รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ประจําปการศึกษา 2554

ของ
คณะศิลปศาสตร
โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

7 สิงหาคม 2555

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจําป 2554
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.
2.
3.
4.

รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ
อาจารยณัฐพร ฉายประเสริฐ
อาจารยสถิตยพร เกตุสกุล
อาจารยชุติพนธ อุรัสเศวตนันท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหนวยงานที่รับการประเมิน
คณะศิลปศาสตร
กําหนดการประเมิน
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ หอ งประชุมนิลุบล ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ประวัติหนวยงาน :
มหาวิทยาลัยปทุม ธานี ไดจัดตั้ง ขึ้น ตามพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษา
เอกชน เมื่อ วัน ที่ 27 ธัน วาคม 2542 โดย ดร.ชนากานต ยืน ยง เปน ผูรับใบอนุญาต เพื่อ
วัตถุประสงคที่จ ะขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกเ ยาวชนในจังหวัดปทุมธานีและพื้น ที่
ใกลเคียง โดยมุงเนนสรางความเปนเลิศทางวิชาการและยึดมั่นในหลักแหงคุณธรรม เพื่อ
ความเจริญรุงเรือง และความมั่นคงของประเทศ

ปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ไดทวีความสําคัญในการสรางรายได และความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ใหแกประเทศเปน ลําดับแรกของรายไดทั้ง หมดของประเทศ
ติดตอกันมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่
อุดมสมบูรณ และมีความหลากหลาย จนเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
จากความสําคัญดังกลาว ทางมหาวิทยาลัยปทุม ธานี ตระหนักถึงความสําคัญของ
อุต สาหกรรมการทอ งเที่ย ว และการโรงแรม จึง ได จัด ทํา หลั กสู ตรศิล ปศาสตร บัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการทอ งเที่ยวและการโรงแรม ขึ้น ตั้ง แตปการศึกษา 2549 เปน ตนมา เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มุงตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
การโรงแรม โดยมุงหวังที่จะอบรมสั่งสอนใหบัณฑิตประพฤติตนอยูในกรอบของศีลธรรม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติ สามารถ
อยู ร ว มในสั ง คมกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี ค วามสุ ข มี ค วามพร อ มในการประกอบอาชี พ ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวทางและปรัชญาของมหาวิทยาลัยปทุมธานี คือ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู
มีความสามารถในการนําความรูที่ศึกษามาไปประยุกตใชในการทํางานได ภายใตกรอบ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ อันจะกอใหเกิดคุณประโยชนแกสังคม และประเทศชาติสืบไป
ปรัชญา :
“ มีทักษะวิชาชีพ รักและเขาใจงานบริการ มีจิตสํานึกที่ดีในจริยธรรมแหงวิชาชีพ ”
ปณิธาน :
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี มีปณิธานมุงมัน่ จัดการศึกษาในเชิง
วิชาการ และวิชาชีพที่เปนไปตามมาตรฐานสากล ผลิตบัณฑิตที่พึงฝกตนเปนผูรูจริง
ใน วิชาชีพ รัก และเขาใจในงานบริการ มีการครองตน ครองงานดวยมโนธรรม และมี
จิตสํานึกที่ดีตอจริยธรรมวิชาชีพ ตอชุมชน ทองถิน่ สังคม และประเทศชาติ
วิสัยทัศน :
คณะศิลปศาสตรจะเปนผูนําทางดานวิชาการ ทั้งดานวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาชีพใน
สายศิ ล ปศาสตรตามมาตรฐานสากล พั ฒนากําลั ง คน ใหมี ความรูค วามชํ านาญ ทั้ ง ดา น
วิชาการและวิชาชีพ โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู ตลอดจนนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช
มุงมั่นในการสรางคุณธรรมแกสังคม

พันธกิจ :
1. ผลิตบัณฑิตดานศิลปศาสตร
2. สนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาและบัณฑิตเปนผูประกอบการอยางมี
จริยธรรม
3. สงเสริมและสรางสรรคงานวิจัยดานศิลปศาสตร
4. สนับสนุนสงเสริมวัฒนธรรมไทยและอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. ใหบริการ ชุมชน และสังคม
กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วัน / เวลา
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.

10.00 – 12.00 น.

14.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.
16.30 – 17.00 น.

รายละเอียด
7 – 19 สิงหาคม 2555
- คณะผูต รวจประเมินคุณภาพประชุมเตรียม
ความพรอมและวางแผนการตรวจประเมิน
- ผูบริหารแนะนําอาจารยในคณะ
- นําเสนอผลการดําเนินงานของคณะ
(Presentation - Power point)
- คณะผูต รวจประเมินแนะนําคณะกรรมการฯ
แจงวัตถุประสงค และแจงกําหนดการในการ
ตรวจประเมิน
- สัมภาษณ ผูบริหาร
- สัมภาษณอาจารย
-สัมภาษณบคุ ลากร
- สัมภาษณนักศึกษา และศิษยเกา
- ผูประกอบการ
- ตรวจเยี่ยมคณะ (ถามีเวลา)
- ศึกษาและตรวจสอบเอกสารอางอิง
- เตรียมสรุปผลการตรวจประเมิน
- ประธานชี้แจงผลการประเมินคุณภาพฯ
ดวยวาจา

หมายเหตุ
หองตามตาราง
ตรวจประเมิน

หองตามตาราง
ตรวจประเมิน

หองตามตาราง
ตรวจประเมิน

วัตถุประสงคในการประเมิน :
1. เพื่อใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการบริหารตอคณะ
2. นําผลของประเมินไปสนับสนุนการประเมินของ สมศ.
3. เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
วิธีดําเนินงาน :
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติตอผูบริหาร
2. ปฏิบัติจริงเพื่อตอบสนองโครงการ
3. เก็บหลักฐานเพื่อสนับสนุน เชน ภาพถาย และเอกสาร
วัตถุประสงคในการประเมิน :
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหนวยงาน ตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ตามองคป ระกอบคุ ณภาพ ตั ว บง ชี้ตามเกณฑของสํา นักงานคณะกรรมการา
อุดมศึกษา (สกอ.)
2. เพื่อใหหนวยงานทราบสภาพการดําเนินงานที่แทจริงของตนเอง อันจะนําไปสู
แนวทางเพื่อ การปรับปรุง พัฒนาตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่หนว ยงาน
กําหนดไว
3. เพื่ อ นํ า เสนอจุ ด แข็ ง จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา และข อ เสนอแนะในการพั ฒ นาและ
ปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงาน
วิธีดําเนินงาน :
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการศึกษา ไดศึกษาและวิเคราะหรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ขอมูลที่เกี่ยวของ และกําหนด
ขอบเขตการตรวจเยี่ยมและประเมินทั้งนี้ไดดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามที่อางอิง
พบผูบริหาร และบุคลากรของหนว ยงาน เพื่อ ชี้แจงวัตถุประสงค และรับฟงการ
รายงานการดําเนิน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดประชุมเพื่อสรุปผลการประเมิน
และนําเสนอดวยวาจา โดยจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับสมบูรณ
ใหสํานักประกันคุณภาพการศึกษา รับรองรายงาน กอนนําเสนอมหาวิทยาลัย ตามลําดับ
ผลการประเมินรายองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค พันธกิจ และแผนการดําเนินงาน
จุดแข็ง :
1. มีดําเนินงานครบทุกตัวบงชี้
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา :
2. คณะมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดแข็ง :
1. มีการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF) และ
กําหนดใหใชไดทันการเปดสอนในปการศึกษา 2556
2. สามารถพัฒนาใหบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามตองการของผูใชบัณฑิต
โดยเฉพาะดานการบริการ
จุดออน :
1. ควรพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชาตามผลการประเมิน
2. ควรเรงพัฒนาใหคณาจารยมวี ุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมากขึน้
3. ควรสงเสริมใหนักศึกษามีความรูดานภาษาที่สามารถใชงานได
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา :
1. พัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่เปดสอนตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการ
สอน(มคอ.3-7)

2. ควรจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนดานตางๆที่
สอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ควรปรับปรุงวัสดุอุปกรณประกอบการสอนและสื่อเสริมตางๆใหสอดคลองกับ
สภาพการณทํางานในสถานประกอบการในปจจุบัน
4. ควรจัดใหมีการประเมิน และพัฒนาแผนฯที่มาจากผลการดําเนินงานตามวงจร
PDCA อยางสม่ําเสมอ
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาการศึกษา
จุดแข็ง : 1. มีความชัดเจนในสวนของอาจารยปรึกษา
2. มีแผนงานอาจารยที่ปรึกษาและสรุปแผนปรับปรุงแผนงานในปถัดไป มีแผน
ประจําปกําหนดหนาที่ชัดเจน
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง :
1. มีการมอบหมายแตงตั้งในรายงานการประชุมครบทุกฝาย
2. มีงานวิจัยภายนอก
จุดออน :
1. ไมพบหลักฐานการเบิกจายเงินวิจัยป 54
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา :
1. นับจํานวนเงินที่เกิดจากการเบิกจายงบงานวิจัยในปการศึกษาเดียวกัน
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดออน :
1. ขาดบริการวิชาการไปสงงานวิจัย
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา :
1. ควรสนับสนุนงานวิจัยที่มีการบูรณาการกับงานวิชาการ

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดออน :
1. การเขียนโครงการและการประเมินโครงการตองสอดคลอง
2. ไมไดตั้งกรรมการรับผิดชอบ
3. ไมมีแผนดําเนินการ
4. นักศึกษาไมไดทําโครงการเอง
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา :
1. เขียนโครงการตามหลักวิชาการไมถูกตองหลักการและเหตุผลตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคเปาหมาย ตัวชี้วัดและผลที่คาดวาที่จะไดรับเพื่อไดวัดความสําเร็จ
ของโครงการ
2. ใหทําแผนการดําเนินงานอยางชัดเจน
3. ใหนักศึกษาคิดและทําโครงการเองบาง
4. ตองรับผิดชอบเฉพาะดาน
องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
จุดออน :
1. ควรมีการจัดสัมมนาอาจารยในคณะดวยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา :
1. มหาวิทยาลัยควรอนุมัติงบใหกับคณะเพื่อบริหารงานและจัดการระบบภายใน
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง : 1. มีการประชุมติดตามดําเนินงาน
จุดออน : 1. ทําแผนกลยุทธใหชัดเจน

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา :
1. งบประมาณไมไดวิเคราะหการใชงบประมาณ
2. ใหทําขอมูลฝายการเงินมาวิเคราะห สังเคราะหเปนสารสนเทศมาใชการตัดสินใจ
งบประมานในปตอไป
3. สรุปงบประมาณใหสอดคลองในแตภารกิจ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดออน :
1. แนวทางการพัฒนา ไมมีหลักฐานพัฒนารองรับ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา :
1. ใหทําหลักฐานการพัฒนาแตละยุทธศาสตรมาเสนอวาไดดําเนินการอยางไรแลว

