
คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนบุคลากรรวม 130.5 คน จําแนกเปนสายวิชาการ (อาจารย) 72.5 คน
และสายสนับสนุน 64 คน โดย มีอาจารยที่เปนขาราชการ 4 คน ลูกจางชั่วคราว 6 และพนักงานมหาวิทยาลัย
62.5 คน สวนบุคลากรสายสนับ สนุนเปนพนัก งานมหาวิท ยาลัย 43 คน และ ลูก จางชั่วคราว 8 คน
นอกจากนี้ ยังมีลูกจางชั่วคราวชาวตางชาติอีก 13 คน
การบริหารจัดการ
งบประมาณ
คณะไดรับงบประมาณเพื่อดําเนินการตามภารกิจตาง ๆ ซึ่งจําแนกตามแหลงที่มาของงบประมาณ ดังนี้
ตารางที่ 1 งบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหลงงบประมาณ
ป
2553
2552
2551

งบประมาณ
แผนดิน
177,000
306,1500
1,715,300

ประเภทของแหลงงบประมาณ
งบประมาณรายจาย งบประมาณรายจายจาก
จากเงินรายได
โครงการพิเศษ
3,677,700
148,172,600
2,995,200
126,443,041
266,600
72,686,630

รวม
152,027,300
131,852,695
77,608,530

ในปง บประมาณ พ.ศ.2553 คณะฯ ไดรับ งบประมาณ จํานวนทั้ง สิ้น 152,027,300 บาท จําแนกเปน
ประเภทงบประมาณไดดั ง นี้ งบประมาณแผน ดิน จํ านวน 177,000 บาท งบประมาณเงิ นรายได จํา นวน
3,677,700 บาท และงบประมาณจากแหล ง อื่ น ๆ (เงิ น รายรั บ โครงการพิ เ ศษและเงิ นรายไดอื่ น ) จํ า นวน
148,172,600 บาท
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4. วัตถุประสงคในการประเมิน
4.1 เพื่อประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัว
บงชี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ป 2553 กําหนด โดยใชเกณฑของสถาบันอุดมศึกษา กลุม ค1
สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในภาพรวมการประกันคุณภาพ
การศึกษา เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา
4.2 เพื่อใหขอเสนอแนะตอคณบดี คณาจารยและบุคลากร คนหาจุดแข็ง จุดออน จุดที่ควรปรับปรุงตลอดจน
ใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดควรปรับปรุงของคณะวิทยาการจัดการ
และมหาวิทยาลัยศิลปากร อยางตอเนื่อง
5. วิธีการประเมิน
5.1 การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดประชุมเพื่อเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม
โดยศึก ษาจากรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิท ยาการจัดการ ประจําป
การศึกษา 2553 และประธานไดมอบหมายความรับผิดชอบในการประเมินตามรายองคประกอบใหผูประเมิน
พรอมรวมกันพิจารณากําหนดการตามที่คณะฯ เสนอ
5.2 การดําเนินการระหวางการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึก ษาภายในศึก ษาเอกสารรายงานประจําปที่เ ปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2553 ตรวจสอบรายการเอกสารอางอิงตาม
รายงานที่ ร ะบุ ไ ว และการรวบรวมข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากการสั ม ภาษณ ผู บ ริ ห าร คณาจารย และนั ก ศึ ก ษา
ประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพภายใน รวมถึง รวบรวมขอมูลโดยการสังเกตการณและเยี่ยมชมอาคาร
สถานที่
5.3 การดําเนินการหลังการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดประชุมรวมกันในการพิจารณาผลการประเมินตนเอง
ของคณะวิทยาการจัดการ โดยไดเสนอแนะจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ ผลการประเมินรายองคประกอบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ผลการประเมินตามมุมมอง
ดานการบริหารจัดการ และผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจัดทํารายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
5.4 วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึก ษาภายใน ไดตรวจสอบความสอดคลองและความถูกตองจาก
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 กับเอกสารอางอิงและขอมูล
ที่ไดจากการสัมภาษณเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความถูกตองและการดําเนินงานจริง
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6. ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (รายงานตามตาราง ป.1)
คณะกรรมการฯ ไดประชุมพิจารณาผลการประเมิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 แลวเห็นวา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิท ยาลัยศิล ปากร ไดดําเนินการตามองคประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้ง 9
องคประกอบ 23 ตัวบงชี้ ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผลการประเมินตาม
องคประกอบและตัวบงชี้ ดังรายละเอียดตามตาราง ป. 1
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ตารางที่ 2 ตาราง ป. 1 สรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้คุณภาพ

ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)

7 ขอ (4)

8 ขอ

5

5

5 ขอ (4)

2 ขอ

4

2

20.00

1.66

1.66

5.60

0.91

0.91

เปาหมาย

ตัวตั้ง

ตัวหาร
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

คะแนนประเมิน
หมายเหตุ
โดย
(เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
คณะกรรมการ
(เกณฑ สกอ.)

คะแนน
ประเมิน
ของคณะ

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร

ตัวบงชี้ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 20

14.5

แกไขจาก 5 ขอเปน 2 ขอมี 2 หลักสูตร ศศบ.
การจัดการทองเที่ยวและการจัดการชุมชนยังไม
เปนไปตามเกณฑ

72.5
ตัวบงชี้ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

รอยละ 5

4

ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

4 ขอ (3)

5 ขอ

3

4

ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู

5 ขอ (3)

6 ขอ

4

4

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน

6 ขอ (4)

7 ขอ

5

5

72.50
แกไขจาก 4 ขอเปน 5 ขอเนื่องจากมีการยึดถือ
ตามจรรยาบรรณและมีการติดตามโดยยึด
จรรยาบรรณตามมหาวิทยาลัยเปนเกณฑ ขอมูล
จากการสัมภาษณอาจารยและบุคลากร
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)

คะแนน
ประเมิน
ของคณะ

คะแนนประเมิน
หมายเหตุ
โดย
(เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
คณะกรรมการ
(เกณฑ4 สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

4 ขอ (4)

5 ขอ

4

ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา

4 ขอ (4)

5 ขอ

5

5

ตัวบงชี้ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษา
และบริการดานขอมูลขาวสาร

6 ขอ (4)

5 ขอ

5

3

ตัวบงชี้ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา

6 ขอ (5)

6 ขอ

5

5

ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค

5 ขอ (3)

4 ขอ

5

3

ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

4 ขอ (4)

4 ขอ

4

4

ตัวบงชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

>1:80,000

5

5

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
- แกไขจาก 7 ขอ เปน 5 ขอ เนื่องจาก -ไมเห็น
ผลการประเมินคุณภาพการบริการใหคําปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต - ไมเห็นผล
การประเมินการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา

องคประกอบที่ 4 การวิจัย

4,993,669.00

93,339.61

แกไขจาก 6 ขอ เปน 4 ขอ

53.5
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)

คะแนน
ประเมิน
ของคณะ

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม

คะแนนประเมิน
หมายเหตุ
โดย
(เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
คณะกรรมการ
(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม

3 ขอ (3)

4 ขอ

4

4

ตัวบงชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให
เกิดประโยชนตอสังคม

4 ขอ (4)

5 ขอ

4

5

6 ขอ (5)

6 ขอ

5

5

ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและ
ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน

7 ขอ (5)

7 ขอ

5

5

ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู

4 ขอ (4)

5 ขอ

4

5

แกไขจาก 4 ขอ เปน 5 ขอ

ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ

3 ขอ (3)

3 ขอ

3

3

ตามผลการประเมินของมหาวิทยาลัย (ไมมีขอ 3
และ 4 เนื่องจากไมมีความพึงพอใจการใชระบบ
สารสนเทศของผูบริหาร

ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

6 ขอ (5)

6 ขอ

5

5

7 ขอ (5)

7 ขอ

5

5

แกไขจาก 4 ขอเปน 5 ขอ

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)

คะแนน
ประเมิน
ของคณะ

8 ขอ

4

คะแนนประเมิน
หมายเหตุ
โดย
(เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
คณะกรรมการ
(เกณฑ สกอ.)

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

6 ขอ (3)

4
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7. ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษามุมมองดานการบริหารจัดการและ
ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
7.1 สรุปผลการประเมิน (รายงานตามตาราง ป2 ตาราง ป3 ตาราง ป4 และ ตารางป5)
ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ (ตารางที่ ป2)
ตารางที่ 3 ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คะแนน

ผลการประเมิน
คะแนน
รวม

0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน
1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

5.00

ดีมาก

3.32

พอใช

4.00

4.00

ดี

3.50

4.00

ดี

องคประกอบที่ 5 การบริการ
ทางวิชาการแกสังคม

4.50

4.50

ดี

องคประกอบที่ 6 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

5.00

ดีมาก

องคประกอบที่ 7 การบริหาร
และการจัดการ

4.50

4.50

ดี

องคประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ

5.00

5.00

ดีมาก

องคประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ

4.00

4.00

ดี
ดี

องคประกอบคุณภาพ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการ
องคประกอบที่ 2 การผลิต
บัณฑิต
องคประกอบที่ 3 กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมิน

ปจจัยนําเขา
(I)

กระบวนการ
(P)

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ
(O)

5.00
2.19

5.00

3.75

5.00

2.89

4.22

5.00

4.02

พอใช

ดี

ดีมาก

ดี
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตารางที่ ป3)
ตารางที่ 4 ตาราง ป. 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คะแนน
มาตรฐานอุดมศึกษา

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ
(O)

คะแนน
รวม

0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน
1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

4.43

4.43

ดี

4.00

3.66

ดี

4.50

4.50

ดี
ดี

ปจจัยนําเขา กระบวนการ
(I)
(P)

1. มาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต
2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิ
บาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา
ข. มาตรฐานดานพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา

2.89

3. มาตรฐานดานการสราง
และพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู

ผลการประเมิน

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
มาตรฐาน

2.89

4.22

5.00

4.02

ผลการประเมิน

พอใช

ดี

ดีมาก

ดี
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ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ตารางที่ ป4)
ตารางที่ 5 ตาราง ป. 4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คะแนน
มาตรฐานอุดมศึกษา

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนได
สวนเสีย
2. ดานกระบวนการภายใน

ปจจัย
นําเขา
(I)

กระบวนการ
(P)

4.33

ผลการประเมิน

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ
คะแนนรวม
(O)
5.00

0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน
1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

4.43

ดี

4.00

4.00

4.00

ดี

3. ดานการเงิน

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

4. ดานบุคลากร การเรียนรูและ
นวัตกรรม

1.29

4.50

2.89

พอใช

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
มุมมอง

2.89

4.22

5.00

4.02

ดี

ผลการประเมิน

พอใช

ดี

ดีมาก

ดี
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ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ตารางที่ ป5)
ตารางที่ 6 ตาราง ป. 5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คะแนน

ผลการประเมิน
คะแนน
รวม

0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน
1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

4.00

ดี

3.67

2.71

พอใช

(3) ดานการเงิน

5.00

5.00

ดีมาก

(4) ดานการบริหารจัดการ

4.50

4.50

ดีมาก

2.19

4.30

3.81

ดี

5.00

4.00
3.50

4.25
4.00

ดี
ดี

4.5

4.50

ดี

5.00

5.00

ดีมาก

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

1. มาตรฐานดานศักยภาพ
และความพรอมในการจัด
การศึกษา
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
มาตรฐานที่ 1

ปจจัย
นําเขา
(I)

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ
(O)

4.00
1.29

2. มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
(2) ดานการวิจัย
(3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

กระบวนการ
(P)

5.00

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
มาตรฐานที่ 2

5.00

4.13

5.00

4.30

ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
มาตรฐาน

2.89

4.22

5.00

4.02

ดี

ผลการประเมิน

พอใช

ดี

ดีมาก

ดี
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7.2 จุดแข็ง จุดออนและขอเสนอแนะของแตละองคประกอบและมาตรฐาน
ผลการประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดแข็ง
จุดออน
บุคลากรบางสวนยัง ขาดความเขาใจความหมายของเกณฑวัดคุณภาพของตัวบง ชี้เ รื่องการบริห าร
แผนงานขององคกร และความเชื่อมโยงระหวางแผนปฏิบัติงานประจําปไปยังแผนยุทธศาสตรและเปาหมายตาม
แผนยุทธศาสตรของคณะ
ขอเสนอแนะ
ควรจัดกิจกรรมเพื่อทําใหบุคลากรทั้งคณะเขาใจตรงกันในเรื่องกระบวนการทําแผนและการบริหารแผน
ใหบรรลุวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งเขาใจตรงกันในเรื่องความเชื่อมโยงของแผนดําเนินการระดับตาง ๆ
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดแข็ง
1. มีระบบการพัฒนานิสิตดานการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม (Tell me more)
2. มีระบบ English Self – Study
3. มีการประเมินคุณภาพการบริการ
4. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
5. Student Research Forum ชวยเพิ่มศักยภาพและเตรียมงานพรอมดานวิชาการแกนักศึกษาใน
การทํา project
จุดออน
1. หลักสูตรยังไมเปนตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ (2 หลักสูตร)
2. คุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารยและตําแหนงทางวิชาการยังไมเปนไปตามเกณฑ
3. ขาดระบบการติดตามการพัฒนาบุคลากร
4. ไมมีการนําผลการประเมินไปใชในการเรียนการสอน
5. หลักสูตรสวนมากยังไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดใหมีการ monitor หลักสูตร ที่ควรจะปรับปรุง
2. ควรจัดใหเปนภารกิจของคณะในดานการปรับปรุงหลักสูตร
3. ผูบริหาร และบุคลากรตองตระหนักในการปรับปรุงหลักสูตรตองอยูในเกณฑมาตรฐานในระหวาง
การเรียนการสอน
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4. ควรจัดทําโครงการสงเสริมการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกในทุกมิติ
5. อาจเปดหลักสูตรปริญญาเอกเพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะฯ และบุคลากรภายนอก
6. อาจรับอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกโดยตรง มาเปนอาจารยหรือการ Shopping
7. ควรพัฒนาอาจารยปริญญาตรีใหมีคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอกอยางเรงดวน
8. ควรมีมาตรการสงเสริมและพัฒนาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการอยางเปนระบบและรูปธรรม
9. ควรจัดใหมีการสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
10. ควรมีประกาศจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากรของคณะฯ เอง
11. ควรมีการชี้แจงใหอาจารยและบุคลากรเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
12. ควรจัดทําระบบ HRIS เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของ
บุคลากร
13. ควรจัดใหมีระบบการสํารวจคุณภาพการใหบริการของนิสิตอยางตอเนื่อง และเปนประจํา
14. ควรมีระบบการประสานงานกับสวนกลางอยางเปนรูปธรรม
15. ควรริเริ่มใหมีการวิจัยการเรียนการสอน และนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
มากขึ้น หรือใชกระบวนการจัดการความรูอยางครบถวนตามขั้นตอนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
16. ควรมีกระบวนการติดตามการปรับปรุงรายวิชาจากผลการประเมินของนักศึกษาที่ชัดเจนทุก
รายวิชา
17. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตร โดยนําผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมาใชรวมดวย
18. เสนอคณะฯ พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรสาขาการจัดการชุมชนและรัฐประศาสนศาสตร ใหไดมี
โอกาสศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษทุกปของหลักสูตรหรือใชมาตรการอื่นๆในการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จุดแข็ง
1. คณะฯ ใหความสําคัญ ตอการพัฒ นานักศึก ษา โดยเฉพาะดานสงเสริม กิจ กรรม ทั้งดานการจัด
งบประมาณสนับสนุน สงเสริมการใหความรูจากแหลงเรียนรูนอกสถานที่ และการสรางประสบการณดวยการ
ปฏิบัติงานจริง
2. มีสถานที่ฝก ปฏิบัติง านจริง ดานอาหารและการโรงแรม ที่ส ามารถชวยพัฒ นานักศึกษาทั้ง ดาน
ประสบการณวิชาชีพและเปนไปตามตัวบงชี้หลักของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
จุดออน
ยังดําเนินการกระบวนการพัฒนานักศึกษาไมครบถวน โดยขาดขั้นตอนการประเมินคุณภาพของภารกิจ
บางสวนในดานใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา และนําผลการประเมินคุณภาพภารกิจดังกลาวไปใชประโยชน
สําหรับพัฒนางานดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตอไป
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ขอเสนอแนะ
ทบทวนวัตถุประสงคและแผนงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนานักศึกษาและใหประโยชนแกศิษยเกา เพื่อ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําปและกํากับ ติดตามการดําเนินการใหครบกระบวนการตามมาตรฐานคุณภาพ
ของ สกอ.
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
1. มีระบบสงเสริมการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ชัดเจนเปนรูปธรรม และ มี Student
Forum ขึ้นปที่ 2 แลว
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มีวิชาสัมมนา ระดับ
ปริญญาโทตองนําเสนองานวิจัย conference
3. มีการจัดสรรงบประมาณวิจัยอยางเพียงพอ
4. มีกลุมเชี่ยวชาญที่ทําการวิจัย conference และ publication
5. มีการรวบรวมงานวิจัยที่นาสนใจมาทําเปนหนังสือ
จุดออน
1. เกณฑการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยไมชัดเจนมีทั้งที่งานวิจัยและที่สวนกลางของคณะ
2. ทําวิจัยไปแลวแตไมมีหลักฐานยืนยันวาชุมชน สังคม องคกรภายนอกไดนําไปใชประโยชน
ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดสรรงบประมาณสงเสริมการวิจัยใหชัดเจนโดยเฉพาะอยางยิ่งการไป conference ใน
ประเทศ
2. ควรจัดสรรงบประมาณสงเสริมการตีพิมพ โดยแยกเปนระบบชั้นของ journal
3. ควรใหผูที่เชี่ยวชาญดานวิจัยไป conference , publication มา coach กลุมที่ยังไมไดไป เชนอาจ
ใหเขารวมวิชาสัมมนา และรวม revise งานนักศึกษา
4. ควรติดตามการนําผลงานวิจัยไปใช
5. ควร Assign ใหนักศึกษาวิชาสัมมนา อานหนังสือรอบดานเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน
6. ควรมีการกําหนดรวมกันวาจะเผยแพรหนังสือรอบดาน
7. ควรดูวา Student forum นาจะเชิญใครบาง
8. เงินสนับสนุนวิจัยตอคนมีจํานวนที่สูง จากโครงการใหญเพียงโครงการเดียว
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
คณะฯ เปนคณะที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวของกับชุมชนอยางมาก ตลอดจนมีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ ทําใหสามารถใหบริการทางวิชาการไดอยางกวางขวางและเปนประโยชน
จุดออน
ขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
จุดออน ขอเสนอแนะ
ควรประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการฯ อยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น ทั้งการกําหนดตัวบงชี้
ความสําเร็จ การติดตามและการนําผลการประเมินไปปรับปรุง เชนมีคณะกรรมการพิจารณาประเมินและ
เสนอแนะปรับปรุง
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับไดอยางดี บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมใน
การกําหนดกลยุทธของคณะฯ
2. ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสรางขวัญและกําลังใจตอบุคลากรอยางเปนประจําและ
ตอเนื่องทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
จุดออน
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลของคณะฯ ใหสามารถติดตามผลของรายงานทางการเงินแตละ
โครงการพิเศษได
2. ควรมีการคํานึงถึงผลกระทบจากผูมีสวนไดสวนเสียอื่น นอกเหนือจากดานนักศึกษา
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
มีระบบสารสนเทศรองรับการจัดทํารายงานทางการเงินที่ดี สามารถจัดทํารายงานเสนอผูบริหารได
ทราบวาไดใชเงินตามแผนหรือไม
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จุดออน ขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัย ควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบใหแกคณะ
ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยไดอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการแบงความรับผิดชอบในแตละ
องคประกอบ
จุดออน –
ขอเสนอแนะ
1. ควรเขียนผลการดําเนินงานในแตละเกณฑการประเมินใหครบถวนและมีความชัดเจน
2. ควรมีการสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรเกี่ยวกับตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
3. ควรจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายดานประกันคุณภาพของนักศึกษาระหวาง
คณะวิชาภายในและภายนอกสถาบันเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเขารวมของมหาวิทยาลัย
4. คณะฯ ควรหาแนวทางพัฒนานวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช IT ที่คณะฯ ได
จัดทําขึ้นบางแลวเพื่อชวยใหการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาสะดวกขึน้
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและมุมมองดานการบริหารจัดการ
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ พบวา มาตรฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก รองลงมาเปนมาตรฐานดานการ
สรางและพัฒนาฐานความรูและสัง คมแหง การเรียนรู ไดคะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลการประเมินอยูในระดับ ดี
มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ย 4.43 ผลการประเมินอยูในระดับดี
และมาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ย 3.66 ผลการประเมินอยูในระดับดี
ตามลําดับ
สวนผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ พบวา ดานการเงิน ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผล
การประเมินอยูในระดับ ดีมาก รองลงมาดานนัก ศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.43 ผลการ
ประเมินอยูในระดับดี ดานกระบวนการภายใน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลการประเมินระดับดี และดานบุคลากร
การเรียนรูและนวัตกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 2.89 ผลการประเมินอยูในระดับพอใช ตามลําดับ
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7.3 จุดเดนใน 4 พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา (การเรียนการสอน การวิจัยและงานสรางสรรค บริการ
ทางวิ ช าการและทํา นุบํ า รุ งศิ ล ปวัฒ นธรรม) วิ ธีป ฏิ บัติ แ ละผลการดํา เนิ นงานที่เ ปนแบบอยา งที่ ดีห รื อ
นวัตกรรมที่สรางขึ้น
วารสาร “รอบดานการจัดการ” เปนหนัง สือใหความรูที่ดี มีบ ทความไดม าจากการสังเคราะหง าน
วิชาการและงานวิจัย ถายทอดเปนขอเขียนที่นาอานและเขาใจงาย รวมทั้งไดเผยแพรวารสารนี้แกกลุมเปาหมาย
ที่ประสงคจะใหสามารถนําไปใชประโยชน เชนองคการปกครองสวนทองถิ่นแหงตาง ๆ เปนตัวอยางของการ
เผยแพรความรูจากงานวิจัยที่สังเคราะหแลวสูสาธารณชน
7.4 ความเห็นและขอเสนอแนะสวนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา ในหัวขอแนวทางนําผล
การประเมินไปวางแผนพัฒนา (โดยพิจารณาจากบทที่ 3 ของรายงานการประเมินตนเอง คือ สวนสรุปผลการ
ประเมินและทิศทางการพัฒนา ในหัวขอ แนวทางนําผลการประเมินไปวางแผนพัฒนา เพื่อใหมหาวิทยาลัยทราบ
วาแนวทางดังกลาวนั้น ตรงกับความเห็นของผูประเมินหากผูประเมินไมพบหัวขอดังกลาว ใหผูประเมินขอขอมูล
จากคณะวิชา)
จากการพิจารณาทิศทางการพัฒนาของคณะวิทยาการจัดการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
เห็นดวยตามที่คณะวิชานําเสนอ
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ภาคผนวก
- คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 786 /2554 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา ประจําปการศึกษา 2553
- กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ
- รายนามผูรวมใหขอมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 25523
- ขอสังเกตจากการสัมภาษณ

รายนามผูรวมใหขอมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณาจารย
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

1

รศ. ดร.วันชัย สุทธนันท

คณบดี

2

อาจารย ดร. ฐิติมา เวชพงศ

รองคณบดีฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

3

ผศ. ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร

รองคณบดีฝายวิชาการ

บุคลากร
ลําดับ

ชือ่ -สกุล

ตําแหนง

1

นายสะอาด

ศรีจันทร

เลขานุการคณะฯ

2

นางสุภาคินี

วิชัยโชติ

นักบริหารงานทั่วไป

3

นางสาวเสาวภา ประทุมสินธุ

นักบริหารงานทั่วไป

4

นางสาวหทัย อูเงิน

นักบริหารงานทั่วไป

5

นางสาวศรีสกุล พิทักษานุรัตน

นักบริหารงานทั่วไป

6

นางสาวจุฑามาศ เมฆนิติ

นักบริหารงานทั่วไป

7

นางสาวภัสราวรรณ มากมิตร

นักบริหารงานทั่วไป

8

นายภาณุมาศ ครุฑสิงห

นักวิชาการศึกษา

9

นางอําภา แกวมณี

นักวิชาการศึกษา

10

นายวรพล พินิจ

นักกิจการนักศึกษา

นักศึกษา
ลําดับ

ชั้นป

ชือ-สกุล

การศึกษา

สาขาวิชา

รหัสนักศึกษา

1

นายทศพร หงษาชาติ

3

การจัดการชุมชน

12520373

2

นางสาวกนกวรรณ

3

การจัดการชุมชน

12520346

3

นางสาวพัชราภรณ จันทรทรงสวาง

3

การจัดการชุมชน

1250401

4

นายอธิวัฒน ปรีดิ์เปรม

3

รัฐประศาสนศาสตร

12421141

5

นางสาวปทุมพร กงทอง

3

การจัดการธุรกิจและ
ภาษาอังกฤษ

12520848

ศิษยเกา
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ชั้นป
การศึกษา

สาขาวิชา

1

นายธนากร พุทธศาสน

รุน 2

สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป

2

นายพงศดนัย ตันติยมาศ

รุน 2

สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป

3

นายชุษณะ พุกกะรัตน

รุน 3

สาขาการจัดการทองเที่ยว
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ขอสังเกตจากการสัมภาษณ
ขอมูลจากศิษยเกา (3 คน)
1. มีเครือขายนักศึกษาเกาสมาชิกประมาณรอยละ 80 ของนักศึกษาเกาทั้งหมดที่มีทัศนคติที่ดีตอสถาบัน
และพรอมที่จะสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันโดยไมหวังการตอบแทนจากคณะฯ
2. มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการเรียนการสอน โดยเฉพาะหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลายดาน ชวยให
โอกาสการเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิตมีมากขึ้น
3. กายภาพของคณะพัฒนาดีมากกวา 5 – 6 ปที่แลว ทําใหนักศึกษาเกามีความภูมิใจตอคณะฯ
4. การรับนักศึกษามากอาจทําใหความเอื้อเฟอระหวางนักศึกษาดวยกัน และนักศึกษากับศิษยเกาเปลียนไป
่
ในทางหางเหินกันได
ขอมูลการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
1. โรงแรมเดอะโฮเตลชะอําขอความอนุเคราะหนักศึกษาฝกงานนับเปนงานบูรณาการระหวางการเรียนการ
สอนกับการใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามความตองการของสังคมที่ชัดเจน
ขอมูลจากนักศึกษา (5 คน)
1. คณะฯ เปดโอกาสใหทํากิจกรรม/โครงการที่ดีและเปนประโยชนแกสังคม
2. มีอาจารยที่ปรึกษาดีมากใหคําแนะนําเปนอยางดี และสํานักงานวิทยาเขตดูแลนักศึกษาไดอยางครอบคลุม
ทั่วถึง
3. รุนพี่ดูแลรุนนองเปนอยางดีและไดทํากิจกรรมรวมกัน
4. คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจ โดยประเมินเฉพาะรายวิชา และเปนแบบตอบขอซักถาม
5. คณะฯ หลายชองทางในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เชน มีเว็บไซต บอรด และอาจารยแจงใหทราบ
6. คณะฯ มีขอมูลขาวสารที่ตรงกับความตองการ โดยเฉพาะเรื่องทุนการศึกษามีแจงตลอดและการจัดบริษัท
ใหคําแนะนําในการประกอบอาชีพ
7. สวนใหญรนุ พี่จะศึกษาตอในระดับปริญญาโท
8. ตองการใหขยายวิทยาเขตหอพักมีปญหาบางสวน
9. สาขาการจัดการชุมชน ดูผลการตอบรับของรุนพี่ จะมีปญหาดานภาษาอังกฤษไมคอยดี

