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ปณิธาน
สร้ างสรรค์นวัตกรรม ผู้นําการสื่อสาร บูรณาการเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์
เป็ นคณะวิชาชันนํ
้ าแห่งการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้ วยความคิดสร้ างสรรค์

พันธกิจ
1. พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อสร้ างบัณฑิตที่มีความรู้ ด้านวิชาการ มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. สนับสนุน/ส่งเสริ มงานวิจยั และนวัตกรรมเพื่อให้ บคุ ลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
เพื่อประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. ให้ บริการวิชาการแก่สงั คมด้ วยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้ วยองค์ความรู้ทางด้ าน ICT
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สรุ ปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัตกิ าร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี งบประมาณ 2554

ด้ านมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่ งชี ้

แผน

ผล

บรรลุ
หมายเหตุ
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ ากับศาสตร์
ด้ านต่างๆ เพื่อให้ บณ
ั ฑิตมีความคิดสร้ างสรรค์

1. ร้ อยละของหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาตาม
100
100
มาตรฐานของ สกอ.

2.ร้ อยละของหลักสูตรที่มีลกั ษณะเชิงสร้ างสรรค์
100
100

3. ร้ อยละของรายวิชาที่มีลกั ษณะเชิงสร้ างสรรค์
55
100

4. ร้ อยละของหลักสูตรที่ได้ รับการพัฒนาปรับปรุงให้
100
100
ผู้เรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์ตอ่ จํานวนที่ต้องปรับปรุง
ทั้งหมด

5. ร้ อยละของรายวิชาที่ได้ รับการพัฒนาปรับปรุ งให้
65
100
ผู้เรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์ตอ่ จํานวนที่ต้องปรับปรุง
ทั้งหมด

6.ร้ อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการเทคโนโลยี
100
100
สารสนเทศและการสื่อสาร

7.ร้ อยละของผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาได้ งานทํ า หรื อ
93
100
ประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็ จการศึกษา 1 ปี
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การพัฒนาและส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้ บณ
ั ฑิตมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีความคิดสร้ างสรรค์

1.จํานวนนักศึกษาหรื อศิษย์เก่าได้ รับรางวัลประกาศ
35
70
เกี ย รติ คุ ณ ยกย่ อ งที่ มี ลั ก ษณะในเชิ ง สร้ างสรรค์
คุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
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ตัวบ่ งชี ้

แผน

ผล

บรรลุ
เป้าหมาย


หมายเหตุ

2.ร้ อยละของกิ จ กรรมที่ เ สริ ม สร้ างให้ นั ก ศึ ก ษามี
100
100
คุณธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
มีความคิดสร้ างสรรค์ตอ่ กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 การปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้ อมทางการศึกษาที่ทําให้ คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และนักศึกษาเกิด
ความคิดสร้ างสรรค์

1.จํ า นวนแหล่ ง เรียนรู้ ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ หรื อ การพั ฒ นา
1
1
สภาพแวดล้ อ มที่ ต อบสนองกับ ความต้ อ งการของ
คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และนักศึกษา

2.ร้ อยละของคณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และนักศึกษามี
75
75
ความพึงพอใจในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 7 การบริ หารจัดการคณะฯ โดยใช้ หลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็ นองค์กรแห่งการสร้ างสรรค์

1.ร้ อยละของบุคลากรทุกระดับสามารถสร้ างสรรค์
40
43
ผลงานตามสายงานเพื่ อ การพัฒนาองค์ กรอย่า งมี
ประสิทธิภาพต่อจํานวนบุคลากรทั้งหมด

2.ร้ อยละของการได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนด้ านคุณธรรม
0
≤1
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณของเรื่ องร้ องเรี ยนทั้งหมด

3.ร้ อยละของผลการดํ า เนิ น งานตามแผนบริ ห าร
0
≤5
ความเสี่ ย งและการควบคุม ภายในไม่ เ ป็ นไปตาม
เป้าหมาย

4.ร้ อยละของบุคลากรยอมรับว่าคณะฯ มีการนําหลัก
77
81
ธรรมาภิ บ าลมาใช้ ในการบริ หารจั ด การอย่ า ง
สร้ างสรรค์ตอ่ จํานวนบุคลากรทั้งหมด
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ด้ านงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ตัวบ่ งชี ้

แผน

ผล

บรรลุ
หมายเหตุ
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 พัฒนางานวิจยั /งานสร้ างสรรค์ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง

1. ร้อยละของงานวิจัยหรื องานสร้างสรรค์ที่มีการตีพิมพ์
10
6.8
หรื อ เผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ / การได้ รั บ
สิทธิบตั ร และอนุสทิ ธิบตั รต่ออาจารย์ประจํา

2.จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ทั้งจาก
40,000 27,302.19
ภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจํา

3. ร้ อยละของผลงานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ที่นําไปใช้
100
100
ประโยชน์ ใ นการแก้ ไขปั ญหา/พั ฒ นาสั ง คมได้ ต่ อ
ผลงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ทงหมด
ั้

ด้ านการบริการวิชาการ
ตัวบ่ งชี ้

แผน

ผล

บรรลุ
หมายเหตุ
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 ให้ บริ การวิชาการทางด้ านการสร้ างสรรค์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ แก่ชมุ ชนและสังคม

1. ร้ อยละของโครงการบริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ
92
100
ทางด้ านการสร้ างสรรค์ และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ตอบสนองความต้ องการพัฒนา/แก้ ไข
ปั ญหาและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ ง หรื อส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิ จ เชิ งสร้ างสรรค์ แก่ สังคม ชุมชน ประเทศชาติ/
นานาชาติตอ่ โครงการบริ การวิชาการทั้งหมด
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ด้ านงานอนุรักษ์ ศลิ ปวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชี ้

แผน

บรรลุ
หมายเหตุ
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 อนุรักษ์ และส่งเสริ มเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้ เกิดงานสร้ างสรรค์ในการเพิ่มคุณค่าและ
มูลค่า

1. ร้ อยละของโครงการทํ า นุบํ า รุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรมเป็ น
100
100
โครงการเพื่อการอนุรักษ์ สง่ เสริ มเอกลักษณ์ของชาติ

2.ร้ อยละของโครงการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ใ ช้
100
100
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์เพื่อรักษา
คุณค่าหรื อเพิ่มมูลค่าต่อโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ทั้งหมด

3.ร้ อยละโครงการทํ านุบํารุ งศิลปวัฒนธรรมที่ นําความรู้
100
100
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้
เพื่อให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ที่ทําให้ เกิดคุณค่าและมูลค่า
ที่ทําให้ เกิดเอกลักษณ์ของไทย

สรุ ปผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักทัง้ 4 ด้ าน
ภารกิจหลัก
จํานวนตัวบ่ งชี ้
ทัง้ หมด
ด้ านมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
15 ตัวบ่งชี ้
ด้ านงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์
3 ตัวบ่งชี ้
ด้ านการบริการวิชาการ
1 ตัวบ่งชี ้
ด้ านงานอนุรักษ์ ศลิ ปวัฒนธรรม
3 ตัวบ่งชี ้
รวมภารกิจหลักทั้ง 4 ด้ าน

22 ตัวบ่ งชี้

ผล

จํานวนตัวบ่ งชี ้
ที่บรรลุเป้าหมาย
15 ตัวบ่งชี ้
1 ตัวบ่งชี ้
1 ตัวบ่งชี ้
3 ตัวบ่งชี ้

ร้ อยละของตัวบ่ งชี ้
ที่บรรลุเป้าหมาย
ร้ อยละ 100
ร้ อยละ 33.33
ร้ อยละ 100
ร้ อยละ 100

20 ตัวบ่ งชี้

ร้ อยละ 90.90
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ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีการศึกษา 2554
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมี
ความคิดสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1.จํานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าได้รับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณยกย่องที่มีลักษณะในเชิง
สร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2.ร้อยละของกิจกรรมที่เสริมสร้างให้นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีความคิดสร้างสรรค์ต่อกิจกรรมนักศึกษา
ทัง้ หมด

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

วันเดือนปีท่จี ดั

สถานที่จัด

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งเงิน

1.จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้
สอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิต ที่ มี
ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม
2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัด
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งคณะวิ ช า
และหน่วยงานอื่นๆ ภายนอก

1.โครงการจัดฉายภาพยนตร์เพื่อเสริมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน

22 และ 29
ธันวาคม 2554

ชั้น 8 อาคาร กสท
โทรคมนาคม บางรัก
กรุงเทพฯ

3,728

รายได้

2.โครงการกีฬา CGAM (เพชรบุรี)

3 มีนาคม 255

มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
1 กันยายน 2554 โรงเรียนบ้านโป่งแย้
ต.ไร่ใหม่พัฒนา
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

52,000

รายได้

32,000

รายได้

24-26
กุมภาพันธ์
2555

300,000

รายได้

32,000

รายได้

3.โครงการไอซีทีใจดีเลี้ยงน้อง

4.โครงการละครเวที (บางรัก)

5.โครงการไอซีทีใจดีเลี้ยงน้อง
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หอประชุมใหญ่
โรงเรียนสอนภาษา
สมาคมศิษย์เก่า
สหรัฐอเมริกา (AUA)
1 กันยายน 2554 โรงเรียนบ้านโป่งแย้
ต.ไร่ใหม่พัฒนา
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
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ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

วันเดือนปีท่จี ดั

6.โครงการปัจฉิมนิเทศ

26 มีนาคม
2555

7.โครงการวันอาจารย์ศิลป์ พีระศรี

14 กันยายน
2554
14-27
กุมภาพันธ์
2555
29 มีนาคม – 11
เมษายน 2555

8.โครงการจัดแสดงนิทรรศการภาพเขียนสี
น้ําผลงานนักศึกษา
9.โครงการ Film Workshop 2012

สถานที่จัด

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งเงิน

ชั้น 8 อาคาร กสท
โทรคมนาคม บางรัก
กรุงเทพฯ
อาคารออกแบบ
ยานพาหนะฯ
หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
ม.ศิลปากร
ชั้น 8 อาคาร กสท
โทรคมนาคม บางรัก
กรุงเทพฯ

2,000

รายได้

124,941.
75
7,000

รายได้

20,000

รายได้

รายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ให้บริการวิชาการทางด้านการสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1.ร้อยละของโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ทางด้านการสร้างสรรค์และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา/แก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง หรือส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์แก่

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

วันเดือนปีท่จี ดั

สถานที่จัด

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งเงิน

กันยายน
2554

วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์

15,000

รายได้

1.จัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 1. โครงการถ่ายทําภาพยนตร์สั้นวันศิลป์
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ พีระศรี ปีการศึกษา 2554
สื่อสารและด้านอื่นๆ ที่สร้างคุณค่าและ
มูลค่าแก่คณะวิชา ชุมชน และสังคม
2.สร้ า งเครื อข่า ยความร่ว มมื อในการ
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ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ/นานาชาติต่อโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

จัดโครงการ/กิจกรรมบริก ารวิชาการ 2.โครงการภาพยนตร์สารคดีเชิง
ศิลปวัฒนธรรม
กับองค์กรภาครัฐและเอกชน
(ปีท่1ี : ศิลปวัฒนธรรมเมืองเพชร) เรื่อง
“PHETcumentary
ทริปนี้ไม่มีหลง”
3.โครงการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
“ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน” ระยะที่ 3

วันเดือนปีท่จี ดั

สถานที่จัด

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งเงิน

ตุลาคม 2553 –
กันยายน 2554

ชั้น 8 อาคาร กสท
โทรคมนาคม บางรัก
กรุงเทพฯ

200,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

2554

TK Park

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

-

ชั้น 8 อาคาร กสท
ไม่เสีย
โทรคมนาคม บางรัก
ค่าใช้จ่าย
กรุงเทพฯ
ไม่ได้ดําเนินการจัดโครงการ

-

4.โครงการจัดประกวดหนังสือการ์ตูนเฉลิม
พระเกียรติแหลมผักเบี้ย
5.โครงการอบรมภาคฤดูร้อน
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2554

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : อนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู้รบั ผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

แหล่งเงิน

1.ร้อยละของโครงการทํานุบํา รุงศิลปวัฒนธรรม 1.จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เป็นโครงการเพื่อการอนุรักษ์ส่งเสริมเอกลักษณ์ ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะฯ
ของชาติ
และมีประโยชน์ต่อชุมชน
2 . เ ผ ย แ พ ร่ กิ จ ก ร ร ม ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.โครงการไหว้ครูและครอบครูชา่ ง 2554
(เพชรบุรี)

22 ธันวาคม
2554

อาคาร OTOP วิทยา
เขตสารสนเทศ
เพชรบุรี

260,853.25

รายได้

2.โครงการไหว้ครูและครอบครูช่าง 2552
(บางรัก กรุงเทพฯ)

25 สิงหาคม
2554

ชั้น 8 อาคาร กสท
โทรคมนาคม บางรัก
กรุงเทพฯ

347,478

รายได้

2.ร้อยละโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่นํา
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ทํา
ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าที่ทําให้เกิดเอกลักษณ์ของ
ไทย

2.โครงการไหว้ครูและครอบครูช่าง (วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี)

22 ธันวาคม
2554

อาคารโอทอป วิทยา
เขตสารสนเทศ
เพชรบุรี

299,000

รายได้

3.โครงการภาพยนตร์
สารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม
(ปีท่1ี )..ศิลปวัฒนธรรมเมืองเพชร

ปี 2554

จังหวัดเพชรบุรี

200,000
บาท

งบแผ่นดิน
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