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สารจากคณบดี
คณะวิทยาการจัดการเปนอีกคณะวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีชื่อเสียงดานหลักสูตรการจัดการ
และบริหารธุรกิจในระดับประเทศและเริ่มเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ ในฐานะที่รับผิดชอบดานบริหารงานคณะ
วิทยาการจัดการ ผมใครขอรายงานผลการดําเนินการของคณะวิทยาการจัดการ ภายใตการบริหารงานของผมใน
รอบปงบประมาณ 2562 ที่ผานมา โดยสรุปเปนประเด็นหลักดังตอไปนี้
ดานการพัฒนาความเปนสากล คณะวิทยาการจัดการยังคงดําเนินกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ โดยเนนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รวมกับ Lucerne University of Applied
Sciences and Arts ทําใหในปการศึกษาที่ผานมามีจํานวนนักศึกษาตางชาติในคณะวิทยาการจัดการเพิ่มขึ้น และ
มีสวนนําพามหาวิทยาลัยเขาสูการจัดอันดับ QS Star Rating ได 4 ดาว และดานความเปนสากล 5 ดาว
ดานมาตรฐานและการประกันคุณภาพหลักสูตร ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการะบวนการบริหารจัดการหลักสูตร และการดําเนินการของคณะสงผลใหผลคะแนนการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการได
ดําเนินการเปดหลักสูตรใหมแลวเสร็จเพื่อใหสามารถรับนักศึกษาไดในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562 จํานวน
4 หลักสูตร ไดแก ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ และ
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการทองเที่ยว
โรงแรมและอีเวนต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการทองเที่ยว โรงแรมและอีเวนต และ
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต การเปดหลักสูตรใหมเปนการดําเนินการตามนโยบายซึ่งมีจุดมุงหมาย 3 ประการ ไดแก
1) การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับสูงตามศักยภาพของคณะวิชา 2) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการขยายพื้นที่จัด
การศึกษา และ 3) เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ ไดวางแผนประชาสัมพันธหลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาใหมเชิงรุก ทั้งที่เปน
ภาพรวมของคณะและรายหลักสูตร มีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน จัดทําปายประชาสัมพันธ
ขนาดใหญพื้นที่ใจกลางยานธุรกิจการคาในกรุงเทพมหานครฯ โครงการเปดตัวแนะนําหลักสูตรใหม โครงการ
เดิ น สายประชาสั มพั น ธตามโรงเรี ย นกลุ มเปาหมาย เปน ตน ผลการดําเนินการดังกลาวสงผลใหย อดจํานวน
นักศึกษาปการศึกษา 2562 สวนใหญเปนไปตามเปาหมาย สงผลใหคณะมีรายรับเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการวางแผนการรับนักศึกษาจีนเพื่อเขาศึกษาในระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา มีการรางประกาศและปรับปรุงเงื่อนไขหลักสูตรเพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนใหแก
นักศึกษาจีน และมีการศึกษาแนวทางการเทียบโอนของกลุมผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง เพื่อใหสามารถเขาเรียนในระดับปริญญาตรีและโทแบบตอเนื่องไดในปการศึกษา 2563
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การพั ฒ นาพื้ น ที่ ส ว นขยายวิ ท ยาเขตเมื องทองธานี แ ละวิ ท ยาเขตพระราชวั ง สนามจั น ทร คณะฯ ได
ดําเนินการพัฒนาพื้นที่สวนขยายวิทยาเขตเมืองทองธานีและวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาไดแลวเสร็จตามโนยบายที่ไดแถลงไวในยุทธศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ และสามารถเขาใชพื้นที่ไดในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2561 ที่วิทยาเขตเมืองทอง
ธานี มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การงาน
นิ ทรรศการและงานอี เ ว น ท สํ า หรั บ นั กศึ กษาระดับ ชั้น ปที่ 3 และ 4 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ไดแก หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ
ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562 ไดมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว โรงแรมและอีเวนต และหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว โรงแรมและอีเวนต ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
ไดมีการตกแตงปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 อาคารศูนยเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อใชจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ดานการวิจัย คณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณกองทุนวิจัยเพื่อสงเสริมการทําวิจัยใหแกอาจารย และสงเสริม
การหาทุนวิจัยจากภายนอก ทําใหยอดเงินทุนวิจัยในปที่ผานมาเฉลี่ยตอคนเปนไปตามเปาหมายที่ไดตกลงกับ
มหาวิทยาลัย มีผลงานวิชาการที่ตีพิมพในวารสารนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล Scopus มีการจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติครั้งที่ 1 ภายใตหัวขอ “Digital Disruption Era: Challenges and Opportunities for
Business Management ซึ่งมีผูเขารวมนําเสนอบทความวิจัยจาก 11 ชาติ มีการปรับปรุงประกาศและระเบียบที่
เกี่ยวกับการวิจัย การสนับสนุนทุนสําหรับไปนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศของคณะฯ ที่ขยายไปสูนักศึกษา
ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
ดานการบริการวิชาการนั้นมีการจัดโครงการบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอกที่สรางรายไดใหแกคณะ
มากกวารอยละ 10 ของเงินรายไดตลอดปงบประมาณ 2562 รวมถึงมีโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน
ใกลเคียง เชน โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะอาชีพเตรียมความพรอมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสูการเปน
ผูป ระกอบการรุนเยาวอยางสรางสรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดา นการพั ฒ นาบุ คลากร คณะยั งคงสงเสริมใหอาจารยไดศึกษาตอระดับ ปริญ ญาเอก โดยสนับ สนุน
ทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ในปงบประมาณ 2562 มีอาจารยไดรับการอนุมัติใหศึกษา
ตอจํานวน 7 ราย นอกจากนี้ยังสงเสริมใหอาจารยขอการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยในปงบประมาณ 2562
มีอาจารยขอกําหนดตําแหนงวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 14 ราย ระดับรองศาสตราจารย จํานวน
2 ราย และระดับศาสตราจารย จํานวน 1 ราย มีอาจารยที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 2 ราย ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 2 ราย และระดับศาสตราจารย จํานวน 1 ราย
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ดา นการบริห ารจั ดการ เป นที่ ทราบดีวาปญ หาหลักในปงบประมาณที่ผานมา คือเกิดสภาวะขาดทุน
(อยางตอเนื่อง ตั้งแตปงบประมาณ 2560 และปงบประมาณ 2561) ทําใหทีมบริหารจําเปนตองปรับกลยุทธและ
นโยบายในการบริหารงบประมาณ เพื่อใหคณะรอดพนจากสภาวะการขาดทุนและมีเงินสะสมเพิ่มขึ้น สาเหตุหลัก
ของการขาดทุนในสองปที่ผานมา มาจากการที่คณะมีคาใชจายดานบุคลากรสูงมากถึงเกือบรอยละ 64 ของรายได
ทั้งหมด มีคาใชดานการเรียนการสอนและคาใชจายสําหรับการดําเนินการที่สูงขึ้นตามไปดวย กอปรกับคณะไดมี
การลงทุนในพื้นที่สวนขยายเมืองทองธานีและวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรดวย ขณะที่รายไดมีแนวโนมลดลง
ตามจํานวนนักศึกษาที่ลดลงโดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา
จากสถานการณ นี้ ผู บ ริ ห าร ได ดํ า เนิ น การทบทวนและวางแผนการใช ง บประมาณใหม โ ดยจั ด ทํ า
งบประมาณรายจายตามรายไดที่จัดเก็บไดจริงหรือแบบระมัดระวัง (conservative) และปรับลดคาใชจายตางๆ ที่
ไมกระทบตอการจัดการเรียนการสอน งดหรือชะลอการจัดกิจกรรมที่ยังไมจําเปน และสื่อสารใหประชาคมเขาใจ
ผานการประชุมกรรมการประจําคณะ การประชุมประชาคม การสื่อสารผานอีเมลบุคลากรคณะ ในสวนของ
นักศึ กษาได ดํา เนิ นโครงการคณบดี พบนั กศึกษาแตล ะสาขาวิช า คณบดีไดแตงตั้งอนุกรรมการชุดตางๆ ตาม
คําแนะนําของที่ปรึกษาคณบดีเพื่อทําหนาที่ทบทวนคาใชจายและเสนอแนวทางการแกปญหา มาตรการระยะสั้น
และระยะยาว โดยไดเสนอตอที่ประชุมประชาคม และที่ประชุมกรรมการประจําคณะ มีการปรับปรุงประกาศ
คาตอบแทนตางๆและกําหนดอัตราใหมที่สอดคลองกับรายไดในปจจุบัน เชน คาตอบแทนบุคลากร คาตอบแทน
ผูทําหนาที่บริหาร คาตอบแทนการสอน เปนตน ซึ่งประกาศดังกลาวไดผานความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยและ
จะประกาศใชในปงบประมาณ 2563 ซึ่งการดําเนินการดังกลาวทําใหสามารถบริหารงบประมาณไมติดลบหรือ
ขาดทุน หากแตยังมีเงินคงเหลือและผลกําไรจากการที่คณะสามารถรับนักศึกษาไดตามเปา รวมเปนเงินสะสม
ประมาณ 12 ลานบาทเมื่อสิ้นปงบประมาณ
การปรับการดําเนินการของสถานปฏิบัติการโรงแรมและภัตตาคาร มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนการ
ดําเนินงานของสถานปฏิบัติการโรงแรมและโรงแรมและภัตตาคารซึ่งมีคาใชจายสูง มีการปดการใหบริการในแผนก
หองพั กแกบุคคลภายนอกและปรับโยกพนั กงานใหไปฏิบัติ หนาที่ในแผนกอื่นๆแทน การดํ าเนินการนี้ไม สงผล
กระทบตอการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของหลักสูตรการจัดการโรงแรม หากแตจะชวยลดภาระคาใชจาย
ดานการซอมบํารุงที่คณะไมอาจแบกรับไวไดขณะนี้
สําหรับในปงบประมาณ 2563 คณะยังมีอีกหลายเรื่องที่คณะวิทยาการจัดการยังตองดําเนินการ ซึ่งตอง
อาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย เชน การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑการประกันคุณภาพ AUN QA และ
การดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อดําเนินการสูความเปนเลิศ (EdPEx) เปนตน คณะยังตองการ
ดําเนินการประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุกเพื่อใหสามารถรับนักศึกษาไดตามแผน การวางแผนการควบคุมรายจาย

ง
ใหสมดุลกับรายรับที่ไมกระทบตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวางแผนหาพื้นที่สําหรับจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรใหม
ทายที่สุดนี้ กระผมในนามคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอกราบขอบพระคุณทาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใหคําแนะนําและคําปรึกษาในการบริหารงานดวยดีเสมอมา ขอขอบคุณคณะ
ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่คณะวิทยาการจัดการทุกทานที่รวมกับปฏิบัติหนาที่อยางแข็งขัน ทุมเทกําลัง
กายและกํ า ลังสติ ปญ ญาเพื่ อมุ งหวั งให น โยบายเกิดผลที่เปน รูป ธรรม สงผลตอความเจริญ กาวหนาของคณะ
วิทยาการจัดการ ผมหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือและการสนับสนุนอยางนี้

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

จ
สารบัญ
หนา
ประวัติความเปนมา ..................................................................................................................................... 1
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ ...................................................................................................... 2
โครงสรางองคกรฝายบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ............................................. 3
โครงสรางทางการบริหาร............................................................................................................................. 4
ผลการดําเนินงานดานการจัดเรียนการสอน ................................................................................................. 5
หลักสูตร .............................................................................................................................................. 5
อาจารยและบุคลากร ........................................................................................................................... 6
จํานวนนักศึกษาจําแนกตามหลักสูตร................................................................................................... 7
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ..................................................................................................................... 8
ทุนการศึกษา ....................................................................................................................................... 9
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ........................................................................................................................ 9
ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาความเปนสากล ........................................................................................ 13
ผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา.......................................................................................... 14
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ........................................................................................................................... 16
บัณฑิตและภาวะการมีงานทํา ...................................................................................................................... 17
ผลงานนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ..................................................................................................................... 20
ทุนสนับสนุนและผลงานการวิจัย ................................................................................................................. 21
ทุนสนับสนุนการวิจัย ........................................................................................................................... 21
ทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย ................................................................................................... 22
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร....................................................................................................... 22
ผลการดําเนินงานดานบริการทางวิชาการ ................................................................................................... 23
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม .............................................................................................................. 26
ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร ................................................................................................... 27
การพัฒนาบุคลากร...................................................................................................................................... 28
บุคลากรที่ไดรับรางวัล ................................................................................................................................. 43
อาคารสถานที่ ............................................................................................................................................. 45

1
ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาค จึงขยายเขตการศึกษา
ไปยังวิทยาเขตแหงใหมที่จังหวัดเพชรบุรี ใชชื่อวาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และไดจัดตั้งคณะวิทยาการ
จัดการขึ้น โดยมีจุดมุงหมายที่จะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาที่สามารถประกอบอาชีพอิสระไดในระดับหนึ่ง โดย
เป น บัณฑิ ต ที่มีความรู ความสามารถทางธุ ร กิจ ขั้น พื้น ฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการรว มปฏิบัติงานใน
หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนไดเปนอยางดี โดยคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ โดย
ใหบริการในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และชุมพร
คณะวิทยาการจัดการ กอตั้งขึ้นเมื่อป 2544 โดยรับนักศึกษาในปการศึกษา 2545 เปนคณะที่ 2 ของ
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และเปนคณะวิชาลําดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเริ่มแรกเปดสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 3 สาขา ไดแก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ
ทองเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการชุมชน มีนักศึกษารุนแรกจํานวน 250 คน ตอมาในปการศึกษา 2549 ได
ดําเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การตลาด และสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก และเปดดําเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจและภาษาอังกฤษ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ในป การศึ กษา 2550 เป ดหลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรบัณฑิต และเปดหลักสู ตรบริห ารธุร กิ จ
มหาบัณฑิต ในปการศึกษา 2551 เปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ในปการศึกษา 2552 ในป
การศึกษา 2554 คณะเริ่มดําเนินการจัดการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเปน
ครั้งแรก ตอมา ในปการศึกษา 2558 ดําเนินการจัดการหลักสูตรการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และ
ในปการศึกษา 2559 เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการอีเวนท และหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต
ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ เปดหลักสูตรใหม จํานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และมีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 2,869 คน จําแนกเปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2,583 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท 204 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 82
คน
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ
ปรัชญา
ผลิ ตบั ณฑิ ตที่ มีความรู ความสามารถทางการจัดการ มีทักษะภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร
สารสนเทศ พรอมปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สามารถดํารงชีวิตอยูทามกลาง
ความแตกต า งของเชื้ อชาติ ศาสนา วั ฒ นธรรมและภาษา สามารถทํางานรว มกับ ผูอื่น ในระดับ นานาชาติ
โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียน มีความคิดสรางสรรคความเปนผูนํา ความรับผิดชอบและจิตสํานึกตอ
สวนรวม และสังคม
ปณิธาน
“สรางสรรคปญญา พัฒนาความรู เชิดชูจริยธรรม ผูนําการปฏิบัติ”
วิสัยทัศน
คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรชั้นนําดานการจัดการที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของภูมิภาคอาเซียน
และสากล
พันธกิจ
1) จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศาสตรดานการจัดการที่มีคุณภาพเพื่อรองรับของพื้นที่ ประเทศ
ภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลก
2) พัฒนาผลงานวิจัยใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ และสงเสริมงานวิจัยเพื่อ
นําไปใชประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3) สงเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา ชี้นํา และแกไขปญหาของชุมชน สังคม และประเทศเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
4) สงเสริมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
5) ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารงาน โครงสรางองคกร และ ทรัพยากรบุคคลใหมีความ
พรอมเขาสูการเปนองคที่มีความเปนสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
6) สงเสริมใหมีการสรางรายไดเพื่อนํามาเปนกลไกขับเคลื่อนการกาวสูเปาหมายและการพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการ
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โครงสรางองคกรฝายบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีและผู้ชว่ ยคณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ

คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ

สํานักงานคณบดี
การบริ หารวิชาการของคณะในรูปแบบสาขาวิชา
งานบริ หารและ

งาน

งาน

พัฒนาวิชาการ

บริ หารทัว่ ไป

กิจกรรมพิเศษ

สาขาวิชา
การจัดการ
นวัตกรรมทางธุรกิจ

สาขาวิชาการ
จัดการ
การท่องเที่ยว

สาขาวิชาการ
จัดการชุมชน

สาขาวิชา
การตลาด

สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรม

สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
และภาษา

สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการ
งานนิทรรศการ
และงานอีเว้ นท์

แผนภาพโครงสรางองคกรฝายบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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โครงสรางทางการบริหาร
คณะวิทยาการจัดการมีโครงสรางการบริหารงาน โดยมีการสรรหาแตงตั้งตําแหนงคณบดี มีสํานักงานคณะ
วิทยาการจัดการ ซึ่งทํางานประสานกับสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อใหการสนับสนุนงานดานอาคาร
สถานที่ ดานวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนใหกับสาขาวิชาตาง
รายนามผูบ ริหารคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2561
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง
คณบดี
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิสราภรณ ทนุผล
รองคณบดีฝายวิชาการ
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสงา
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฎฐณา ลีฬหรัตนรักษ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร
5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริชัย ดีเลิศ
รองคณบดีฝายสารสนเทศและพัฒนาองคกร
6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
7 อาจารย ดร.บุษริน วงศวิวัฒนา
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
9 อาจารย อริสสา สะอาดนัก
ผูชวยคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพัชร อภิวัฒนไพศาล รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
11 อาจารย รชกร วชิรสิโรดม
รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาการจัดการชุมชน
12 ผูชวยศาสตราจารย นภนนท หอมสุด
รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาการตลาด
13 อาจารย ดร.วุฒิชัย อารักษโพชฌงค
รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
14 อาจารย เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ
รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
14 อาจารย ดร.ชิษณุพงศ ศิริโชตินิศากร
รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
15 ผูชวยศาสตราจารย นภนนท หอมสุด
รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาการตลาด
16 อาจารย ดร.นพรัตน บุญเพียรผล
รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการฯ
17 อาจารย ดร.นิธิกร มวงศรเขียว
รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
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ผลการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการเปดสอนหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 9 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และ
ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 15 หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการชุมชน
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
- สาขาวิ ช าการจั ด การนวั ต กรรมทาง
ธุรกิจ
- สาขาวิ ช าการจั ด การงานนิ ท รรศการ
และอีเวนท
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน - สาขาวิชาการจัดการ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

 หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
(นานาชาติ)

 หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี
บัณฑิต
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อาจารยและบุคลากร
ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการมีบุคลากร จํานวน 170 คน จําแนกเปนสายวิชาการ 104 คน
และสายสนับสนุน 66 คน โดยสามารถแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 2
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2561
ตน.ทาง
วิชาการ
วุฒิ
จํานวน(คน)

อาจารย
ตรี โท
-

41

เอก
28

ผูชวย
รอง
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก
-

4

20

-

1

8

-

-

2

รวม
ตรี
-

รวม

โท เอก
46

58

104

ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนงและประเภท ปการศึกษา 2561
บุคลากร
ขาราชการ
พนักงานประเภทประจํา
พนักงานประเภทชั่วคราว
ลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทชั่วคราว
รวม

คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ

สายวิชาการ
1
100
91
66.91
12
54.55
0
0
104
61.18

สายสนับสนุน
0
0
45
33.09
10
45.45
11
100
66
38.82

รวมบุคลากร (คน)
1
0.59
136
80.00
22
12.94
11
6.47
170
100

7
จํานวนนักศึกษาจําแนกตามหลักสูตร
ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 2,869 คน จําแนกเปน นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 2,583 คน คิดเปนรอยละ 90.03 และนักศึกษาระดับปริญญาโท 204 คน คิดเปนรอยละ 7.11
และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 82 คน คิดเปนรอยละ 2.86
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ที่มา : ขอมูลจากงานวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ณ วันที่ 31 พ.ค.2562

จํานวน
2,583
302
127
248
351
397
223
285
318
332
204
37
515
16
82
80
2
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ตารางที่ 3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561
ตัวชี้วัด

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (คน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (คน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (คน)

ระดับปริญญาตรี

9%

จํานวนจบ
ในรุน

จํานวนจบรุน
อื่นๆ

จํานวนจบ
ทั้งสิ้น

668
17
1

32
50
25

700
67
26

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

3%

88%

แผนภูมิที่ 1 จํานวนรอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา

รอยละของ
นักศึกษาที่
จบในรุน
90.64
13.49
3.85
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ทุนการศึกษา
ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการไดจัดสรรทุนการศึกษา จํานวน 254 ทุน งบประมาณที่จัดสรร
รวมทั้งสิ้น 2,278,290 บาท แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 4 จํานวนทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
รายการ
1.ทุนการศึกษาเพื่อสงเสริมประสบการณดาน
การจัดการในการศึกษาดูงานตางประเทศ

จํานวน
ผูไดรับทุน
32

จํานวนเงิน รวมจํานวน
แหลงทุน
ตอทุน
เงิน
26,010
832,320 เงินรายไดคณะฯ

2.ทุนนักศึกษาชวยงาน

105

2,800

260,970 เงินรายไดคณะฯ

3.ทุนการศึกษาจากเงินรายได/รายรับ คณะฯ
4.ทุนอุดหนุนการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
5.ทุนการศึกษาจากคุณเกรียงไกร ศรีสวัสดิ์

110
1

10,000
20,000

1,100,000 เงินรายไดคณะฯ
20,000 เงินรายไดคณะฯ

5

10,000

6.ทุนการศึกษาจากศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี
ศรีอรุณ

1

15,000

50,000 คุณเกรียงไกร
ศรีสวัสดิ์
15,000 ศ.เกียรติคุณ
คุณหญิงไขศรี
ศรีอรุณ

หมายเหตุ
คาหัว 910,350 +
คารถ 14,000
(อาจารย 3 ราย รวม
ทั้งหมด 35 ราย)
1 คนไมเกิน 2,800
บาทตอภาคเรียน

ขอมูลจากฝายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ในปการศึกษา 2561 มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด
ดังนี้
- คณะวิ ท ยาการจั ด การ มี โ ครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาการจั ด การ ณ National
Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, Taiwan นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเทียบโอน
หนวยกิตกลับมาที่คณะฯ ในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนมิถุนายน 2562 และสามารถฝกประสบการณ
วิชาชีพ ณ สถานประกอบการในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) เปนเวลา 6 เดือน ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
มกราคม 2563 การฝกประสบการณวิชาชีพ ณ สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) นักศึกษาจะไดรับคาตอบแทน ณ กรุง
ไทเป ไดอีกดวย
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- โครงการศึกษาดูงาน ระดับปริญญาตรี เพื่อสงเสริมประสบการณดานการจัดการในการศึกษาดู
งานตางประเทศ ระหวางวันที่ 27-31 มีนาคม 2562 ณ สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) โครงการจัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาได
แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ศิล ปวั ฒ นธรรมไทย-สาธารณรัฐ จีน (ไตห วัน) สรางสัมพันธภาพอัน ดีร ะหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรและมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (Fo Guang University) และเสริมประสบการณทักษะดานภาษา
- โครงการศึ ก ษาดู ง าน หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ศึกษาดูงานดานการจัดการ ณ Ming Chuan University
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ระหวางวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2562

- โครงการศึ กษาดู งานการจัดการนวัตกรรมทางธุร กิจ นั กศึกษาระดั บ บัณฑิตศึกษา หลักสูต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้นปที่ 2 เดินทางศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู
ประสบการณดานการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ Start-up ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ระหวางวันที่ 22 - 27
กันยายน 2562 ซึ่งไดรับเกียรติจาก พณฯ ทาน ธีรวัฒน ภูมิจิตร เอกอัครราชฑูต พณฯ ทาน สุวพงศ ศิริสรณ อัคร
ราชฑูต และขาราชการประจําสถานฑูตไทย ณ กรุงเบอรลินที่ใหเกียรติตอนรับคณะศึกษาดูงาน
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- โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เดินทางศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทฤษฎี
การจัดการ โดยการอบรมจากผูเชี่ยวชาญแหง Imperial College London สหราชอาณาจักร ระหวางวันที่ 21 28 กันยายน 2562 ณ สหราชอาณาจักร

- โครงการ TOEIC for MSSU 2018 สนับสนุนสอบ TOEIC สําหรับคณาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2561 ณ อาคารเรียนรวม
1 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
- โครงการ English Clinic ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2561 ณ
อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งเปดโอกาส
ใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สามารถรับบริการใหความชวยเหลือรายบุคคล ดาน
ทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียนเชิงวิชาการที่เกี่ยวของกับการวิจัยเปนภาษาอังกฤษ หรือการสนทนา
เรื่องทั่วไป เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาใหมากขึ้น
- โครงการอบรมเตรียมความพรอมของนักศึกษาเขาสูตลาดแรงงานในทักษะศตวรรษที่ 21 ซึ่งมี
กระบวนการดั งต อไปนี้ ช ว งที่ 1 การจั ดการประชุมเพื่อแบงฝายการทํางาน ชวงที่ 2 การจัดการประชุมเพื่อ
เตรียมการและวางแผนการดําเนินงาน ชวงที่ 3 ติดตามผลการดําเนินงาน และชวงที่ 4 รวบรวมและสรุปผลการ
ประเมินของการดําเนินการแตละโครงการเพื่อนํามาปรับปรุงผลการทํางานตอไป ซึ่งในปการศึกษา 2561 คณะ
วิทยาการจัดการ ยังดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและเตรียมความพรอมของนักศึกษาดังตอไปนี้
- โครงการสงเสริมการศึกษาและอาชีพ Education & Job fair 2018 ประจําปการศึกษา 2561
เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดย
คณะวิทยาการจัดการรวมกับบริษัท จัดหางานจอบบีเคเค ดอท คอม จํากัด สํานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
บริษัท สถานประกอบการ และหางรานตางๆ ไมนอยกวา 30 ราย ทั้งนี้มีจัดใหมีการบรรยายพิเศษ เรื่องการเตรียม
ความพรอมสูตลาดแรงงานยุค 4.0 โดยคุณทัศไนย เหมือนแสน รองกรรมการผูจัดการ บริษัท จัดหางาน จอบบีเค
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เค ดอทคอม จํากัด และการบรรยายพิเศษ เรื่อง Tips & Trick เขียนเรซูเมอยางไรใหโดนใจใหไดงาน โดยคุณทศ
พร จักรพรม specialist Recruiter บริษัท จัดหางาน จอบบีเคเค ดอทคอม จํากัด
- โครงการเตรียมความพรอมบัณฑิต รุนที่ 14 คณะวิทยาการจัดการจัดการ ประจําปการศึกษา
2561 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชุม อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ในหัวขอ การเสวนาการเตรียมความพรอมในการสมัครงานและบัณฑิตที่ พึงประสงคของ
นายจาง โดย คุณธนกฤต รุงโรจนชัยพร ผูชวยผูบริหารสํานักรองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด

- โครงการ “หองสุขใจ” เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูวิธีการจัดการกับปญหาตางๆ ดานจิตวิทยา
ลดความกังวล ความเครียด เสริมสรางความเขาใจในตนเอง และผูอื่น รวมถึงแนวทางการแกไขปญหาตางๆ อยาง
เหมาะสม โดยมีกําหนดวันและเวลาในการใหคําปรึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถนัดหมายลวงหนาและเขาพบกรณี
เรงดวน ณ หองประชุม อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 3 ทั้งนี้อาจารยที่ปรึกษาจะเปนผูใหคําแนะนําและนําประเด็น
ปญหาของนักศึกษาเขาที่ประชุมหลักสูตรฯ เพื่อหาแนวทางแกไขปญหา กรณีที่ไมสามารถหาขอสรุปไดในระดับ
หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชาจะดําเนินการนําเขาที่ป ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณาหาแนว
ทางแกไขปญหาตอไป
- โครงการปจฉิมนิเทศและเสวนาเสนทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
2562 ณ อาคาร OTOP มหาวิทยาลัยศิ ลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี เพื่ อเตรีย มความพรอมใหกับ
นักศึกษาเกี่ยวกับเสนทางการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา การประสานความสัมพันธและความรวมมือระหวาง
ศิษยเกากับนักศึกษาปจจุบัน
- โครงการพัฒนารายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ทั้ง
รายวิชาและไดรับการรายงานสถิติการเขาใชจากศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ
2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) จํานวน 13 รายวิชา
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ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาความเปนสากล
คณะวิทยาการจัดการ มุงหวังที่จะเปนคณะวิชาดานการจัดการชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน โดยอาศัย
นโยบายการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ ในปการศึกษา 2561 คณะฯ ได
พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมุงเนนกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จํานวนนักศึกษาตางประเทศที่เขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ในระยะสั้น จํานวน 145 ราย และจํานวนนักศึกษาตางประเทศที่เขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนในระยะยาว
จํานวน 109 ราย สงผลใหคณะมีจํานวนนักศึกษาตางชาติที่ลงแลกเปลี่ยนลงทะเบียนเรียนในคณะวิชาเพิ่มขึ้น
อยางกาวกระโดด ไดแก
- จัดหลักสูตรระยะสั้นดานธุรกิจ และการอบรมภาษาและวัฒนธรรมแกนักศึกษาตางชาติเพิ่มมากขึ้น
ไดแก โครงการ International Students Camp 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 23-30 มกราคม 2562 เปน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใตความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบัน (MOU) ไดเขามาศึกษาแลกเปลี่ยน
ประสบการณทางดานวัฒนธรรมระหวางกัน และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ MSSU International
Students Hainan normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เขารวมศึกษาเรียนรูสถาปตยกรรมไทย และ
ศึกษาดูงานดานวิสาหกิจชุมชนของไทย ในชวงเดือนมกราคม 2562

- ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร รวมกับ Lucerne University of Applied Sciences and
Arts สหพันธสาธารณรัฐสวิสเซอรแลนด เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โดย ผูเรียน
สามารถเรียนในหลักสูตรนี้รวมกับหลักสูตร Master of Advance Sciences สามารถลงทะเบียนเรียนในประเทศ
ไทยและสวิสเซอรแลนดสามารถถายโอนหนวยกิตเพื่อรับปริญญาจากทั้งสองสถาบันได ทําใหในในปการศึกษา
2561 มีจํานวนนักศึกษาตางชาติในคณะวิทยาการจัดการเพิ่มขึ้น
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- จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 1 ภายใตหัวขอ “Digital Disruption Era: Challenges and
Opportunities for Business Management ซึ่งมีผูเขารวมนําเสนอบทความวิจัยจาก 11 ชาติ

- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของคณะฯ ณ National Kaohsiung University of Hospitality and
Tourism, Taiwan นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเทียบโอนหนวยกิตกลับมาที่คณะฯ ในชวงระหวางเดือน
กุมภาพันธ ถึง เดือนมิถุนายน 2562 และสามารถฝกประสบการณวิชาชีพ ณ สถานประกอบการในสาธารณรัฐจีน
(ไตหวัน) เปนเวลา 6 เดือน ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนมกราคม 2563
โดยการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถาบันตางประเทศเพื่อใหคณะวิทยาการจัดการไดมีความเปนสากล
เปนที่รูจักในระดับนานาชาติ และชวยสงเสริมใหอาจารย บุคลากรและนักศึกษาสามารถเรียนรูในบริบทระดับ
นานาชาติมากยิ่งขึ้น และมีสวนนําพามหาวิทยาลัยเขาสูการจัดอันดับ QS Star Rating ได 4 ดาว และดานความ
เปนสากล 5 ดาว
ผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการไดประเมินคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ 5 องคประกอบ และ 13 ตัวบงชี้
ตามคู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2557 ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช เกณฑ การประเมินตัว บงชี้ในกลุ ม ค1 ซึ่งเปนสถาบัน ที่เนน ระดั บ
บัณฑิตศึกษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน มีผลการประเมินตนเองระดับคณะวิชา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผล
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ประเมินของปการศึกษา 2561 ไดคะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้เทากับ 4.07 อยูในระดับดี แสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ 8 ดังนี้
ตารางที่ 5 ผลการประเมินตนเองระดับคณะวิชา
องคประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
เฉลี่ย 5 องคประกอบ

ผลประเมินตนเอง
คาคะแนน
ผลการประเมิน
3.15
ระดับพอใช
4.67
ระดับดีมาก
5.00
ระดับดีมาก
5.00
ระดับดีมาก
5.00
ระดับดีมาก
4.07
ระดับดี
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งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณเงินรายได คณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 2562
งบประมาณ

จํานวนเงิน (ลานบาท)
145.28
97.26
48.02

งบประมาณรายจาย

จํานวนเงิน (ลานบาท)
44.52
52.74
97.26
45.77
54.23

เงินรายได
ใชไป
คงเหลือ

งบบุคลากร (ลานบาท)
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน รายจายอื่นๆ (ลานบาท)
รวม
สัดสวนงบบุคลากร (%)
สัดสวนงบดําเนินงาน งบอุดหนุน รายจายอื่นๆ (%)
หมายเหตุ : ขอมูลระหวาง เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

54%

46%

สัดสวนงบบุคลากร (%)
สัดสวนงบดําเนินงาน งบอุดหนุน
รายจายอื่นๆ (%)

แผนภูมที่ 2 งบประมาณเงินรายได คณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 2562
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บัณฑิตและภาวการณมีงานทํา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา
2560 จํานวนทั้งสิ้น 888 คน มีบัณฑิตตอบแบบสัมภาษณภาวะการมีงานทํา จํานวนทั้งสิ้น 859 และมีบัณฑิตที่
ทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 651 คน คิดเปนรอยละ 76.95 รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ประจําปการศึกษา 2560
สาขาวิชา

จํานวนผูตอบแบบ
สัมภาษณ

จํานวนผูที่ได
งานทํา

รอยละ

จํานวนผู
ศึกษาตอ

การจัดการธุรกิจทั่วไป
การจัดการการทองเที่ยว
การจัดการชุมชน
การตลาด
การจัดการโรงแรม
การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร
รวม

120
145
52
129
122
150
141
859

106
90
35
104
94
148
74
651

88.33
62.07
67.31
80.62
77.05
98.67
52.48
75.79

2
0
0
3
0
1
7
13

รอยละตาม
เกณฑของ
สกอ.
89.83
62.07
67.31
82.54
77.05
99.33
55.22
76.95

ที่มา : จากการสํารวจบัณฑิตรุนที่ 12 จบการศึกษาประจําปการศึกษา 2560
160
140
120
100

150 148

145
120

129
106

40

94
74

80
60

122
104

90

141

52
35

จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ
จํานวนผูที่ไดงานทํา

20
0

แผนภูมที่ 3 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ ประจําปการศึกษา 2560
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บัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด 651 คน คิดเปนรอยละ 75.79 และจํานวนบัณฑิตผูทํางานตรงตามสาขาวิชา
ทั้งหมด 404 คน คิดเปนรอยละ 62.06 แสดงรายละเอียดดังตารางที่
ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
สาขาวิชา

จํานวนผูตอบแบบ
สัมภาษณ

จํานวนผูได
งานทํา

รอยละ

การจัดการธุรกิจทั่วไป
120
106
การจัดการการทองเที่ยว
145
90
การจัดการชุมชน
52
35
การตลาด
129
104
การจัดการโรงแรม
122
94
การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
150
148
รัฐประศาสนศาสตร
141
74
รวม
859
651
ที่มา: จากการสํารวจบัณฑิตรุนที่ 13 จบการศึกษาประจําปการศึกษา 2560

88.33
62.07
67.31
80.62
77.05
98.67
52.48
75.79

จํานวนผูท ํางาน
ตรงตาม
สาขาวิชา
45
53
7
63
66
146
24
404

รอยละ
*
42.45
58.89
20.00
60.58
70.21
98.65
32.43
62.06

* ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด สกอ. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ดงานทําตรงตามสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา
120
100
80
60
40
20
0

98.67
98.65

88.33
62.07
42.45 58.89

67.31

20

80.62
60.58

77.05
70.21
52.48
32.43

จํานวนผูที่ไดงานทํา
จํานวนผูทํางานตรงตามสาขาวิชา

แผนภูมที่ 4 รอยละของบัณฑิตทีท่ ํางานตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
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บัณฑิตที่มีงานทําไดรับเงินเดือนตามเกณฑ กพ. (เกณฑเงินเดือนขั้นต่ํา 15,000 บาท) มีจํานวนทั้งสิ้น 434
คน คิดเปนรอยละ 81.27 ของบัณฑิตที่มีงานทํา โดยมีเงินเดือนเฉลี่ย 17,819 บาท แสดงรายละเอียดดังตารางที่
ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนตามเกณฑ จําแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา

จํานวนผูตอบ
แบบสัมภาษณ

จํานวนผูไดงาน
ทํา

รอยละ

จํานวนผูไดรับ
เงินเดือนตามเกณฑ

รอยละ
*

การจัดการธุรกิจทั่วไป

120

106

88.98

44

67.69

𝑥𝑥̅ = 20,199 บาท/เดือน

การจัดการการทองเที่ยว

145

90

62.07

77

85.56

𝑥𝑥̅ = 18,483 บาท/เดือน

การจัดการชุมชน

52

35

67.31

24

68.57

𝑥𝑥̅ = 14,681 บาท/เดือน

การตลาด

129

104

80.62

68

90.67

𝑥𝑥̅ = 17,086 บาท/เดือน

การจัดการโรงแรม

122

94

77.05

77

81.91

𝑥𝑥̅ = 18,846 บาท/เดือน

การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ

150

148

98.67

92

91.09

𝑥𝑥̅ = 16,697 บาท/เดือน

รัฐประศาสนศาสตร

141

74

52.48

52

70.27

𝑥𝑥̅ = 18,452 บาท/เดือน

รวม

859

651

75.79

434

81.27

𝑥𝑥̅ = 17,819 บาท/เดือน

ที่มา : จากการสํารวจบัณฑิตรุนที่ 13 จบการศึกษาประจําปการศึกษา 2560
หมายเหตุ * ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ สกอ. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ

20
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94

90
77

80

75
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60
40
20

44

77

101
92
74
52

35
24

0

จํานวนที่ไดงานทํา
จํานวนผูไดรับเงินเดือนตามเกณฑ

แผนภูมที่ 5 รอยละของบัณฑิตทีไ่ ดรับเงินเดือนตามเกณฑ ประจําปการศึกษา 2560

ผลงานนักศึกษาที่ไดรับรางวัล
ในปการศึกษา 2561 มีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดรับรางวัลจากการเขารวมแขงขัน และการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน 7 รางวัล มีรายละเอียดดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลงานนักศึกษา ปการศึกษา 2561
ลําดับที่
รางวัล/หนวยงานที่ใหรางวัล/วัน-เดือน-ป
1
รางวัลที่ได การนําเสนอผลงานวิจยั ดีเดน หัวขอ การนําเสนองานวิจัย เรื่อง ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดทีส่ งผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑขนมหวานของ
นักทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี
2
รางวัลที่ได การนําเสนอผลงานวิจยั ดีเดน หัวขอ การนําเสนองานวิจัย เรื่อง ปจจัยทาง
การตลาดและคุณภาพการบริกาทีส่ งผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหาร
BONCHON CHIVKEN ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3
รางวัลที่ได การนําเสนอผลงานวิจยั ดีเดน หัวขอ การนําเสนองานวิจัย เรื่อง อิทธิพล
การสื่อสารแบบปากตอปากในโลกออนไลนและปจจัยสวนประสมการตลาดที่สงผลตอ
การทองเที่ยว กรณีศึกษา ชางชุย
4
รางวัลที่ได การนําเสนอผลงานวิจยั ดีเดน หัวขอ การนําเสนองานวิจัย เรื่อง
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดและความจงรักภักดีของผูบริโภค

รายชื่อผูไดรับรางวัล
1. นายเจษฎากร เหลืองดา
รงค
2. นายธิติวุฒิ สุขสันติพร
1. นางสาวชลลดา รุงเรือง
2. นางสาววรัญชลี เหมะสุทธิ์
1. นางสาวภานุสรณ จันทวงษ
2. นางสาวกัลยภรณ อัตว
รอนันต
1. นางสาวชนิดา พุมชัง
2. นางสาวมาริสา เงินทอง

21
ลําดับที่
5

6

7

รางวัล/หนวยงานที่ใหรางวัล/วัน-เดือน-ป
ตอรานอาหารทะเลในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลที่ได การนําเสนอผลงานวิจยั ดีเดน หัวขอ การนําเสนองานวิจัย เรื่อง การสราง
มูลคาเพิม่ และชองทางการจัดจําหนายของผูประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม กรณีศึกษา
ธุรกิจคาเฟตส ุนัข "Wagging Tales Café" อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
โครงการการประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 "การขับเคลื่อนชุมชนสู
สังคมแหงการเรียนรู" จัดโดย สํานักวิชาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 25 มกราคม 2562
ไดรับรางวัล ผลงานวิจัย/สรางสรรค ดีเดน สาขาวิชา การตลาด ระดับปริญญาตรี หัวขอ
การนําเสนองานวิจัย เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาตาลโตนด
โครงการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจําป 2562 จัดโดย
คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง วันที่
29 มีนาคม 2562
ไดรับรางวัล เหรียญทอง สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Restaurant Service)
ระดับนานาชาติ (อาเซียน) หัวขอ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Restaurant
Service) โครงการการแขงขันฝมอื แรงงานระดับนานาชาติ รายการ Belt and Road
International (BRISC2019) จัดโดย กรมพัฒนาฝมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน
ณ เมืองฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2562

รายชื่อผูไดรับรางวัล
1. นางสาวอุษากร ดังเจริญ
2. นายชนินทร มณีรตั น

1. นายรณฤทธิ์ ละริน

1. นางสาวฉัตรวริน คลองนอย

ทุนสนับสนุนและผลงานการวิจัย
ทุนสนับสนุนการวิจัย
ในปงบประมาณ 2562 ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค รวม 30 ทุน เปนทุน
จากภายใน 11 ทุน เปนเงิน 2,235,000.00 บาท ซึ่งมีอาจารยรับทุน 12 คน และเปนทุนจากภายนอก 19 ทุน
เปนเงิน 27,480,946.50 บาท ซึ่งมีอาจารยรับทุน 34 คน รวมเปนเงินทุน 29,715,946.50 บาท
ตารางที่ 10 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบัน
รายการ
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน (บาท)
1. งบรายไดของคณะวิชา
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
60
61
62
1,178,871.71
489,666.67
-

1,776,081.52
384,000.00
-

600,000.00
1,535,000.00
100,000.00
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รายการ
รวมเงินสนับสนุนภายใน
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน (บาท)
1. แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช.
2. แหลงทุนตางประเทศ
3. หนวยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต อบจ
4. หนวยงานภาคเอกชน
5. แหลงอื่นๆ (โปรดระบุ)
รวมเงินสนับสนุนภายนอก
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด
หมายเหตุ : ขอมูลระหวางเดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
60
61
62
1,668,538.38 2,160,081.52 2,235,000.00
1,337,005.60
2,457,500.00
-

3,794,505.60
4,779,998.66
9,432,800.00
25,960.00
-

1,522,286.50
24,414,660.00
1,544,000.00
-

3,794,505.60 18,033,264.26 27,480,946.50
5,463,043.98 20,193,345.78 29,715,946.50

ทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
คณะวิทยาการจั ดการ ได จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผ ลงานวิจัย ประเภทตาง ๆ ใหแก
บุคลากร ทั้งจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
เพื่อเปนการสร างแรงจูงใจให แกบุคลากร โดยในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการมี การสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัย จํานวน 271 ชิ้น เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,150,000 บาท
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานวิชาการของอาจารยที่ไดรับการรับรองคุณภาพรวม
364 ชิ้น แบงเปน 1) บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
จํานวน 157 บทความ 2) บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ จํานวน 22 บทความ 3) บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
จํานวน 11 บทความ 4) บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 จํานวน 170
บทความ 5) บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. จํานวน 1 บทความ 6) ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว จํานวน 1 เลม และ 7) หนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง
ทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 2 เลม

23
ผลการดําเนินงานดานการบริการวิชาการ
ในปงบประมาณ 2562/ปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการโครงการบริการวิชาการ
แกสังคม จํานวน 27 โครงการ โดยจําแนกออกเปนโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน จํานวน 1
โครงการ เปนเงิน 240,000 บาท โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก จํานวน 14 โครงการ เปน
เงิน 29,693,000 บาท และเปนโครงการที่ใชงบเงินรายไดคณะวิทยาการจัดการดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ
เปนเงิน 199,745 บาท
โครงการบริการวิชาการที่ไมกอใหเกิดรายได คณะวิทยาการจัดการไดรับงบประมาณที่จัดสรร จัดสรร
งบประมาณแผนดิน จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน 240,000 บาท แสดงรายละเอียดดังนี้
โครงการอบรมยุว มัคคุเทศก จังหวั ดเพชรบุรี โครงการบริการวิช าการของสาขาวิ ชาการจั ดการการ
ทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และ
ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี ไดเขารวมอบรมการเปนมัคุเทศกฝกหัดในชุมชนบานหุบกะพง อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 1 ในหมูบานตามรอยโครงการพระราชดําริ ระหวางวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562 ซึ่ง
โครงการดังกลาวเปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝงใหเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาไดมีความรูพื้นฐานและสราง
ประสบการณการนําเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีไดอยางถูกตอง และเปนโครงการที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อ

โครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ กอ ให เ กิด รายได คณะวิ ท ยาการจั ด การได รั บ งบประมาณที่จั ด สรร จาก
หนวยงานภายนอก แสดงรายละเอียดดังนี้
1. โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะอาชีพเตรียมความพรอมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสูการเปน
ผูป ระกอบการรุนเยาวอยางสรางสรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศสําหรับชุมชน ผูรับผิดชอบโครงการ
อาจารยรชกร วชิรสิโรดม 2562 ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.62 จํานวนงบประมาณ 203,000.00 บาท
แหลงทุนจากองคการระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ
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3. โครงการบริการวิชาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวตางชาติประจําภาคการศึกษาตน ประจําปการศึกษา
2562 ผูรับผิดชอบโครงการโดยฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 9 ก.ค.62 - 31 พ.ค.63
แหลงทุนไดจากคาลงทะเบียนจากนักศึกษาชาวตางชาติ

4. โครงการบริการวิชาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวจีน "HNU International Youth Camp Fall
2019" ผูรับผิดชอบโครงการฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 19 ก.ค. - 2 ส.ค. 62 แหลง
ทุนไดจากคาลงทะเบียน นักศึกษาของ Hainan Normal University

5. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน “Global Impact on Sustainable
Tourism” ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 16 – 20 ต.ค. 62
แหลงทุนไดจากคาลงทะเบียนเขารวมฝกอบรม
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6. โครงการกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําดานการพัฒนาผลิตภัณฑบนพื้นฐานทางทุนวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาใหมีอัตลักษณที่โดดเดน (ภาคกลาง ภาคใต)
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ)
8. โครงการเพื่อติดตามผลตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามแผนปฎิบัติราชการและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดลอม โครงการอางเก็บ น้ําบานปาละอู อัน เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอหัวหิ น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ"
9. โครงการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นรสไทยแท (OTOP นวัตวิถี) ตามโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัต
วิ ถี ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เพชรบุ รี โดยคณะฯ ได มี ส ว นร ว มในการบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คมในระดั บ สถาบั น โดย
มหาวิทยาลัยรวมกับ 8 คณะวิชาจัดโครงการบริการวิชาการ
10. โครงการออกแบบและพัฒนากิจกรรมชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่ จํานวน 3 พื้นที่
ไดแก อําเภอเมือง อําเภอชะอํา และอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะฯ ไดมีสวนรวมในการบริการ
วิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน โดยมหาวิทยาลัยรวมกับ 8 คณะวิชาจัดโครงการบริการวิชาการ
11. โครงการอื่นๆ ไดแก โครงการคนหาและสรางมูลคาเพิ่มจากอัตลักษณ เรื่องราว เรื่องเลาของชุมชน,
โครงการประเมินศักยภาพและความตองการของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ภาษาอังกฤษ (English for MICE)’ โครงการถายทอดความรูอุตสาหกรรมไมซ และอีเวนทใหกับครูแนะแนว
(สพฐ.) เขตภาคกลาง, โครงอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัยและหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศสําหรับชุมชน
โครงการที่ใชงบเงินรายไดคณะวิทยาการจัดการดําเนินการ เชน โครงการสงเสริมธุรกิจประมงพื้นบาน,
โครงการ IProgram
2019
(ศึ ก ษาดู ง านและแลกเปลี่ ย นประสบการณ ใ นธุ ร กิ จ ด า น "Incentive")
เปนตน
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การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการเผยแพรกิจกรรมดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชนในรูปแบบตางๆ อาทิ การสงเสริมนักศึกษาเขารวมการแขงขัน การ
จัดกิจกรรมซึ่งเปดโอกาสใหแกผูสนใจทั่วไปและชุมชนเขารวม การจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ตลอดจน
การสนับสนุนใหคณาจารยเผยแพรความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมตอชุมชน สังคม รวมกับนักศึกษา โดยได
เผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 3 ชองทาง ไดแก 1) ผานทางเว็บไซตคณะ
วิทยาการจัดการ งานประชาสัมพันธ การเผยแพรภาพกิจกรรม 2) เฟสบุคของฝายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ และ3) จอโทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาทิ
- โครงการวันคลายสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปกร โดยคณะฯ รวมจัดกิจกรรมเพื่อแนะนํา ประชาสัมพันธ
และนําเสนอความโดดเดนของคณะ ในโครงการ Faculty of Management Science Open House 2018 เพื่อ
ประชาสัมพันธหลักสูตรและเปนสื่อกลางในการถายทอดความเปนคณะวิทยาการจัดการ ตลอดจนความสําเร็จใน
ภารกิจที่ผานมาของคณะฯ อันจะนํามาซึ่งความนาเชื่อถือ ชื่อเสียง และภาพลักษณที่ดีตอไป

- โครงการส งเสริ มการแต งกายผ า ไทยรว มสมัย สืบ สานวัฒ นธรรมไทย เพื่อรว มอนุรักษและสืบ สาน
วัฒนธรรมดานการแตงกายดวยผาไทย และปลูกฝงศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของไทย
- โครงการสืบสารวัฒนธรรม ทําบุญเลี้ยงพระ ปใหม 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีของไทย การคงไว
ซึ่งพระพุทธศาสนาและความเปนสิริมงคลแกบุคลากรคณะ รวมทั้งปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม
และเห็นคุณคาความเปนไทย
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- โครงการศิลปวัฒนธรรม “นิทรรศการเผยแพรวัฒนธรรม รําลึก 237 ป กรุงรัตนโกสินทร เพื่อสงเสริม
กิจกรรมดาน ศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการเผยแพรวัฒนธรรม รําลึก 237 ป กรุงรัตนโกสินทร ใหกับนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป ไดมีความรูและความเขาใจศิลปวัฒนธรรมในชวงดังกลาว
- โครงการเทศน มหาชาติ เพื่ อให นักศึกษามีสว นรว มอนุรักษป ระเพณีและวัฒ นธรรมไทย และไดฝก
ประสบการณในการจัดงานกิจกรรม
ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร
ในปการศึกษา 2561 หรือปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวนทั้งหมด 178.5 คน บุคลากรชาวตางชาติ จํานวน 9 คน และบุคลากรคนไทย จํานวนรวม 169.5
คน ซึ่งจําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ 103.5 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจํานวน 66 คน
ขาราชการสายวิชาการทั้งหมด จํานวนรวม 1 คน คิดเปนรอยละ 0.56 ของบุคลากรทั้งหมด พนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจํ า จํ านวนรวม 135.5 คน คิ ดเป นรอยละ 75.91 ของบุคลากรทั้งหมด ซึ่ง
จําแนกเปนบุคลากรที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจําสายวิชาการ จํานวน 90.5 คน คิดเปน
รอยละ 66.79 และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจําสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 45 คน คิดเปน
รอยละ 33.21
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานชั่วคราว จํานวนรวม 22 คน คิดเปนรอยละ 12.32 ของบุคลากร
ทั้งหมด ซึ่งจําแนกเปนบุคลากรที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จํานวน 12 คน
คิดเปนรอยละ 54.55 และบุคลากรที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานชั่วคราวสายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 45.45
รวมทั้งลูกจางมหาวิทยาลัยประเภทลูกจางชั่วคราว (คนไทย) สายสนับสนุนวิชาการ จํานวนรวม 11 คน
คิดเปนรอยละ 6.16 ของบุคลากรทั้งหมด ลูกจางมหาวิทยาลัยประเภทลูกจางชั่วคราว (ชาวตางชาติ) สายวิชาการ
จํานวนรวม 9 คน คิดเปนรอยละ 5.04 ของบุคลากรทั้งหมด
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การพัฒนาบุคลากร
คณะวิทยาการจัดการ ยังคงสงเสริมใหอาจารยไดศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดยสนับสนุนทุนการศึกษา
จากกองทุนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ในปงบประมาณ 2562 มีอาจารยไดรับการอนุมัติใหลาศึกษาตอจํานวน
7 ราย รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 11 บุคลากรที่ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอในประเทศ (นอกเวลา) ปงบประมาณ 2562
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1

นายธาดาธิเบศร ภูทอง

2

นางสาวธิดาทิพย ปานโรจน

3

นางสาวฐิติพร สําราญศาสตร

4

นางสาวจอมภัค คลังระหัด

5

นางสาวจิราภา สตะเวทิน

6

นางสาวสถิรา มะลาสิน

7

นายธเนศ เกษรสิริธร

ระดับ/สาขาวิชา/สถานศึกษา

ระยะเวลา

ปริญญาเอก สาขาสาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ
นวัตกรรม ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาเอก สาขาการจัดการการทองเที่ยว โรงแรม และอี
เวนต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาเอก สาขาการจัดการการทองเที่ยว โรงแรม และอี
เวนต มหาวิทยาลัยศิลปากร

3 ป (1 ส.ค. 62 - 31 ก.ค. 65)

ประเภท
ทุน
ทุนคณะฯ

3 ป (1 ส.ค. 62 - 31 ก.ค. 65)

ทุนคณะฯ

3 ป (1 ส.ค. 62 - 31 ก.ค. 65)

ทุนคณะฯ

3 ป (1 ส.ค. 62 - 31 ก.ค. 65)

ทุนคณะฯ

3 ป (1 ส.ค. 62 - 31 ก.ค. 65)

ทุนคณะฯ

3 ป (1 ส.ค. 62 - 31 ก.ค. 65)

ทุนคณะฯ

3 ป (1 ส.ค. 62 - 31 ก.ค. 65)

ทุนคณะฯ

อาจารยที่ไดรับการอนุมัติใหศึกษาตอตางประเทศ (เต็มเวลา) อยูระหวางในปงบประมาณ 2562 จํานวน
5 ราย รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 12 บุคลากรที่อยูระหวางศึกษาตอตางประเทศ (เต็มเวลา)
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1

นางสาวจงจินต นิลคําแหง

2

นางสาวศศิกานต เฮาจัตุรัส

3

นายฐิติรุจ จันทรมหา

4

นางสาวปานจิต วัฒนสารัช

ระดับ/สาขาวิชา/สถานศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตรและภาษาศาสตร
ประยุกต ณ Peking University
ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต ณ
มหาวิทยาลัยพอรตมัธ (University of Portsmouth)
ปริญญาเอก สาขาวิชากฎหมายแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ณ University of Bordeaux
ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ University of
Stirling

ระยะเวลา
4 ป (25 ส.ค. 59 ถึง 26 ส.ค.
63)
3 ป (20 ก.ย. 59 - 19 ก.ย.
62)
3 ป (1 พ.ย. 59 - 31 ต.ค. 62)
3 ป (1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 63)

ประเภท
ทุน
ทุนคณะฯ
ทุนคณะฯ
ทุนคณะฯ
ทุนคณะฯ
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ตารางที่ 13 บุคลากรที่อยูระหวางศึกษาตอในประเทศ (บางเวลา)
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1
2

นายกิตติ วิสารกาญจน
นายวรพล พินิจ

3

นายธนพัฒน อินทวี

4

นายรชกร วชิรสิโรดม

5

นายกฤษฎา ดลปญญา

6

นางภิญญาพัชญ มุณีแกว

7

นายศรัณย ตรีคุณ

ระดับ/สาขาวิชา/สถานศึกษา

ระยะเวลา

ปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาเอก สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดลอมการพัฒนาและความยั่งยืน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเซีย
ปริญญาเอก สาขาการจัดการการทองเที่ยวและโรงแรม ณ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประเภท
ทุน
ทุนคณะฯ
ทุนคณะฯ

3 ป (1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 63)
5 ป (15 ส.ค. 58 - 15 ส.ค.
63)
3 ป (23 ก.ย. 59 - 23 ก.ย.
62)
5 ป (1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 65)

ทุนคณะฯ
ทุนคณะฯ

1 ป (1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62)

ทุนสวนตัว

1 ป (18 ส.ค. 61 - 17 ส.ค.
64)
2 ป 2 เดือน (21 ธ.ค. 60 - 22
ม.ค. 62)

ทุนคณะฯ
ทุนสวนตัว

ตารางที่ 14 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2561
ลําดับ

ชื่อโครงการ

1.

โครงการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Happy Workplace: คิดบวกและ
สรรคสรางความสุขในการทํางาน”
โครงการอบรม เรื่องการใชขอมูลจาก
ระบบฐานขอมูล EBSCO

2.

3.

4.

ผูรับผิดชอบ

สํานักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานบริหารและพัฒนา
วิชาการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
รองคณบดีฝายวิชาการ
พัฒนารูปแบบและจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ
แบบออนไลน (E-Learning)”
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ รองคณบดีฝายวิชาการ
พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ดวย คณะวิทยาการจัดการ
เทคนิค Gap Analysis”
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลา
8 ม.ค. 62

จํานวนผูเขารวม
โครงการ
85 คน

งบประมาณ
(บาท)
73,425.00

21 มี.ค. 62

9 คน

ไมมีคาใชจาย

4 มิ.ย. 62

28 คน

25,898.00

5 -6 มิ.ย. 62

41 คน

65,130.50
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ตารางที่ 15 การพัฒนาบุคลากร การศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศ
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
อ.ดร.ชิษณุพงศ
ศิริโชตินิศากร

2

3
4

5

6

หัวขอ
หนวยงาน/สถานที่จัด
เขารวมโครงการ Philippines – Thailand
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ
Bilateral Tourism Academic Exchange ณ
กรมการทองเที่ยว ประเทศฟลิปปนส
ประเทศฟลิปปนส
ประชุมและประเมินผลการเก็บตัวฝกซอมเยาวชน สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือ
แรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
รุนที่ 1
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
อ.ดร.สันติธร ภูริ เดินทางไปราชการกิจกรรมโครงการอบรมเชิง
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ภักดี
ปฏิบัติการหลักสูตร "นวัตกรรมสรางสรรคเพื่อ
ศิลปากร
การพัฒนาและตอยอดธุรกิจ"
อ.สไบทิพย
อบรม เรื่อง โครงการ Research Zone (2019) : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
มงคลนิมิตร
Phase 137
(วช.)
อ.บุษริน
อบรม เรื่อง โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ กองบริการการศึกษา และศูนย
วงศวิวัฒนา
ของอาจารยมหาวิทยาลัยศิลปากร "หลักสูตรการ นวัตกรรมการเรียนการสอน
วัดผลการเรียนรูและทักษะจําเปนสําหรับผูเรียน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในศตวรรษที่ 21
โครงการอบรมเกณฑ EdPEx สําหรับผูบริหาร
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันและคณะวิชา/หนวยงานเพื่อการพัฒนา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
คุณภาพองคกรสูความเปนเลิศ
ศิลปากร
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
รุนที่ 1
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน
คณะสัตวศาสตรและ
คุณภาพการศึกษา เรื่อง AUN-QA
เทคโนโลยีการเกษตร มศก
Implementation and Gap Analysis (การ
จัดทําหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตาม
แนวทางของ Outcome-Based Education)
Policies for Planning and Management
GSTM NIDA
Recreational Tourism Destination
อ.ภิญญาพัชญ
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
มุณีแกว
รุนที่ 1
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ขอเชิญเขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการ
กรมการทองเที่ยว
ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการทองเที่ยว
ไทย
อ.ดร.ระชานนท อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx Overview
กองประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่
30 ก.ค. - 3 ส.ค. 61

11 - 14 ส.ค. 61
17 ธ.ค. 61

16 - 18 ก.ย.61

24 - 26 ต.ค. 61
7 พ.ย. 61

19 - 20 พ.ย. 61

17 ธ.ค. 61

25-26 ต.ค. 61

8 พ.ค. 62
17 ธ.ค. 61

20-22 มี.ค. 62

7 - 8 ก.พ. 62
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล
ทวีผล

7

อ.ดร.นพรัตน
บุญเพียรผล

8

9

อ.ธเนศ
เกษรสิริธร

อ.สถิรา
มะลาสิน

หัวขอ
และการบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวย
เกณฑ EdPEx"
อบรม เรื่องหลักสูตรการบริหารจัดการสถานที่จัด
งานประเทศไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx Overview
และการบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวย
เกณฑ EdPEx"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis (การ
จัดทําหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตาม
แนวทางของ Outcome-Based Education)
ครบเครื่องเรื่องไมซ
ขอเชิญเขารวมฝกอบรมเพื่อเปนวิทยากร
เครือขายมาตรฐานสถานทีจ่ ัดงานประเทศไทย
(Thailand MICE Venue Standards)
เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง
“การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUNQA” รุนที่ 2: Writing PLOs and CLOs
ขอเรียนเชิญคณาจารย และตัวแทนนักศึกษาเขา
รวมงาน "10 th Coach the Coaches
Program for MICE Industry และงาน 1st
Southern MICE Student Chapter Camp"
เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง
“การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUNQA” รุนที่ 2: Writing PLOs and CLOs
ประชุม เชื่อม ขาม เผชิญหนา ณ จุดตัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx Overview
และการบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวย
เกณฑ EdPEx"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis (การ
จัดทําหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตาม
แนวทางของ Outcome-Based Education)
ขอเรียนเชิญคณาจารย และตัวแทนนักศึกษาเขา

หนวยงาน/สถานที่จัด
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องคการมหาชน)
กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มศก

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.)
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสไอ

กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่

2 - 3 ส.ค. 61
8 ก.พ. 62

25-26 ต.ค. 61

29 เม.ย. 62
29-31 พ.ค. 62

7 พ.ค. 62

3 เม.ย. 62

7 พ.ค. 62

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการ
มหาชน) รวมกับ คณะสังคมวิทยาฯ มธ.

24 - 25 ส.ค.61

กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มศก

7 - 8 ก.พ. 62

คณะวิทยาการจัดการ

25-26 ต.ค. 61

3 เม.ย. 62
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ลําดับ

10

11

ชื่อ-สกุล

ผศ.รท(หญิง)
ดร.เกิดศิริ
เจริญวิศาล

อ.ดร.ภฤศญา
ปยนุสรณ

หัวขอ
รวมงาน "10 th Coach the Coaches
Program for MICE Industry และงาน 1st
Southern MICE Student Chapter Camp"
เขารวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมไมซ ครั้งที่ 3/2561

หนวยงาน/สถานที่จัด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องคการมหาชน)

26 ก.ย. 61

ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย
ประชุมคณะกรรมการรับรองผลการตรวจ
ประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(ประเภทหองประชุม สถานที่จัดงานแสดงสินา
และสถานที่จัดกิจกรรมกิจกรรมพิเศษ) ภายใต
โครงการตรวจประเมินและเผยแพรสถาน
ประกอบการไมซที่ขอรับการรับรองมาตรฐาน
สถานที่จัดงานประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 2
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ

งานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สส
ปน.

5 พ.ย. 61

เชิญประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาสู
ความเปนไมซซิตี้จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2562
ขอเรียนเชิญคณาจารย และตัวแทนนักศึกษาเขา
รวมงาน "10 th Coach the Coaches
Program for MICE Industry และงาน 1st
Southern MICE Student Chapter Camp"
เชิญผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุม เพื่อพิจารณาราง
คูมือมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
ประเภทหองประชุมและสถานที่จัดงานแสดง
สินคาฉบับปรับปรุง ป 2562
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA
รุนที่ 1
ขอเชิญเขารวมประชุมระดมความคิดแผน
งานวิจัยทุเรียน
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอม
งาน การสรางความรวมมือผูประกอบการ SMEs
ในอุตสาหกรรมโลจิสติกสและการคาชายแดน
ประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร เวียดนาม
ไทย (CLMVT)

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วันที่

17 ธ.ค. 61

4 มี.ค. 62

5 มี.ค. 62
3 เม.ย. 62

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

10 เม.ย. 62

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.)
ศูนยการศึกษาโลจิสติกสฯ มรภ.เลย

17 ธ.ค. 61

15 - 16 ม.ค. 61
2-3 มี.ค. 62

33
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

12

อ.วันวิสาข
ชัยกิจ

13

อ.อริสสา
สะอาดนัก

14

อ.ดร.พนัชกร
สิมะขจรบุญ

หัวขอ
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอม
งาน การสรางความรวมมือผูประกอบการ SMEs
ในอุตสาหกรรมโลจิสติกสและการคาชายแดน
ประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร เวียดนาม
ไทย (CLMVT)
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA
รุนที่ 1
โครงการอบรมเกณฑ EdPEx สําหรับผูบริหาร
สถาบันและคณะวิชา/หนวยงานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพองคกรสูความเปนเลิศ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx Overview
และการบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวย
เกณฑ EdPEx"
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis (การ
จัดทําหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตาม
แนวทางของ Outcome-Based Education)
ขอเรียนเชิญเขารวมโครงการฝกอบรมผูประเมิน
"Refresh Assessors and New AUN-QA
Assessors" มหาวิทยาลัยศิลปากร รุนที่ 2
ขอเชิญเขารวมโครงการอบรมเรื่อง "EdPEx
Critiria คณะวิชา/หนวยงาน"

หนวยงาน/สถานที่จัด
ศูนยการศึกษาโลจิสติกสฯ มรภ.เลย

วันที่
14 ก.พ. 62

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มศก

17 ธ.ค. 61

กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

19 - 20 พ.ย. 61

7 - 8 ก.พ. 62

25-26 ต.ค. 61

19-21 มิ.ย. 62

5-6 มิ.ย. 62
19-20 ส.ค. 62

เขารวมกิจกรรมการวิพากษโครงรางองคกร (OP)
คณะนํารอง

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

13 ก.ย. 61

เขารวมประชุมคณะกรรมการยกระดับคุณภาพ
มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ QS Stars Raitngs
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx Overview
และการบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวย
เกณฑ EdPEx"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis (การ
จัดทําหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตาม
แนวทางของ Outcome-Based Education)

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มศก

7 ก.ย. 61
8 ก.พ. 62

25-26 ต.ค. 61

34
ลําดับ

15

16

ชื่อ-สกุล

ผศ.ดร.สิริชัย
ดีเลิศ

รศ.ดร.ธีระวัฒน
จันทึก

หัวขอ
ขอเรียนเชิญเขารวมโครงการฝกอบรมผูประเมิน
"Refresh Assessors and New AUN-QA
Assessors" มหาวิทยาลัยศิลปากร รุนที่ 2
ประชุมASEAN and Thailand's Top
Corporate Brands 2018
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx Overview
และการบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวย
เกณฑ EdPEx"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis (การ
จัดทําหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตาม
แนวทางของ Outcome-Based Education)
การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อการเผยแพร (Thai
Qualification Register : TQR) และรับรอง
มาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร รุนที่ 6
ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพือ่
เสริมสรางศักยภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการปองกันและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนในภูมินิเวศ
ของประเทศไทย พื้นที่ดอนหอยหลอด บางกะเจา
ประชุมกลุมยอยเรื่องการใชตัวชีว้ ัดความ
หลากหลายทางชีวภาพฯ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของ
หลักสูตร
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของ
หลักสูตร
ขอเชิญเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การพิจารณา
แนวทางจัดลําดับความเสี่ยงในหวงโซการผลิต
ของการใชเศษอาหารเลี้ยงสุกร

หนวยงาน/สถานที่จัด
กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่
19-21 มิ.ย. 62

20 ก.ย.61
7 - 8 ก.พ. 62

คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มศก

25-26 ต.ค. 61

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4-5 เม.ย. 62

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

12 ต.ค. 61

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ มศก (หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561)
คณะวิทยาการจัดการ มศก (หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

1 พ.ย. 61

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

8 ก.ค. 62

24 ก.ค. 62

31 พ.ค. 62

35
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
17 ผศ.ดร.ศศิภา
พจนวาที

18

อ.ธิดาทิพย
ปานโรจน

หัวขอ
โครงการอบรมเกณฑ EdPEx สําหรับผูบริหาร
สถาบันและคณะวิชา/หนวยงานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพองคกรสูความเปนเลิศ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx Overview
และการบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวย
เกณฑ EdPEx"
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA
รุนที่ 1
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย

19

อ.นพดล
โตวิชัยกุล

การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA
รุนที่ 1
ครูกลาสอน รุนที่ 3

20

รศ.ดร.ธนินทรัฐ
รัตนพงศภิญโญ

การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA
รุนที่ 1
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย

21

22

ผศ.ดร.อิสรา
ภรณ ทนุผล

ผศ.ดร.อมรินทร
เทวตา

การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA
รุนที่ 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis (การ
จัดทําหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตาม
แนวทางของ Outcome-Based Education)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑ AUN-QA” รุนที่ 2
เสวนา "เดินหนาสถาบันอุดมศึกษากับความทา
ทายในอนาคต"
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx Overview
และการบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวย
เกณฑ EdPEx"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน

หนวยงาน/สถานที่จัด
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่
19 - 20 พ.ย. 61

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
บ.สวนเงินมีมา จํากัด

17 ธ.ค. 61

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มศก

กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.
ศิลปากร
กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ

8 ก.พ. 62

4-5 เม.ย. 62
17 ธ.ค. 61

8-11 มิ.ย. 62
26-30 ก.ค. 62
11-14 ต.ค. 62
17-20 ม.ค. 63
17 ธ.ค. 61

4-5 เม.ย. 62
17 ธ.ค. 61

25-26 ต.ค. 61

7 พ.ค.62
11 ก.พ. 62
7 - 8 ก.พ. 62

25-26 ต.ค. 61

36
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

23

ผศ.ดร.ณัฐพัชร
อภิวัฒนไพศาล

24

ผศ.ดร.วิโรจน
เจษฎาลักษณ

25

อ.กัญจนาภรณ
ปยะธรรม

26

ผศ.ธนกฤต
สังขเฉย

27

อ.จิรัชญา
โชติโสภานนท

หัวขอ
คุณภาพการศึกษา เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis (การ
จัดทําหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตาม
แนวทางของ Outcome-Based Education)
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx Overview
และการบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวย
เกณฑ EdPEx"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis (การ
จัดทําหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตาม
แนวทางของ Outcome-Based Education)
สัมมนา เรื่อง ประเด็นปญหาภาษีของธุรกิจ
โรงแรม,รีสอรท
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx Overview
และการบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวย
เกณฑ EdPEx"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis (การ
จัดทําหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตาม
แนวทางของ Outcome-Based Education)
เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง
“การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUNQA” รุนที่ 2: Writing PLOs and CLOs
ขอเรียนเชิญเขารวมกิจกรรมโครงการ Research
Zone ของศูนยจัดการความรูแ ละถายทอด
ผลงานวิจัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis (การ
จัดทําหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตาม
แนวทางของ Outcome-Based Education)
อบรม Workshop of Recent Developments
in Social Science Research : How and
Why to Improve Transparency and
Openness

หนวยงาน/สถานที่จัด
เทคโนโลยีการเกษตร มศก

วันที่

กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มศก

7 - 8 ก.พ. 62

บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
จํากัด
กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มศก

25-26 ต.ค. 61

7 พ.ค. 62
7 ก.พ. 62

25-26 ต.ค. 61

กองประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

7 พ.ค. 62

กองประเมินผลและจัดการความรูการ
วิจัย
สํานักงานการวิจยั แหงชาติ
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มศก

30 พ.ค. 62

เครือขายวิจยั อุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

25-26 ต.ค. 61

11 - 12 ก.ย. 61

37
ลําดับ

28

29

30

31

ชื่อ-สกุล

ผศ.ดร.จิตศักดิ์
พุฒจร

อ.ดร.วงศลัดดา
วีระไพบูลย

ผศ.ดร.มนัสสินี
บุญมีศรีสงา

อ.ดร.ดวงกมล

หัวขอ
เตรียมพรอมเขาสูการเปนผูสอนระดับประเทศ
และผูประเมินระดับประเทศบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวอาเซียน (MRA on TP)
สัมมนา เรื่อง World Didac Asia 2018
ขอเชิญประชุมเพื่อนําเสนอรางรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ ปงบประมาณ 2561

ประชุมการดําเนินงานวิจัยเพื่อ ลด ละ เลิก การ
ใชสารเคมีทางการเกษตร และสงเสริมใหจังหวัด
หนองบัวลําภูเปนเมืองเกษตรอีนทรีย
โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขาย
ดานการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ครั้ง
ที่ 4
ขอเชิญประชุมเพื่อนําเสนอรางรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ ปงบประมาณ 2561

เตรียมพรอมเขาสูการเปนผูสอนระดับประเทศ
และผูประเมินระดับประเทศบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวอาเซียน (MRA on TP)
อบรม เรื่อง โครงการ Research Zone (2019) :
Phase 137
ขอเชิญสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
"นักประเมินแหลงทองเที่ยวตามแนวทางของ
GSTC (GSTC Destination Assessment
Program)"
ประชุมคณะอนุกรรมการฝายฝกซอมแกบัณฑิต
ครั้งที่ 1/2561
โครงการอบรม "การเขียนงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทยชุมชน"

การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อการเผยแพร (Thai
Qualification Register : TQR) และรับรอง
มาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร รุนที่ 6
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EdPEx Overview

หนวยงาน/สถานที่จัด
กรมการทองเที่ยว

วันที่
25 ก.ย. 61

World Didac Association
สํานักประสานงานโครงการวิจยั
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.)
จังหวัดหนองบัวลําภู

10 - 12 ต.ค. 61
26 มี.ค. 62

คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

23 - 24 มี.ค. 62

24 ก.ย. 61

สํานักประสานงานโครงการวิจยั
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.)
กรมการทองเที่ยว

26 มี.ค. 62

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.)
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ
มหาชน) หรือ อพท.

24 - 26 ต.ค. 61

กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร
เครือขายวิจยั อุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนลาง สํานักงานบริหารการวิจยั
นวัตกรรมและการสรางสรรค
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองประกันคุณภาพการศึกษา

25 ก.ย. 61

1-4 มิ.ย. 62

29 พ.ย. 61
4 มี.ค. 62

4-5 เม.ย. 62

7 - 8 ก.พ. 62

38
ลําดับ

ชื่อ-สกุล
บุญแกวสุข

32

รศ.ดร.นิยม
รัฐอํามฤต

หัวขอ
และการบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จดวย
เกณฑ EdPEx"
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA
รุนที่ 1

33

รศ.ดร.วินิดา
สัจพันธโรจน

การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA
รุนที่ 1

34

อ.ดร.นิธิกร
มวงศรเขียว

การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อการเผยแพร (Thai
Qualification Register : TQR) และรับรอง
มาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร รุนที่ 6
ขอเชิญเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตอการดําเนินโครงการพัฒนา
เสนทางการทองเที่ยวเชื่อมโยงเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก(จังหวัดเพชรบุรีและ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโจทย
วิจัยตามความตองการของชุมชน"
โครงการประชุมวิชาการการนําเสอผลงานวิจยั
ระดับชาติ มรภ.ภูเก็ต
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN - QA
Implementation : From Gap Analysis to
Program Improvement Plan
อบรม EdPEx Overview

35

36

ผศ.ดร.สวรรยา
ธรรมอภิพล

อ.ดร.รุงนภา
ชีวรัศมี

อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
อบรมการเขียนงานวิจยั และนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทยชุมชน
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑ AUN-QA” รุนที่ 2
อบรมผูประเมิน "Refresh Assessors and New
AUN-QA Assessors"
เขารวมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การสราง
แบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (STEP)

หนวยงาน/สถานที่จัด
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ
มหาชน) หรือ อพท.

วันที่

17 ธ.ค. 61

17 ธ.ค. 61

4-5 เม.ย. 62

14 พ.ค. 62

1 ส.ค. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

20 ธ.ค.61

มหาวิทยาลัยศิลปากร

17 ธ.ค.61

กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.
ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันวิจยั และพัฒนา ม.ศิลปากร

7-8 ก.พ.62

กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.
ศิลปากร
กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.
ศิลปากร
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

25-26 ต.ค.61
4 มี.ค.62
7 พ.ค.62
19-21 มิ.ย.62
27 - 28 ส.ค. 61
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ลําดับ

37

38

39

ชื่อ-สกุล

อ.ดร.ศิริพร
เผือกผอง

อ.สุคนธา สมใจ

อ.วรพล พินจิ

หัวขอ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมิน
แบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร STEP
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN - QA
Implementation : From Gap Analysis to
Program Improvement Plan
เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานแบบทดสอบ STEP
เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสราง
แบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (STEP)
เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานแบบทดสอบ STEP
อบรม Engaging Students through Active
Learning
เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสราง
แบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (STEP)
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมิน
แบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร STEP
เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานแบบทดสอบ STEP
อบรม การจัดทําแผนยุทธศาสตรแบบบูรณาการ
ในยุค 4.0
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN - QA
Implementation : From Gap Analysis to
Program Improvement Plan
อบรม EdPEx Overview

40

อ.ดร.ภพ สวัสดี ประชุม เชื่อม ขาม เผชิญหนา ณ จุดตัด

41

รศ.ดร.ธงพล
พรหมสาขา ณ
สกลนคร

อบรม การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยใน
มนุษยประจําสถาบัน
ประชุมการบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและ
การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "From "Pelagic Empire"
to EEZs: The Transformation of Asian's
Pacific since the 19th Century"

หนวยงาน/สถานที่จัด
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

วันที่
6 - 7 ต.ค. 61

มหาวิทยาลัยศิลปากร

17 ธ.ค.61

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ ไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

7-8 ก.พ.62

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ ไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ ไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ มศก.
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ ไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร

กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.
ศิลปากร
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการ
มหาชน) รวมกับ คณะสังคมวิทยาฯ มธ.
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Asia Researh Institute, National
University of Singapore

27 - 28 ส.ค. 61

7-8 ก.พ.62
20 ธ.ค.61
27 - 28 ส.ค. 61

6 - 7 ต.ค. 61

7-8 ก.พ.62
17- 19 ก.ย. 61
17 ธ.ค.61

8 ก.พ.62
24 - 25 ส.ค.61
13 - 14 ก.ย. 61
20 ธ.ค.61
24-25 ม.ค.62

40
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
42 อ.ดร.โกสินทร
เตชะนิยม

43

อ.ดร.สันติธร
ภูริภักดี

44

อ.เอกกฤต เลิศ
วิทยาประดิษฐ

45

อ.พัชรินทร
พระราช

หัวขอ
ประชุมเรื่องนําเสนอผลงานประกวดวิทยานิพนธ
ระดับบัณฑิตเครือขายพัฒนาบริหารศาสตร
อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
เดินทางไปราชการกิจกรรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร "นวัตกรรมสรางสรรคเพื่อ
การพัฒนาและตอยอดธุรกิจ"
สัมมนา Global Business Dialogue 2018 :
Innovating for Sustainable Future
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN - QA
Implementation : From Gap Analysis to
Program Improvement Plan
อบรม EdPEx Overview
อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมิน
แบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร STEP
อบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Engaging
Students through Active Learning
เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ปรับปรุงมาตรฐานแบบทดสอบ STEP
อบรม Engaging Students through Active
Learning
ประชุมวิชาการการสรางแรงบันดาลใจในการ
เรียนรูเพื่อสังคมที่หลากหลาย
อบรมกลยุทธการจัดการเรียนรูดวยแนวคิดเกม
มิฟเคชั่น

46

Mr.Sinya Onai

47

อ.วันชัย เจือบุญ

สัมมนาเคล็ดลับการพัฒนาศักยภาพพดานการ
สอน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN - QA
Implementation : From Gap Analysis to
Program Improvement Plan
อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา

หนวยงาน/สถานที่จัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร

วันที่
7 ก.ย. 61

คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

25-26 ต.ค.61

สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศ
ไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 - 3 ต.ค. 61

กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.
ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

7-8 ก.พ.62

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ ไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ ไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ ไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ ม.
ศิลปากร
สมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพ
อาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหง
ประเทศไทย
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู ม.ศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

16-18 ก.ย.61

17 ธ.ค.61

25-26 ต.ค.61
6 - 7 ต.ค. 61

20 ธ.ค.61
7 - 8 ก.พ.62
20 ธ.ค.61

28-29 มี.ค.62

24 พ.ค.62

สมาคมนักเรียนเกาญี่ปุน

2-4 พ.ย. 61

มหาวิทยาลัยศิลปากร

17 ธ.ค.61

คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร

25-26 ต.ค.61
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
48 อ.เลิศลักษณ
เจริญสมบัติ
49 Mr.Oleg
Shovkovyy
50

อ.ธฤษณุ
รอดรักษา

51

อ.ศุภลักษณ
ศรีสําอางค

52

อ.สุรภัทร
พิไชยแพทย

53

อ.รชกร
วชิรสิโรดม

54
55

56
57

58
59

อ.กฤษฎา
ดลปญญา
อ.ดร.วุฒิชัย
อารักษโพชฌงค

อ.กัญจนณัฏฐ
เรืองทอง
อ.จีราภา
สตะเวทิน
ผศ.ดร.เฉลิมชัย
กิตติศักดินาวิน
ผศ.นภนนท
หอมสุด

หัวขอ
อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
8th ICRTEL 2018-International Conference
in Reseatch in Teaching,
Education&Learning
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN - QA
Implementation : From Gap Analysis to
Program Improvement Plan
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN - QA
Implementation : From Gap Analysis to
Program Improvement Plan
อบรม Engaging Students through Active
Learning
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN - QA
Implementation : From Gap Analysis to
Program Improvement Plan
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN - QA
Implementation : From Gap Analysis to
Program Improvement Plan
อบรม EdPEx Overview
อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Writing PLOs and
CLOs
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประชุมกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน

หนวยงาน/สถานที่จัด
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วันที่
25-26 ต.ค.61
19 - 20 ธ.ค.61

มหาวิทยาลัยศิลปากร

17 ธ.ค.61

มหาวิทยาลัยศิลปากร

17 ธ.ค.61

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ ไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ ม.
ศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

20 ธ.ค.61

มหาวิทยาลัยศิลปากร

17 ธ.ค.61

กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.
ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

7-8 ก.พ.62

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สภาคณาจารยและพนักงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ ไปและ
ปรับปรุงมาตรฐานแบบทดสอบ STEP
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
อบรม Engaging Students through Active
ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทัว่ ไปและ
Learning
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ ม.
ศิลปากร
สัมมนา โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
1/2562 ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย เชียงใหม
วิทยาเขตลานนา
อบรม EdPEx Overview
กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.
ศิลปากร

17 ธ.ค.61

25-26 ต.ค.61
18 ธ.ค.61
14 ม.ค.62
15-17 ก.พ.62
7-8 ก.พ.62
20 ธ.ค.61

13 ก.พ.62
7-8 ก.พ.62
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
60 ผศ.ดร.จิตพนธ
ชุมเกตุ

60
61

62
63
64

65
66
67
68

69
70

71

หัวขอ
อบรม EdPEx Overview
อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
อบรม TOEFL PBT Synonym Test

อ.ดร.ศิระ
ศรีโยธิน
ผศ.ดร.เกริกฤทธิ์ อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
อัมพะวัต
การศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑ AUN-QA” รุนที่ 2
ผศ.ดร.ชวนชื่น อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
อัคคะวณิชชา
การศึกษา
อ.ดร.สุนี
อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
คํานวลศิลป
การศึกษา
ผศ.ดร.ทิพยสุดา อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
พุฒจร
การศึกษา
ประชุมคณะวิจัยโครงการวิจยั อุตสหากรรมการ
ทองเที่ยวและบริการ
รศ.ดร.นรินทร
อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
สังขรักษา
การศึกษา
Ms.Mayumi
สัมมนาประจําปกลุมภาษาญีป่ ุน ครั้งที่ 30
Anzai
อ.ชินวัฒน
อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ
นิลโมจน
ผศ.ดร.ศุภรัตน ประชุมการดําเนินงานวิจัยเพื่อ ลด ละ เลิก การ
แสงฉัตรแกว
ใชสารเคมีทางการเกษตร และสงเสริมใหจังหวัด
หนองบัวลําภูเปนเมืองเกษตรอีนทรีย
ประชุมคณะวิจัยโครงการวิจยั อุตสหากรรมการ
ทองเที่ยวและบริการ
นายดนัยกานต ประชุมและประเมินผลการเก็บตัวฝกซอมเยาวชน
ศรีสุข
น.ส.ภัสราวรรณ ประชุมเพื่อทําความเขาใจการใชงานระบบ
มากมิตร
ฐานขอมูลงาน วิจัยและสรางสรรค มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (www.ris.su.ac.th.)
น.ส.รสา
ประชุมเพื่อทําความเขาใจการใชงานระบบ
พูลเนตร
ฐานขอมูลงาน
วิจัยและสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร
(www.ris.su.ac.th.)

หนวยงาน/สถานที่จัด
กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.
ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
โรงเรียนเสริมหลักสูตร

วันที่
8 ก.พ.62
25-26 ต.ค.61
180 วัน

คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
กองประกันคุณภาพการศึกษา ม.
ศิลปากร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
สํานักงานกองุนสนับสนุนการวิจยั

25-26 ต.ค.61

คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
กลุมศึกษาภาษาญี่ปุนในประเทศไทย

25-26 ต.ค.61

สถาบันวิจยั ประชากรลังคม ม.มหิดล

25-29 มี.ค.62

7 พ.ค.62
25-26 ต.ค.61
25-26 ต.ค.61
25-26 ต.ค.61
26 มี.ค.62

16 มี.ค.62

จังหวัดหนองบัวลําภู

24 ก.ย. 61

สํานักงานกองุนสนับสนุนการวิจยั

26 มี.ค.62

สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือ
แรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

11 - 14 ส.ค. 61
22 พ.ย. 61

22 พ.ย. 61
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ลําดับ

72

ชื่อ-สกุล

นายอานนท
วงษเชียง

หัวขอ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN - QA
Implementation : From Gap Analysis to
Program Improvement Plan
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Writing PLOs and
CLOs
สัมมนาการจัดทํารางมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

หนวยงาน/สถานที่จัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่
17 ธ.ค.61

มหาวิทยาลัยศิลปากร

18 ธ.ค.61

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

10 ต.ค.61

บุคลากรที่ไดรับรางวัล
1. รองศาสตราจารย ดร.ประสพชัย พสุนนท อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
ไดรับรางวัลระดับชาติ “บุคคลตนแบบความดีเดน ประเภทผูทรงคุณวุฒิ” กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการ “อัตลักษณาภาษาศิลป กับศิลปะ ศิลปนบนถิ่นไทย ครั้งที่ 14” จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล รวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วัฒนธรรมจังหวัด
เพชรบุรี วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ เทศบาลเมืองหัวหิน และองคการบริหารสวนตําบลมาบปลาเคา อําเภอ
ทายาง จังหวัดเพชรบุรี

2. อาจารย ดร.ชิษณุพงศ ศิริโชตินิศากร อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ไดรับรางวัล
ผูเชี่ยวชาญการบริการอาหาร (ระดับนานาชาติ) โครงการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ World Skills Abu
Dhabi 2017 ครั้งที่ 44 จัดโดย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

44

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดรับ
รางวัล รางวัลนําเสนอผลงานวิจัยดีเดน ภาคบรรยาย เรื่อง อิทธิพลของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคที่สงผลตอความคิดสรางสรรคของบุคลากรสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: University in Disruptive Era”
จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการชุมชน อาจารยเชาว
ลิต ตรึกตรอง อาจารยประจําสาขาวิชาการจัด การการทองเที่ยว และอาจารยรสมารินทร อรุโณทัยพิพัฒ น
อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท ไดรับรางวัล รางวัลนําเสนอผลงานวิจัยดีเดน
ประเภทบรรยาย เรื่ อง การวิเ คราะห จุ ดแข็ง จุดออน โอกาสและอุป สรรคในการพัฒ นาชุมชน ที่เปนมิตรกับ
จักรยาน: พื้นที่ศึกษาเทศบาลตําบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี โครงการโครงการประชุมวิชาการ การนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
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5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดรับ
รางวั ล การนํ า เสนอผลงานวิ จั ยดี เ ด น ภาคบรรยาย เรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ย นแปลง การรับ รูการสนั บ สนุน
ความคิดสรางสรรคขององคการและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค
ของบุคลากร บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) โครงการการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
อาคารสถานที่
จากแนวคิดการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยการใชทรัพยากรรวมกัน คณะวิทยาการจัดการ จึงใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองคอมพิวเตอร และหองสมุด รวมกับคณะวิชาอื่น ดังนี้
สวนที่ 1 คณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบดูแล หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางภาษา
และสถานฝกปฏิบัติการโรงแรมและภัตตาคาร สําหรับการจัดการเรียนการสอน และใหบริการนักศึกษา
ประกอบดวย
1.1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และจํานวนคอมพิวเตอร
หอง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (ร.1202)
หองปฏิบัติการทางภาษา (ร.1204)
หองสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หอง MS iStudio 01
หอง MS iStudio 02

จํานวน
80
120
68
21
23

ลักษณะการใชงาน
การเรียนการสอน
การเรียนการสอน
Free Lab
Free Lab
การเรียนการสอน

1.2 สถานปฏิบัติการ Viridian Lodge & Restaurant
คณะจัดใหมีสถานปฏิบัติการดานโรงแรมและภัตตาคาร Viridian Lodge & Restaurant เพื่อใชเปน
สถานที่ฝกปฏิบัติดานการครัว หองอาหาร และหองพัก ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม รายละเอียด
ดังนี้
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- Viridian Lodge ใหบริการหองพักแกบุคคลทั่วไป มีหองพักทั้งในแบบหองเดี่ยว และหองคู
จํานวน 20 หอง และหองชุด 1 หอง
- Viridian Restaurant เปดใหบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟตและอาหารตามสั่งใหกับบุคคล
ทั่วไป ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร โดยมีทีมงานพอครัว และผูจัดการรานอาหารที่มีประสบการณ คอยดูแลนักศึกษา
ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานจริง
- Viridian Cafe เปนหองปฏิบัติการรานกาแฟ ซึ่งมีขนมประเภทตางๆ จากหองฝกปฏิบัติการเบ
เกอรี่ของคณะจัดจําหนาย และมีนักศึกษาเปนผูปฏิบัติงาน
- หองเรียนปฏิบัติการอาหารและหองฝกปฏิบัติการทําอาหาร หองฝกปฏิบัติเครื่องดื่ม
1.3 อาคารสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 5 ใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก
1.4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ชั้น 5 ใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท
1.5 อาคารมหาวิทยาลัยศิลปากร (เมืองทองธานี) ชั้น 5 ใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
บัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา
ส ว นที่ 2 คณะวิ ท ยาการจั ด การได ใ ช ท รั พ ยากรอาคารสถานที่ ห อ งเรี ย น ห อ งสมุ ด และห อ ง
คอมพิวเตอรรวมกับคณะวิชาอื่น โดยอยูในการดูแลของสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดังนี้
2.1 อาคารเรียนรวม 2 : หองเรียนรวมความจุ 40 – 250 คน จํานวน 47 หอง และหองเรียนรวมความจุ
250 – 350 คน จํานวน 3 หอง
2.2 อาคารวิทยาบริการ : หองเรียนรวมความจุ 40 – 250 คน จํานวน 8 หอง และหองเรียนรวมความจุ
350 คน จํานวน 1 หอง
โดยทุกหองเรียนมีอุปกรณโสตทัศนูปกรณ อาทิ LCD-projector, visualizer และ PC computer
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