รายงานประจําปการศึกษา 2549
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คํานํา
รายงานประจําป ประจําปการศึกษา 2548 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีเปาหมายหลักของการทํารายงานเพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดปการศึกษา 2548 (ตั้งแต มิถุนายน 2548 – พฤษภาคม
2549) ซึ่งเปนการจัดทํารายงานผลการดําเนินการเปนฉบับแรกของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
นอกจากนี้คณะวิชายังไดนําขอมูลผลการดําเนินงานบางสวนของปการศึกษา 2546
และ 2547 มาแสดงไว เพื่อใหรายงานฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณาจารยประจําคณะ บุคลากรผูปฏิบัติงานของคณะ
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ทุกทานที่ไดให
ความรว มมือ สนับ สนุน การปฏิบัติง านของคณะให ประสบผลสําเร็จเรื่อยมา ตลอดจนความ
รวมมือในการจัดทําเอกสารรายงานประจําปฉบับนี้

(อาจารยชัยชาญ ถาวรเวช)
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ก

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ
ตราสัญลักษณและสีประจําคณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร
การบริหารจัดการ
รายนามคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร
รายนามคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร
บุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การเงินและงบประมาณ
การจัดการศึกษา
การรับสมัครนักศึกษา
นักศึกษาเรียนเดน
สิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษา
อาคารสถานที่
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ครุภัณฑการสอน
วัสดุหองสมุด
กิจกรรมนักศึกษา บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีไหวครูและครอบครูชาง
โครงการปนน้ําใจใหนอง
โครงการ TAM 2006
เทศกาลวันลอยกระทง
ผลงานนักศึกษา
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33
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35
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41
42

สารบัญตาราง
หนา

ตารางที่
1 แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหนงและวุฒิการศึกษา
2 แสดงการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานภายในประเทศของ
บุคลากรสายวิชาการ
3 แสดงการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานภายในประเทศของ
บุคลากรสายสนับสนุน
4 แสดงงบประมาณเงินรายไดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแตป พ.ศ.2546-ปจจุบัน
5 แสดงงบประมาณเงินรายจายจริง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแตป พ.ศ.2546–ปจจุบัน
6 แสดงจํานวนนักศึกษาจําแนกตามวิธีการรับนักศึกษา และตามปการศึกษา
7 แสดงจํานวนนักศึกษาใหมที่รบั เขาศึกษา ปการศึกษา 2546 จําแนกตามเพศและสาขาวิชา
8 แสดงจํานวนนักศึกษาใหมที่รบั เขาศึกษา ปการศึกษา 2547 จําแนกตามเพศและสาขาวิชา
9 แสดงจํานวนนักศึกษาใหมที่รบั เขาศึกษา ปการศึกษา 2548 จําแนกตามเพศและสาขาวิชา
10 แสดงจํานวนนักศึกษาออกกลางคัน ปการศึกษา 2546-2548 การพนสภาพของนักศึกษา
11 แสดงภูมิลําเนาของนักศึกษาที่เขาศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12 แสดงนักศึกษาเรียนเดน จําแนกตามรหัสนักศึกษา ชั้นป ภาคการศึกษา และเพศ
13 แสดงจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากร จัดซื้อดวยงบประมาณแผนดิน
14 แสดงจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากร จัดซื้อดวยงบประมาณเงินรายได
15 แสดงจํานวนครุภัณฑการสอน
16 แสดงโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา บริการวิชาการ และทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ปการศึกษา 2548
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สารบัญแผนภูมิ
หนา

แผนภูมิ
1
2
3
4
5
6
7

แสดงโครงสรางองคกรและการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แสดงรอยละของนักศึกษาใหมจําแนกตามชองทางการรับเขา ปการศึกษา 2547
แสดงรอยละของนักศึกษาใหมจําแนกตามชองทางการรับเขา ปการศึกษา 2548
แสดงจํานวนนักศึกษาใหมที่รบั เขาศึกษา ปการศึกษา 2546 จําแนกตามเพศและสาขาวิชา
แสดงจํานวนนักศึกษาใหมที่รบั เขาศึกษา ปการศึกษา 2547 จําแนกตามเพศและสาขาวิชา
แสดงจํานวนนักศึกษาใหมที่รบั เขาศึกษา ปการศึกษา 2548 จําแนกตามเพศและสาขาวิชา
แสดงจํานวนนักศึกษาออกกลางคัน แบงตามสาขาและสถานภาพการศึกษา
แยกตามปการศึกษา
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ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ

ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ
ปณิธาน
"สรรคสรางนวัตกรรม ผูนาํ การสื่อสาร บูรณาการเทคโนโลยี"

วิสัยทัศน
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางดาน ICT และสามารถนําองคความรูท ี่ไดไป
ประยุกตใชกบั วิชาชีพของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เปนองคกรที่ใช ICT สรางโอกาสใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. เปนสถาบันชั้นนําทางดานการศึกษารวมทั้งเปนศูนยกลางดานวิจัยประยุกต ICT
บนพื้นฐานดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
4. มีระบบการบริหารจัดการองคกรทรัพยากรบุคลากรและปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอน ICT ที่มคี ุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ
ควบคูกับคุณธรรมและจริยธรรม
2. ดําเนินการวิจัยและพัฒนา ICT เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม
3. ใชองคความรูทางดาน ICT ในการใหบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
และสังคม
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวยองคความรูทางดาน ICT

นโยบายของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• นโยบายหลัก
1. วางรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาใหมปี ระสิทธิภาพสูงสุด
ภายใตความรวมมือของบุคลากรทุกคน
2. พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาบัณฑิต เพื่อเปนสถาบันชั้นนําทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ใชองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
บริการวิชาการแกสังคม
4. พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิม่ พูนความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
5. สรางบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมทางวิชาการของคณะวิชา
• นโยบายเฉพาะดาน
1. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต
1.1 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการออกแบบ และสาขาวิชานิเทศศาสตร ใหสอดคลองกับการพัฒนา
ประเทศ
1.2 เนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางดานทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ
1.3 วางแผนและพัฒนาผลิตบัณฑิตสําหรับหลักสูตรใหมที่มีลักษณะสหวิทยาการระหวาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวเนื่องตามความตองการ
ของประเทศ
2. นโยบายดานการเรียนการสอน
2.1 เนนการจัดการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษาอยาง
ลึกซึ้งโดยการเสริมชั่วโมงปฏิบัติการที่ผูสอนสามารถถายทอดประสบการณใหกับ
ผูเรียนมากกวาปกติ
2.2 ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการเรียนการสอนใหทันตอเหตุการณและความ
ตองการของสังคม
2.3 ใหมีการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการวัดผล และประเมินผลหลักสูตรการศึกษา
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

3. นโยบายดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3.1 ใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานวิชาการ ดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
และการเสริมสรางความเขาใจที่ดีภายในองคกรนักศึกษา
3.2 วางแผนการดําเนินงานดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมีระบบทีป่ ระชาคมนักศึกษา
สวนใหญมีสว นรวมเปนหลัก ภายใตการดูแลอยางใกลชิดของอาจารยที่ปรึกษา
ฝายกิจการนักศึกษา
3.3 จัดสรรทุนการศึกษาจากงบประมาณเงินรายไดของคณะวิชาสําหรับนักศึกษาเรียนดี
และมีความประพฤติดีแตขาดทุนทรัพย และมีความสามารถทางดานเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสือ่ สาร
3.4 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหเปนผูมคี ุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ตอสังคม
4. นโยบายดานวิชาการและการวิจัย
4.1 สรางวัฒนธรรมการวิจัยใหแกบุคลากร เพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ
4.2 จัดตั้งศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางเครือขายการวิจัยและการสรางสรรค
ตลอดจน การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชนจากผลงาน
ตางๆ ที่เปนความรวม กับหนวยงานภายในและภายนอกคณะวิชา
4.3 แสวงหา และจัดสรรเงินทุนเพื่อเผยแพรการวิจัยจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
การจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย
4.4 เผยแพรและถายทอดผลงานวิจัย และงานสรางสรรคเพื่อประโยชนของสังคม
5. นโยบายดานบริการวิชาการแกสังคม
5.1 สงเสริมการประยุกตนวัตกรรมเพื่อสรางสมประสบการณของคณาจารยและนักศึกษา
ในรูปของการบริการวิชาการ
5.2 ใหบริการวิชาการ ถายทอด และจัดอบรมความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในลักษณะ
เสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน และสังคมสําหรับผูที่สนใจ
5.3 ใหบริการวิชาการในลักษณะพันธมิตรทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ
6. นโยบายดานการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 ใชองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนฐานในการสงเสริมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.2 พัฒนาตนแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดทําฐานขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรม
6.3 ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูสังคมและสาธารณะ

7. นโยบายดานการบริหารจัดการ
7.1 วางรากฐานและดําเนินการบริหารและจัดการตามโครงสรางและระบบบริหารใน
ลักษณะคณะวิชาในกํากับที่มีการกําหนดภาระงานตรงตามความรับผิดชอบและ
ความความรูความสามารถของบุคลากรแตละคน
7.2 จัดสภาพแวดลอมและสถานที่ตลอดจนจัดหาครุภัณฑการศึกษาใหมบี รรยากาศการ
เรียนการสอนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร และสื่อตาง ๆ
7.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประโยชนตอการบริหารและ
จัดการของคณะวิชา
7.4 สงเสริมใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการในองคกร
7.5 สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนประสบการณและการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ
8. นโยบายดานการเงินและงบประมาณ
8.1 วางแผนและตั้งงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการตาง ๆ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยในแตละปการศึกษา
8.2 แสวงหาเงินทุนจากภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดสรรใหกบั โครงการวิจัย การบริการ
วิชาการตลอดจนกองทุนตาง ๆ ของคณะวิชา
8.3 ตรวจสอบและประเมินผลการใชจา ยงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
9. นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา
9.2 ดําเนินการบริหารและจัดการศึกษาของคณะวิชาตามแนวทางของระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาที่วางไวอยางตอเนื่อง

ตราสัญลักษณและสีประจําคณะ
ตราสัญลักษณประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สีประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ
“สีน้ําตาลซีเปย”

ตัวสัญลักษณ

ตราสัญลักษณคณะกรรมการนักศึกษา

การบริหารจัดการ ทรัพยากร และการดําเนินงาน

การบริหารจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนคณะวิชาที่เปนหนวยงานในกํากับของ
มหาวิทยาลัย บริหารงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการบริหารจัดการคณะที่เปน
หนวยงานในกํากับและคณะที่เปนสวนราชการซึ่งมีสวนงานเปนหนวยงานในกํากับ โดยรับผิดชอบจัดการ
เรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
การบริหารจัดการประกอบดวยคณะกรรมการ 2 ชุด ไดแก (1)คณะกรรมการอํานวยการ
ประกอบดวย อธิการบดีเปนประธาน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนกรรมการ คณบดีเปนกรรมการและ
เลขานุ ก าร มี ห น า ที่ คอยกํ า กั บ ดู แ ล ให คํ า แนะนํ า และตรวจสอบการดํ า เนิ น งานของคณะ
(2)คณะกรรมการบริหารประจําคณะวิชา มีคณบดี เปนประธาน และ ผูชวยคณบดี 4 ฝาย เปนกรรมการ
มีหนาที่บริหารงานใหมีประสิทธิภาพมีความคลองตัวทั้งในการดําเนินงานและการแกไขปญหาตางๆ ของ
คณะวิชา
อธิการบดี

คณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผูชวยคณบดี
ฝายกิจการพิเศษ

ผูชวยคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษา

คณาจารยประจําคณะฯ

คณะกรรมการอํานวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะฯ

ผูชวยคณบดี
ฝายแผนและพัฒนา

ผูชวยคณบดี
ฝายบริหาร

สํานักงานคณะฯ

แผนภาพ 1 โครงสรางองคกรและการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฝายกิจการพิเศษ

ฝายกิจการนักศึกษา

ฝายบริหาร

ฝายแผนและพัฒนา

อาจารยสุนันทา พรายมี
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร

อาจารยมานพ เอี่ยมสะอาด
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ

สายสนับสนุน(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
ฝายกิจการนักศึกษา

ฝายบริการวิชาการ

ฝายปฏิบัติการสารสนเทศ

สายสนับสนุน(ศูนยประสานงานตลิ่งชัน)
ฝายประสานงาน

ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน

นางสาวชลทิชา ทองศิริ
นักบริหารงานทั่วไป

รายนามคณะกรรมการการอํานวยการ
ประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
ผศ.ดร. อรุณรักษ วิทยวิจิน
รศ.ดร. ศักดิ์ชัย
คิรินทรภาณุ
อาจารยชัยพร
พานิชรุทติวงศ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการบริหาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. อาจารยชัยชาญ ถาวรเวช
ประธานกรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. อาจารยมานพ
เอี่ยมสะอาด
กรรมการ
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ
3. อาจารยชญานิศ ตนเทียน
กรรมการ
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
4. อาจารยวิศษิ ฎ
วงษวิไลวารินทร
กรรมการ
ผูช วยคณบดีฝายแผนและพัฒนา
5. อาจารยวนัสนันท สวนทรง
กรรมการ
ผูแทนคณาจารย
6. นายบุญชวย
จันทรเฮา
เลขานุการฯ

ทรัพยากรดานตางๆ ของคณะ
บุคลากร
ในปการศึกษา 2549 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบคุ ลากรเต็มเวลา
ทั้งสิ้น จํานวน 23 คน และ อาจารยพิเศษ จํานวน 28 คน ดังตารางตอไปนี้
ตาราง1 จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหนงและวุฒิการศึกษา
บุคลากร
1.ผูบริหารและ
อาจารยประจํา
2.อาจารยพิเศษ
3.พนักงาน
4.ลูกจาง
รวม

หนวย : คน
คิดเปน
ผูเชี่ยวชาญ ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อื่นๆ รวม
รอยละ
11
4
15
29.41
-

2
2

23
2
36

3
5
12

1
1

28
7
1
51

54.90
13.73
1.96
100

การเงินและงบประมาณ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนคณะวิชาในกํากับ จัดตั้งเปนหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยตั้งแตป 2546 คณะฯ เลี้ยงตัวเองดวยเงินรายไดโครงการพิเศษที่ไดจากคาธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจายเปนหลัก เปนจํานวน 80% และอีก 20% จัดสรรใหแกวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีรายละเอียด ดังนี้
ตาราง 2 งบประมาณเงินรายไดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแตป พ.ศ.2546 - ปจจุบัน
งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.
รายละเอียด
2546 – 2547*
2548
2549
2550
ประมาณการรายรับ
11,578,000.00 19,009,000.00 30,272,000.00 35,776,000.00
รายรับจริง
20,017,990.78 23,379,291.02 32,470,379.05 36,417,613.25
จัดสรรให มศก. 30%
5,842,254.00 6,988,413.00
จัดสรรให มศก. 20%
6,485,624.00 7,155,200.00
รายจายจริง
7,533,987.81 10,574,417.35 17,795,753.89 21,027,329.04
6,641,748.97 5,816,460.67 8,189,001.16 8,235,084.21
รายรับสูงกวารายจาย
หมายเหตุ * ประมาณการรายรับ 11,578,000 บาท เปนของปงบประมาณ 2547 ปเดียว
แตรายรับจริงเปนของ ป 2546 - 2547

ตาราง 3 งบประมาณเงินรายจายจริง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแตป พ.ศ.2546 – ปจจุบัน
รายจายจริง ปงบประมาณ พ.ศ.
งาน
2546 - 2547
2548
2549
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
งานบริหารงานทั่วไป
6,500,000.00 3,314,924.21 10,476,000.00 5,257,672.54 10,400,000.00 3,661,133.09

2550
แผน
13,526,000.00

ผล
5,565,380.78

งานพัฒนาบุคลากร

200,000.00

478,947.00

450,000.00

232,000.00

1,000,000.00

2,560.00

1,000,000.00

196,046.30

งานพัฒนาหลักสูตร

50,000.00

-

150,000.00

8,000.00

700,000.00

16,000.00

1,250,000

360,225.93

งานประกันคุณภาพการศึกษา

85,000.00

-

150,000.00

-

200,000.00

4,000.00

200,000.00

26,900.00

งานกิจกรรมนักศึกษา

200,000.00

431,866.60

300,000.00

354,244.20

500,000.00

171,105.50

750,000.00

321,958.83

งานทุนการศึกษา

200,000.00

10,000.00

500,000.00

10,000.00

736,000.00

321,000.00

850,000.00

284,000.00

4,293,000.00 3,298,250.00

6,983,000.00

4,712,500.61 15,736,000.00

1,778,271.46

งานจัดการศึกษาโครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี
งานบริการวิชาการแกชุมชน
รวม

50,000.00
-

16,700,000.00 13,918,538.20

-

-

-

500,000.00

-

500,000.00

211,000.00

-

-

-

300,000.00

-

500,000.00

-

11,578,000.00 7,533,987.81

19,009,000.00

10,574,417.35 30,270,000.00

5,954,070.05

500,000.00
143,279.00
35,776,000.00 21,027,329.04

ตาราง 4 การเปรียบเทียบสัดสวนระหวางงบประมาณเงินรายไดกับงบแผนดิน พ.ศ. 2549
งบประมาณ
อัตราสวน
ปการศึกษา
งปร : งปผ.
เงินรายได
เงินแผนดิน (คาครุภัณฑ)
2549
3,708,000
90 : 10
32,470,379.05

แผนภาพแสดงอัตราสวนของงบประมาณเงินรายไดตอ
งบประมาณเงินแผนดิน พ.ศ.2549

เงินรายได
เงินแผนดิน

แผนภาพ 2 อัตราสวนของงบประมาณเงินรายไดตองบประมาณเงินแผนดิน พ.ศ.2549

อาคารสถานที่
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีกอตั้งขึ้นมาหลังจากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจจึงมีแนวความคิด
ในการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสงู สุด ดังนั้นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึง
ใชอาคารเรียนของวิทยาเขตฯ รวมกับคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการ
จัดการ โดยในปงบประมาณ 2550 คณะฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินเปนเงิน 10 ลานบาท
เพื่อสรางอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศมูลคา 20 ลานบาท(คณะฯ ตองใชงบประมาณเงิน
รายไดสมทบอีก10 ลานบาทเปนอยางนอย)
1. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
1.1 อาคารบริหาร
y ชั้นที่หนึ่ง สํานักงานคณะฯ ใชพื้นที่รวมกับคณะวิทยาการจัดการ
y ชัน้ ที่สี่
- หองพักอาจารย
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ICT I
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ICT II
- หองเก็บพัสดุและครุภัณฑการศึกษา
1.2 อาคารเรียนรวม
ใชตามตารางสอนแตละภาคการศึกษารวมกับคณะวิชาอื่นๆ ประกอบดวย
y ชั้นที่สอง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของศูนยคอมพิวเตอร /หองบรรยายสอนทางไกล
y ชั้นที่สาม หองบรรยาย
1.3 อาคารวิทยบริการ
ใชเปนหองปฏิบัติการเฉพาะทาง ประกอบดวย
หองปฏิบัติการซิลคสกรีน
หองปฏิบัติการถายรูป
หอง LAB 3 ปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร PC จํานวน 100 เครื่อง
หอง LAB 4 ปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอรMac. จํานวน 30 เครื่อง

1.4 อาคารปฏิบัติการออกแบบยานพาหนะ
ใชเปนหองปฏิบัติการเฉพาะทาง ประกอบดวย
หองปฏิบัติการทัศนศิลป 1
หองปฏิบัติการทัศนศิลป 2
หองปฏิบัติการวาดเสน
2. วิทยาเขตวังทาพระ
ใชเปนสถานที่จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และออกแบบ ชั้นปที่
4 และชั้นปที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตร ประกอบดวยอาคารตางๆ ดังนี้
2.1 อาคารศูนยเรียนรวม 3 ไดแก หองบรรยาย 60 คน / หองบรรยายรวม (200 คน) /
หองปฏิบัติการภาษา
2.2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร(วังทาพระ)
3. อาคารสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
ใชเปนสถานที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราวของนักศึกษาในสาขาที่จัดการศึกษาในพื้นที่ กทม.
ประกอบดวย
y ชั้นที่สาม ศูนยประสานงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/หองพัก
อาจารยประจําและอาจารยพิเศษ / หองปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร(สําหรับนักศึกษากลุมเล็ก)

ครุภัณฑ
ในปการศึกษา 2549 คณะฯ ไดใชงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินแผนดินที่ไดรับ
จัดซื้อครุภัณฑตางๆ เพื่อใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ดังรายการตอไปนี้
1. ครุภัณฑคอมพิวเตอร
จัดซื้อโดยใชงบประมาณเงินรายไดของคณะฯ จํานวน 4,566,240 บาท
ตาราง 5 รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร
ที่

ยี่หอ/รุน

1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร HP
Pavillion Window XP
Professional English SP512 MB
80 GB 17” CRT Monitor
2 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร HP
Pavillion Window XP
Professional SP2(OME)
17” CRT Monitor RAM 1 GB
3 เครื่องแท็ปเล็ต Tablet ยี่หอ
Wacom Intous3 9x12 USB
w/Pen, Pen
4 เครื่องแท็ปเล็ต Tablet ยี่หอ
Wacom Graphire4 6x8/a5
Silver Tablet
5 เครื่องปริ้นเตอร HP DESKJET 1280

จํานวน
(หนวย)
30

เงินงบประมาณ

สถานทีต่ ั้ง

1,267,950

สนง.คณะICT
เพชรบุรี

8

512,744

สนง.คณะICT
เพชรบุรี

5

85,600

สนง.คณะICT
เพชรบุรี

15

110,745

สนง.คณะICT
เพชรบุรี

1

9,951

50

2,541,250

สนง.คณะICT
เพชรบุรี
สนง.คณะICT
เพชรบุรี

1

38,000

A3 Printer

6 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร HP
Pavillion Window XP Intel
Pentium4 Processor (3.06GHz)
DDR RAM 1 GB
17” CRT Monitor
7 เครื่องเราเตอร 1MIM Slot2
SIC Slots
รวม

4,566,240

สนง.คณะICT
เพชรบุรี

2. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
จัดซื้อโดยใชงบประมาณเงินรายไดของคณะฯ จํานวน 630,476 บาท (รายการที่
1 - 3) และงบประมาณแผนดิน จํานวน 752,241 บาท (รายการที่ 4 - 6)
ตาราง 6 รายการครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
ที่
ยี่หอ/รุน
(หนวย)
1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ยี่หอ
4
Sony 2500ANSI,XGA/1024x768
LCD Data Projector
รุน VPL-CX76
2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
1
ความสวาง 1500 ANSI Lumen
SVGA รุน VPL –ES2
3 ขาตั้งกลอง ขาตั้งกลอง Monfrotlo
1
055 PROB
4 จอรับภาพ แบบมอเตอร ขนาด 100
2
นิ้ว ยี่หอ Grandview
5 กลองดิจิตอล ยี่หอ Nikon แบบ
5
SINGLE LENS REFLEX ความ
ละเอียด 6.1 ลานพิกเซล IMAGE
SENSOR6.24 ลานพิกเซล
6 เครื่องถายทอดสัญญาณวัตถุ 3 มิติ
9
ยี่หอ VERTEX รุน D-970
รวม

เงินงบประมาณ

สถานทีต่ ั้ง

570,000

อาคารบริหาร ชั้น 4
เพชรบุรี

49,990

สนง.คณะICT
เพชรบุรี

10,486

สนง.คณะICT
เพชรบุรี
อาคารบริหาร ชั้น 4
เพชรบุรี
สนง.คณะICT
เพชรบุรี

40,000
224,000

488,241
1,382,717

อาคารบริหาร ชั้น 4
เพชรบุรี

3. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
จัดซือ้ โดยใชงบประมาณเงินรายไดของคณะฯ จํานวน 103,850 บาท (รายการที่ 1 - 2)
และเงินที่ไดรับจัดสรรจากงบประมาณแผนดินเปนคาครุภัณฑ จํานวน 441,099.99 บาท (รายการที่ 3 - 6)
ตาราง 7 รายการครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ที่

ยี่หอ/รุน

1 ตูเมนไฟฟา สแคลวดี 30 ชองเมน
200แอมป
2 ชุดแปลงสัญญาณ VGA วงจรปด
เครื่องรับโทรทัศน 29 นิ้ว ยี่หอ JVC
รุน AV-29M315 2 เครื่อง
3 เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง
ขนาดไมนอยกวา 120วัตต ยี่หอ
PHONIC รุน PoadGear 160
4 เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง
ขนาดไมนอยกวา 40วัตต ยี่หอ
PHONIC รุน Powerpack 408
5 เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง
ขนาดไมนอยกวา 160 วัตต
PHONIC รุน Powerpod602
ลําโพง 4 ตัวพรอมขอยึดยี่หอ
PHONIC รุน SE207
6 ชุดไมคลอยแบบหนีบปกเสี้อ ชุดรับ
สัญญาณ ยี่หอ TOAรุนWT 4810
เครื่องสงสัญญาณแบบหนีบ
กระเปา ยี่หอ TOA รุน WM4310
รวม

จํานวน
(หนวย)
1

รวมเงินงบประมาณ

สถานทีต่ ั้ง

45,000

อาคารบริหาร
เพชรบุรี
อาคารวิทยบริการ
เพชรบุรี

1

58,850
(58,850 บาท/เครื่อง)

9

336,600

อาคารบริหาร
เพชรบุรี

1

24,899.99

อาคารบริหาร
เพชรบุรี

1

34,900

อาคารบริหาร
เพชรบุรี

3

44,700

อาคารบริหาร
เพชรบุรี

544,949.99

4. ครุภัณฑสาํ นักงาน
จั ด ซื้ อ โดยใช ง บประมาณเงิ น รายได ข องคณะฯ จํ า นวน 569,840.75 บาท
(รายการที่ 1 - 9) และเงินที่ไดรับจัดสรรจากงบประมาณแผนดินเปนคาครุภัณฑ จํานวน 605,798 บาท
(รายการที่ 10 - 19)
ตาราง 8 รายการครุภัณฑสํานักงาน
ที่

ยี่หอ/รุน

1 ตูถายบล็อคสกรีน

จํานวน
(หนวย)
1

รวมเงินงบประมาณ

สถานทีต่ ั้ง

12,500

อาคารวิทยบริการ
เพชรบุรี
อาคารวิทยบริการ
เพชรบุรี
อาคารวิทยบริการ
เพชรบุรี
อาคารวิทยบริการ
เพชรบุรี
อาคารวิทยบริการ
เพชรบุรี
อาคารวิทยบริการ
เพชรบุรี
สนง.คณะICT
เพชรบุรี
สนง.คณะICT
เพชรบุรี
อาคารวิทยบริการ
ชั้น4,5 เพชรบุรี
อาคารวิทยบริการ
เพชรบุรี

2 ตูเก็บแบบ ยี่หอ ลักกี้ รุน D-5048

2

21,890

3 ชั้นตากสกรีน ขนาด80x120 ซ.ม. สูง
45 ชั้น
4 กระดานดํา ชนิด 2 หนา ขนาด
120x240 ซ.ม.พรอมขาตั้ง
5 เครื่องชั่ง AND: SK-5001WP พิกัด
5Kg/1g
6 ตูเก็บหุนโครงกระดูก ขนาด
60x60x200 ซ.ม.
7 ตูเก็บโปสเตอร ขนาด118x813x292
cm
8 กระดานไวทบอรด ชนิด2 หนา ขนาด
100x200 ซ.ม. ขาตั้งอลุมิเนียม
9 เครื่องปรับอากาศ แคเรียร รุน
38RSO40-5B-1/42JB014-540
10 กระดานไวทบอรด ชนิด 2หนาแบบจัด
นิทรรศการ 100x200 ซ.ม. ขาตั้ง
อลูมิเนียม
11 กระดานไวทบอรดขนาด120x240ซ.ม.

1

36,085.75

1

8,000

1

6,955

2

16,050

2

17,800

5

46,100

7

404,460

10

98,654

10

39,590

6

39,804

4

40,660

12 ขั้นเก็บเอกสาร หนังสือและวารสาร
ขนาดไมนอยกวา 60x120ซ.ม.
1 ชุดตูบานเลื่อน
13 โตะทํางาน

อาคารวิทยบริการ
เพชรบุรี
อาคารวิทยบริการ
เพชรบุรี
อาคารวิทยบริการ
เพชรบุรี

(ตอ)
ที่

ยี่หอ/รุน

14 โตะทํางานแอนนิเมชั่น ขนาด
0.60x0.80ม.
15 โตะบรรยายหนาชั้นเรียน พรอม
เกาอี้ 1 ชุด มีโตะทํางาน 2 ตัว
เกาอี้ 2 ตัว
16 เครื่องเจาะกระดาษเขาเลม แบบ
เจาะกระดาษไฟฟาและเขาเลมแบบ
มือโยก
17 เครื่องพิมพสําเนาแบบดิจิตอล
ยี่หอริโซ รุน RP 3500
18 โตะวางคอมพิวเตอร พรอมเกาอี้ 1
ชุดมีโตะ 2 ตัว เกาอี้ 2 ตัว
19 เครื่องโทรสาร ยี่หอ PANASONIC
รุน UF-5100
รวม

จํานวน
(หนวย)
10

รวมเงินงบประมาณ

สถานทีต่ ั้ง

28,890

อาคารวิทยบริการ
เพชรบุรี
อาคารวิทยบริการ
เพชรบุรี

4

14,552

1

14,980

สนง.คณะICT
เพชรบุรี

1

114,918

60

186,180

1

27,570

สนง.คณะICT
เพชรบุรี
อาคารวิทยบริการ
เพชรบุรี
สนง.คณะICT
เพชรบุรี

1,175,638.75

5. ครุภัณฑการศึกษา
จัดซื้อโดยใชงบประมาณเงินรายไดของคณะฯ จํานวน 18,598.50 บาท
ตาราง 9 รายการครุภัณฑการศึกษา
ที่

ยี่หอ/รุน

1 หุนโครงกระดูกมนุษย สูงไมนอ ย
กวา 160 ซ.ม.พรอมขาตั้งสแตนเลส
2 ถังเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ขนาด
1.00x2.00x0.55 เมตร
สําหรับปฏิบติการซิลคสกรีน
รวม

จํานวน
(หนวย)
1
1

รวมเงินงบประมาณ

สถานทีต่ ั้ง

9,450

อาคารวิทยบริการ
เพชรบุรี
อาคารวิทยบริการ
เพชรบุรี

9,148.50
18,598.50

6.คาเชาคูสายเครือขายอินเตอรเน็ตและเซิรฟเวอร
ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดการเรียนการสอนทางดานที่ตองอาศัย
เครือขายอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับการคนควาหาขอมูลประกอบการศึกษาสําหรับนักศึกษา
คณาจารย ดังนั้นจึงไดเชาคูสายเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงจากบริษัท CAT Telecom โดยมี
คาใชจา ยเดือนละ 35,000 บาท รวมเปนคาใชจายในการเชาคูสายปละ 350,000บาท
นอกจากนี้คณะฯ ไดเชาเซิรฟเวอร ของบริษทั เวิล อินเตอรเน็ตเวิรค จํากัด สําหรับใหบริการ
พื้นที่ในการจัดเก็บไฟลงานตางๆ ในการเรียนการสอนของนักศึกษาและคณาจารย ซึ่งมีความจําเปน
อยางมากเนื่องจากไฟลงานสวนใหญกินเนื้อที่คอนขางมากและใชเซิรฟเวอรของมหาวิทยาลัยในการ
จัดเก็บไดอยางพอเพียง โดยมีคาใชจา ยเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นปละ 29,000 บาท
ดังนั้นในแตละปการศึกษา คณะฯ จะตองเสียคาใชจายในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
เครือขายและเซิรฟเวอร ปละไมต่ํากวา 385,000 บาท
7. วัสดุหองสมุด
7.1 คาวัสดุหองสมุดสําหรับสวนกลาง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดซื้อ
หนังสือ/ตําราทั้งภาษาไทยและตางประเทศ ไวทุกปการศึกษา ปละ 400,000 บาท โดยปการศึกษา
2549 ไดจัดสรรเงินจํานวน 500,000 บาท และหอสมุดไดทําการจัดซื้อหนังสือไปแลวทั้งสิ้น 420 เลม
เปนเงินทั้งสิ้น 308,114.29 บาท และเงินที่เหลืออีกจํานวน 208,987 บาท จะนําไปสมทบในการจัดซือ้
หนังสือในปตอไป
7.2 คาวัสดุหอ งสมุดสําหรับคณาจารยคณะฯ
คณะฯ ไดจัดสรรเงินไวสําหรับซื้อเอกสาร/ตํารา ประกอบการสอนของคณาจารย ปการศึกษา
ละ 10,000 บาท ตอคน โดยในปการศึกษา 2549 ไดมอี าจารยธาํ รงคศกั ดิ์ นิม่ อนุสรณสกุล ไดจัดซือ้
หนังสือรายวิชา 800 115ภาพพิมพซิลคสกรีนเบื้องตน จํานวน 3 เลมเปนเงิน 365 บาท และรายวิชา
802 306 การออกแบบตัวละคร จํานวน 8 เลม เปนเงิน 11,272.50 บาท

แผนการปฏิบัติงานประจําป

แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2549
จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบการดําเนินงานในแตละปการศึกษาของคณะวิชา โดยจะดําเนินการ
ในระหวาง วันที่ 1 มิถุนายน 2549 ถึง 30 พฤษภาคม 2550 ของทุกป โดยกิจกรรมที่ดําเนินการจะ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
ตาราง 10 กิจกรรมและแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2549
การดําเนินการ
ชวงเวลา
พ.ศ.2549
มิถุนายน

กรกฎาคม

ลําดับที่

ยุทธศาสตรมศก.

เสร็จสิ้น

ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
2.โครงการชี้แจงรายละเอียดการศึกษากับ
ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ผูปกครองนักศึกษาใหม
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
3.ดําเนินการจัดสอบกลางภาค ภาค1/ 2549 ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
4.โครงการพิจารณาจัดสรรเงินรายไดใหกับ ยุทธศาสตรที่ 5 นักศึกษามีความรู
กิจกรรมนักศึกษา
ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพที่
ทันสมัยมีจิตสํานึกรับผิดชอบ

3

5. โครงการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาใหกับ ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
นักศึกษา ภาค1/2549
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
6. โครงการแบดมินตัน ศิลปากรเพชรบุรีโอเพน ยุทธศาสตรที่ 5 นักศึกษามีความรูทาง
ครั้งที่ 1
วิชาการและทักษะทางวิชาชีพที่
ทันสมัยมีจิตสํานึกรับผิดชอบ

3

1.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมปการศึกษา 2549

3

3

3

3

ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

(ตอ)
การดําเนินการ
ชวงเวลา
สิงหาคม

กันยายน

ลําดับที่

เสร็จสิ้น

7.โครงการแนะแนวการทําจุลนิพนธ

ยุทธศาสตรที่ 5 นักศึกษามีความรู
ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพที่
ทันสมัยมีจิตสํานึกรับผิดชอบ

3

8.โครงการแนะแนววิชาชีพ

ยุทธศาสตรที่ 5 นักศึกษามีความรู
ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพที่
ทันสมัยมีจิตสํานึกรับผิดชอบ

3

9.โครงการ ICT-FRESHY AWARDS

ยุทธศาสตรที่ 5 นักศึกษามีความรูทาง
วิชาการและทักษะทางวิชาชีพที่
ทันสมัยมีจิตสํานึกรับผิดชอบ

3

10.โครงการปนน้ําใจใหนองโรงเรียนเพชรบุรี
ปญญานุกูล จ.เพชรบุรี

ยุทธศาสตรที่ 5 นักศึกษามีความรูทาง
วิชาการและทักษะทางวิชาชีพที่
ทันสมัยมีจิตสํานึกรับผิดชอบ

3

11.โครงการถายภาพสถานที่จริงเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและทิวทัศนนอกสถานศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 5 นักศึกษามีความรู
ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพที่
ทันสมัยมีจิตสํานึกรับผิดชอบ

3

12.ดําเนินการสอบปลายภาค ภาค1/2549

ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4 สืบสาน สรางสรรค
สนับสนุน บูรณาการ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม

3

ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

3

13.โครงการธรรมชําระใจเทิดไทองคราชันย

ตุลาคม

ยุทธศาสตรมศก.

14. เตรียมการจัดการเรียนการสอนภาค
2/2549

15. รางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
นิเทศศาสตร

3

3

ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

(ตอ)
การดําเนินการ
ชวงเวลา

ลําดับที่

ยุทธศาสตรมศก.

16. โครงการประชาสัมพันธคณะโดยการ
ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
เผยแพร CD การละเลนของไทยในแบบดิจิตอล ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
อารต
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
17.โครงการจัดทําบัญชีครุภัณฑภาคการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 เพื่อสรางสังคม
ฐานความรู บูรณาการความเชี่ยวชาญ
ภาค 1/2549
ทางดานศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ใหมหาวิทยาลัยศิลปากร
เปนแหลงทุนทางศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ
18.โครงการพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการ ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
คอมพิวเตอร
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
19.โครงการปรับปรุงระบบเครือขาย
ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
20. ประชุมสรุปผลการเรียนการสอน(ภาคตน) ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ภาค1/2549
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
พฤศจิกายน 21. โครงการเตรียมความพรอมหองปฏิบัติการ ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
คอมพิวเตอรภาค2/2549
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

เสร็จสิ้น

3

3

3

3

3

3

ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

(ตอ)
การดําเนินการ
ชวงเวลา

ลําดับที่

เสร็จสิ้น

ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 5 นักศึกษามีความรูทาง
วิชาการและทักษะทางวิชาชีพที่
ทันสมัยมีจิตสํานึกรับผิดชอบ

3

24.โครงการออกคายอาสาสรางหองสมุดและ ยุทธศาสตรที่ 5 นักศึกษามีความรูทาง
ศิลปะสูนอง
วิชาการและทักษะทางวิชาชีพที่
ทันสมัยมีจิตสํานึกรับผิดชอบ

3

25.โครงการพิจารณาทุนการศึกษา
ภาค 2/ 2549

ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4
สืบสาน สรางสรรค สนับสนุน บูรณา
การ ศิลปะ และวัฒนธรรม

3

ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
28.โครงการจัดทํางบประมาณแผนดิน ปพ.ศ. ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
2551
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
29.โครงการ “การใหทุนสนับสนุนการศึกษาตอ ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ขั้นสูงสําหรับคณาจารย”
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

3

22.โครงการจัดเตรียมserver เพื่อบริการ
นักศึกษา

23.โครงการกีฬาสัมพันธ ICT ประจําป2549
(แขงขันฟุตบอล)

ธันวาคม

ยุทธศาสตรมศก.

26.ไหวครูและครอบครูชาง

27.ดําเนินการสอบกลางภาค ภาค 2/2549

3

3

3

3

ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

(ตอ)
การดําเนินการ
ชวงเวลา

ลําดับที่

ยุทธศาสตรมศก.

30.โครงการพิจารณาจัดสรรเงินรายไดใหกับ
กิจกรรมนักศึกษา ภาค 2/2549

ผลงานนักศึกษา 5 นักศึกษามีความรู
ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพที่
ทันสมัยมีจิตสํานึกรับผิดชอบ
ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

3

ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
กุมภาพันธ 33. โครงการปนน้ําใจใหนองโรงเรียนเพชรบุรี ยุทธศาสตรที่ 5 นักศึกษามีความรูทาง
ปญญานุกูล จ.เพชรบุรี
วิชาการและทักษะทางวิชาชีพที่
ทันสมัยมีจิตสํานึกรับผิดชอบ

3

34.ดําเนินการจัดสอบปลายภาค ภาค2/2549 ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
กุมภาพันธ- 35.โครงการเตรียมความพรอมอาคาร
ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
เมษายน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
36. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน
ยุทธศาสตรที่ 5
นักศึกษามีความรูทางวิชาการและ
ทักษะทางวิชาชีพที่ทันสมัยมีจิตสํานึก
รับผิดชอบ

3

31. รับนักศึกษาโควตาพิเศษ

เสร็จสิ้น

3

พ.ศ.2550
มกราคม

32. วิพากษหลักสูตรนิเทศศาสตร

3

3

3

ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

(ตอ)
การดําเนินการ
ชวงเวลา

ลําดับที่

ยุทธศาสตรมศก.

มีนาคม 37.โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ ป
การศึกษา 2550 (รับตรง รอบแรก)

ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
38. โครงการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ปการศึกษา ภาค 1/2550
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
39. ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2549 ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
40. โครงการเตรียมปรับปรุงหองปฏิบัติการ ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนทางดาน ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 5
41. โครงการจัดงาน Goodbye Senior
ประจําปการศึกษา 2549
นักศึกษามีความรูทางวิชาการและ
ทักษะทางวิชาชีพที่ทันสมัยมีจิตสํานึก
รับผิดชอบ

เมษายน 42. โครงการนิเทศกนักศึกษาฝกงาน

ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
43. โครงการจัดทําบัญชีครุภัณฑ ภาค 2/2549 ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

เสร็จสิ้น

3

3

3

3

3

3

3

ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

(ตอ)
การดําเนินการ
ชวงเวลา

ลําดับที่

ยุทธศาสตรมศก.

พฤษภาคม 44. โครงการรับนักศึกษาระบบกลางรับนิสิต ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
นักศึกษาของ สกอ.(Admissions) ปการศึกษา ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
2550
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
45. โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯป
ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
การศึกษา 2550 (รับตรง รอบ 2)
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
46. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาคตน ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2550 (วิทยาเขตสารสนเทศพบ.) ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
47. ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคตน ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2550 (วิทยาเขตวังทาพระ)
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
48. ปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2550 ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
49. โครงการชี้แจงรายละเอียดการศึกษากับ ยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัย
ผูปกครองนักศึกษาใหม
ศิลปากรเปนผูนําการถายทอดความรู
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

เสร็จสิ้น

3

3

3

3

3

3

ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

ผลการปฏิบัติงาน
ดานการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรที่เปดสอน
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
y แขนงวิชาออกแบบแอนิเมชัน่
y แขนงวิชาออกแบบเกมคอมพิวเตอร
y แขนงวิชาสือ่ ผสมและเว็บ

การรับเขาศึกษา
ในปการศึกษา 2549 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใชวธิ ีการคัดเลือก
นักศึกษาเขาศึกษา 3 วิธีการ คือ
• การสอบผานระบบกลางรับนิสิตนักศึกษา(Admissions) โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
• โควตาพิเศษ 28 จังหวัด โดยผานมหาวิทยาลัยศิลปากร
• โครงการรับเพิ่มพิเศษ (รับตรง) โดยผานการจัดการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ตาราง 11 จํานวนผูเขาศึกษาจําแนกตามวิธีการคัดเลือกเขาศึกษา
วิธีการรับนักศึกษา
สาขาวิชา
การสอบผาน โควตา รับตรง
(สกอ.)
พิเศษ
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
51
28
22
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
56
28
54
รวม
107
56
76
(%)
44.77
23.43
31.80

รวม
101
138
239
100

รับตรง
31.80%

สกอ.
44.77%

สกอ.
โควตา
รับตรง

โควตา
23.43%

แผนภาพ 3 เปรียบเทียบรอยละของวิธีการรับเขาศึกษา

ภูมิลําเนาของนักศึกษา
ในแตละปผูเขาศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีภูมิลําเนากระจายกันอยู
ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ในปการศึกษา 2549 นักศึกษาใหมมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑล
มากที่สุด (25.10%) รองลงมาไดแก ภาคกลาง (20.50%) ภาคใต (16.32%) และภาคตะวันตก
(15.06%) โดยมีรายละเอียดแสดงดังตาราง

ตาราง 12 ภูมลิ ําเนาของนักศึกษาที่เขาศึกษาใหม
สาขาวิชา
ภูมิลําเนา
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนรวม
สารสนเทศธุรกิจ
เพื่อการออกแบบ
กรุงเทพฯและปริมณฑล
20
40
60
กลาง
26
23
49
ตะวันตก
17
19
36
เหนือ
10
9
19
ใต
16
23
39
ตะวันออก
4
14
18
ตะวันออกเฉียงเหนือ
8
10
18
รวม
101
138
239

รอยละ
25.10
20.50
15.06
7.94
16.32
7.54
7.54
100

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตะวันออก 7.54%

กรุงเทพฯและปริมณฑล
25.10%

กรุงเทพฯและปริมณฑล
กลาง
ตะวันตก

ใต 16.32%

เหนือ
เหนือ 7.94%

กลาง 20.5%
ตะวันตก 15.06%

แผนภาพ 4 ภูมิลําเนาของนักศึกษาใหม

ใต
ตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานภาพที่สงผลตอการลดจํานวนลงของนักศึกษา
หลังจากการรับเขาศึกษาดวยวิธีการรับเขาศึกษาของคณะฯ ที่กลาวมาแลวขางตน จํานวน
นักศึกษาที่รับเขาตนปอาจจะลดลงไดดวยสถานะภาพตางๆ รายละเอียดดังตาราง
ตาราง 13 สถานภาพที่สงผลตอการลดจํานวนลงของนักศึกษาชั้นปที่ 1
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ลําดับ ปที่เขาศึกษา ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์
เรียน
พน
ที่
สภาพ
90
1
2546
128
38
8
87
2
2547
134
47
9
105
3
2548
154
49
6
57
4
2549
101
44
ตาราง 14 สถานภาพที่สงผลตอการลดจํานวนลงของนักศึกษาชั้นปที่ 1
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
ลําดับ ปที่เขาศึกษา ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์
เรียน
พน
ที่
สภาพ
72
1
2546
111
39
9
94
2
2547
132
38
5
86
3
2548
116
30
3
94
4
2549
138
44
10
ตาราง 15 สถานภาพที่สงผลตอการลดจํานวนลงของนักศึกษาชั้นปที่ 2
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ลําดับ ปที่เขาศึกษา
เรียน
พนสภาพ
ลาออก
ปกติ
ที่
67
66
1
2546
1
69
68
2
2547
1
192
85
3
2548
5
2

ลาออก

ปกติ

15
9
7
3

67
69
92
54

ลาออก

ปกติ

12
2
10
4

51
87
73
80

ตาราง 16 สถานภาพที่สงผลตอการลดจํานวนลงของนักศึกษาชั้นปที่ 2
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
ลําดับ ปที่เขาศึกษา
เรียน
พนสภาพ
ลาออก
ปกติ
ที่
51
45
1
2546
5
1
87
86
2
2547
1
73
73
3
2548
ตาราง 17 สถานภาพที่สงผลตอการลดจํานวนลงของนักศึกษาชั้นปที่ 3
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ลําดับ ปที่เขาศึกษา
เรียน
พนสภาพ
ลาออก
ปกติ
ที่
66
65
1
2546
1
68
67
2
2547
1
ตาราง 18 สถานภาพที่สงผลตอการลดจํานวนลงของนักศึกษาชั้นปที่ 3
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
ลําดับ ปที่เขาศึกษา
เรียน
พน
ลาออก
ปกติ
ที่
สภาพ
45
44
1
2546
1
86
87
2
2547
1
ตาราง 19 การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ลําดับ ปที่เขาศึกษา
ปกติ
พน
ตกคาง สําเร็จการศึกษา
ที่
สภาพ
65
62
1
2546
3
ตาราง 20 การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
ลําดับ ปที่เขาศึกษา
ปกติ
พน
ตกคาง สําเร็จการศึกษา
ที่
สภาพ
41
41
1
2546
-

แผนภาพแสดงสถานภาพที่มีผลตอการลดจํานวนลงของนักศึกษา
ไมประสงคเปนน
ศ. 9.21%

สละสิทธิ์ 6.7%
ไมประสงคเปนนศ.
ลาออก 2.92%

สละสิทธิ์
ลาออก

นศ.คงอยู 57.32%
พนสภาพ 23.85%

พนสภาพ
นศ.คงอยู

แผนภาพ 5 สถานภาพที่มีผลตอการลดจํานวนลงของนักศึกษาใหม

จํานวนนักศึกษา
ในปการศึกษา 2549 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีจํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตทั้งสิ้น จํานวน 551 คน แสดงรายละเอียดดังตาราง
ตาราง 21 จํานวนนักศึกษาปการศึกษา 2549
ปที่เขาศึกษา
2546
สาขาวิชา
(ป4)
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
65
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
41
ออกแบบ
รวม
106

ปที่เขาศึกษา ปที่เขาศึกษา ปที่เขาศึกษา
2547
2548
2549
(ป3)
(ป2)
(ป1)
66
85
53

รวม
269

85

72

84

282

151

157

137

551

90
80
70
60
50

IT-ธุรกิจ

40

IT-ออกแบบ

20
10
0

2546

2547

2548

แผนภาพ 6 จํานวนนักศึกษาตามสาขา/ปการศึกษา

2549

การสําเร็จการศึกษา
ในภาคปลายปการศึกษา 2549 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาปริญญาบัณฑิต เปนรุนแรก จํานวน 103 คน จากนักศึกษารุนที่ 1 จํานวน 106 คน คิดเปน
สําเร็จการศึกษารอยละ 97.16 โดยแบงตามสาขาวิชาดังนี้
ตาราง 22 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา
สําเร็จการศึกษา (คน)
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
รวม

62
41
103

ตกคาง (คน)

รวม (คน)

3
0
3

65
41
106

แผนภาพแสดงรอยละของการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
2549

ตกคาง 2.84%
สําเร็จการศึกษา
ตกคาง

97.16%
สําเร็จการศึกษา

แผนภาพ 7 รอยละของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตอนักศึกษาที่ตกคาง

ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต
จากการสํารวจภาวะการไดงานทําของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 103 คนโดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ จํานวน 62 คน ตอบแบบสํารวจทั้งสิ้น 53 คน คิดเปนรอยละ 63.10 และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ จํานวน 41 คน
ตอบแบบสํารวจทั้งสิ้น 31 คน คิดเปนรอยละ 36.90 แบงเปนเพศหญิง (64.29%) มากกวาเพศชาย (35.71%) และจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมาจาก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจมากกวาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ มีรายละเอียดดังตาราง ตอไปนี้
ตาราง 23 ขอมูลทั่วไปของบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
สาขาวิชา

จํานวน
บัณฑิต
ทั้งหมด

เพศ
ชาย

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

62

คน
19

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
รวม

41
103

18
37

จํานวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม

รอยละ
30.65

หญิง
คน
รอยละ
43
69.35

43.90
35.92

23
66

56.10
64.08

เพศ

คน

ชาย
รอยละ

85.48

17

32.08

36

67.92

75.61
81.55

13
30

41.94
35.71

18
54

58.06
64.29

คน

รอยละ

53
31
84

หญิง
คน
รอยละ

ตาราง 24 ขอมูลการทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในการศึกษา 2549
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการออกแบบ
รวม

จํานวน
บัณฑิต

สถานะภาพในปจจุบัน
มีงานทํา ไมมีงาน ศึกษาตอ
ทํา

รัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ

ลักษณะของหนวยงาน
บริษัทเอกชน ธุรกิจสวนตัว/
อาชีพอิสระ

ไมระบุ

10,000 12,000

อัตราเงินเดือน
12,001 - 14,001 14,000
16,000

16,001 18,000

53

37

13

3

3

32

2

-

20

5

9

3

31

28

2

1

-

19

9

-

15

7

5

1

103

65

15

4

3

51

11

-

35

12

14

4

บัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งสองสาขาวิชา จํานวนทั้งสิ้น 84 คน มีงานทําแลว 65 คน คิดเปนรอยละ 77.38 ) มีจํานวนมากกวายังไมมีงานทํา (15 คน คิดเปน
รอยละ 17.86) ศึกษาตอ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.76
หนวยงานที่บัณฑิตสวนใหญทํางาน คือ บริษัทเอกชน รองลงมา คือ ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ เงินเดือนเริ่มตนที่บัณฑิตไดรับอยูระหวาง10,000 – 12,000 บาท
สูงที่สุดถึง 16,001- 18,000 บาท
แสดงใหเห็นวา สาขาวิชาทั้งสองของคณะฯ ตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานในระดับสูง อีกทั้งนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาสวนใหญไดเขาทํางาน
ในบริษัทเอกชนตรงสาขาวิชาที่เลือกทันทีที่สําเร็จการศึกษา

สิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษา

ทุนการศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดของคณะ เพื่อ
สนับสนุนใหนักศึกษามีความขยันหมั่นเพียรศึกษาเลาเรียน ประพฤติดี และบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม
เพื่อเปนกําลังสําคัญในอนาคตของสังคมและประเทศชาติ โดยไดจัดสรรทุนการศึกษาเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 800,000 บาท คิดเปน 10% ของงบประมาณเงินรายไดที่ไดรับจากคาเลาเรียนแบบเหมาจาย
1. ทุนเรียนดี (Best Student Scholarship) จํานวน 12 ทุน / ป ใหสําหรับนักศึกษาที่ทํา GPA
เปนอันดับ 1 ของแตละชั้นป/สาขาวิชา ยกเวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ไดแก
1.1 ทุนเรียนดีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ จํานวน 6 ทุน/ปการศึกษา ทุนละ 30,000 บาท
ไดแก
1.1.1 ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 มีผูรับจํานวน 3 ทุน ไดแก
1. นางสาวเครือวัลย
เตชะวัฒนารุงเรื่อง
2. นางสาวกาญจนาภรณ
พิมพรัตน
3. นายปณิธาน
ชัยพิพฒ
ั น(เตาแกว)
1.1.2 ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2549 มีผูรับจํานวน 3 ทุน ไดแก
1. นางสาวปณณิกา
มณีกรรณ
2. นายสุทธินันท
เพชรปุน
3. นายปณิธาน
ชัยพิพฒ
ั น(เตาแกว)
1.2 ทุนเรียนดีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ จํานวน 6 ทุน/ปการศึกษา
ทุนละ 35,000 บาท ไดแก
1.2.1 ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 มีผูรับจํานวน 3 ทุน ไดแก
1. นายณัฐ
อนันตโกศล
2. นางสาวธารทิพย
บอเพ็ชร
3. นางสาวอัญชลี
ลิ้มอําไพ
1.2.2 ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2549 มีผูรับจํานวน 3 ทุน ไดแก
1. นายภัทรศีลธร
โกศาวัน
2. นางสาวพลอยรุง
วรดิลก
3. นางสาวถิราภา
ใจเที่ยง

2. ทุนสงเสริมการศึกษาในฐานะผูชวยสอน (Teaching Assistant Scholarship ) จํานวน 80
ทุน / ปการศึกษา มูลคาทุนละ 6,000 บาท ใหสําหรับนักศึกษาที่ไดรับ GPA มากกวา 2.5 ขึ้นไปและ
มีความประสงคที่จะสมัครเขารับทุนการศึกษานี้กับ อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาที่แจงความตองการ
นักศึกษาผูชวยสอนกับทางคณะฯ ดังนี้
2.1 ทุนสงเสริมการศึกษาในฐานะผูชว ยสอน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
2.1.1 ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 มีผูรับจํานวน 9 ทุน ไดแก
1. นางสาวมาตา
สองสี
2. นายวิศรุต
เพิ่มพูล
3. นางสาวเกศรา
แกวตา
4. นางสาวสุดาวัลย
สังขทอง
5. นายบวรรัชต
แสงสิทธิ์
6. นางสาวปณณิกา
มณีกรรณ
7. นายทศพล
ทรงจิตรัตน
8. นายสุทธินันท
เพชรปุน
9. นางสาวสุทธิวรรณ
นาคขวัญ
2.1.2 ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2549 มีผูรับจํานวน 14 ทุน ไดแก
1. นายพิษณุ
สุนทรบัณฑิตย
2. นายดํารง
ตั้งอยูสุข
3. นายพงศธร
ชื่นวีระวณิชย
4. นางสาวสุดาวัลย
สังขทอง
5. นางสาวเกศรา
แกวตา
6. นางสาวสุทธิวรรณ
นาคขวัญ
7. นายบวรรัชต
แสงสิทธิ์
8. นายอัครพล
บุญทอง
9. นางสาวปฐมพร
อุตมะพันธุ
10. นางสาวชอแกว
ระหงษ
11. นางสาวคณิตา
ทรัพยพลับ
12. นางสาวกิ่งฟา
นิลอราม
13. นายอภิชัย
เลาหวงศเพียรวุฒิ
14. นายตอพงศ
สถาปนรัติ

2.2 ทุนสงเสริมการศึกษาในฐานะผูชว ยสอน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
2.2.1 ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 มีผูรับจํานวน 33 ทุน ไดแก
1. นายพงศธร
ชื่นวีระวณิชย
2. นายวศิน
อินทสาร
3. นายณฐวร
ตันเจริญ
4. นายดํารง
ตั้งอยูสุข
5. นางสาวเนตรนภา
ใจหอม
6.นายพงศธร
ชื่นวีระวณิชย
7. นางสาวพลอยรุง
วรดิลก
8. นายธินภัทร
พงศทองเมือง
9. นางสาวทิฆมั พร
พรหมสิทธิ์
10. นายเรณยุทธ
ปลอดดี
11. นางสาววนิดา
เลิศเวช
12. นายอนุชา
วงษการคา
13. นางสาวธัญวรรณ
มิ่งสงค
14. นายธนภัทร
บุญชูโต
15. นางสาวปนิศา
ภูมิสิงหราช
16. นายภัทรศีลธร
โกศาวัน
17. นางสาวสุวภาพ
ชูวงศ
18. นางสาวกมลวรรณ
งามดี
19. นายเชาวรัตน
แสงอน
20. นายธีรวัฒน
โพธิ์อบ
21. นางสาวมศารัศม
ยศะไชยรุจน
22. นางสาวศุภวาร
แยมประยูร
23. นายวัสวัตติ์
พณิชไพโรจน
24. นางสาวอัญญาณี
ออนละออ
25. นางสาวปนิศา
ภูมิสิงหราช
26. นางสาวปรางควลัย
ยิ่งยงเมธี
27. นายภัทรศีลธร
โกศาวัน

28. นางสาวศิรินภา
29. นางสาวอุศณา
30. นายณัฐกรณ
31. นายปณิธาน
32. นายยุทธชัย
33. นายอัศดาวุธ

ลิ้มสุขนิรันดร
มณีวุฒวิ รกุล
สมินทรปญญา
ศรีสะอาด
ตั้งวงษเจริญ
สุทธิศิริ

2.2.2 ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2549 มีผูรับจํานวน 9 ทุน ไดแก
1. นางสาวปรางควลัย
ยิ่งยงเมธี
2. นางสาวศิรินภา
ลิ้มสุขนิรันดร
3. นางสาวอุศณา
มณีวุฒวิ รสกุล
4. นางสาวปนิศา
ภูมิสิงหราช
5. นายปยะพล
ศรีผองงาม
6. นายอํานาจ
นิลบุตร
7. นายยุทธชัย
ตั้งวงษเจริญ
8. นายอนุศาสตร
ทรัพยเจริญไชย
9. นายอนุสรณ
กันทรัพย
3. ทุนภูมิพล ทุนละ 10,000 บาท จํานวน 2 ทุน/ป /สาขาวิชา ไดแก
ชัยพิพฒ
ั น(เตาแกว)
1. นายปณิธาน
2. นายอภิชาติ
นิม่ เจริญ

กิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดตระหนักถึง
ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของนักศึกษาเปนสําคัญ ดังนั้น นักศึกษาทุกคนที่เขามาศึกษาจะไดรับการสนับสนุน
ใหเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร เพื่อหลอหลอมและพัฒนาใหนักศึกษาของคณะฯ เปน
บัณฑิตที่มีศักยภาพและคุณภาพบัณฑิตตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและเพื่อใหสามารถครองตนโดย
ดํารงชีวิตใหมีความสุขในสังคมและสามารถประกอบอาชีพตลอดจนปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไดอยางมีความสุข
ในปการศึกษา 2549 คณะไดจัดสรรเงินจากงบประมาณเงินรายไดของคณะวิชา จํานวน
500,000 บาท สําหรับการใชในงานกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตางๆ โดยแบงเปน
กิจกรรมตางๆ ดังนี้
1. กิจกรรมที่คณะฯ จัดใหนักศึกษา จํานวน 14 กิจกรรม/โครงการ
2. กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจัดและนักศึกษาของคณะฯ เขารวม จํานวน 1 กิจกรรม/โครงการ
รวมทั้งสิ้น 15 กิจกรรม/โครงการ ใชเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น 552,010 บาท (หาแสนหาหมื่นสอง
พันสิบบาทถวน) รายละเอียดกิจกรรมแสดงดังตาราง
ตาราง 25 รายละเอียดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการ แบดมินตัน ศิลปากร
เพชรบุรี โอเพน ครั้งที่ 1

2

โครงการ ICT FRESHY AWARDS

3

โครงการปนน้ําใจใหนองโรงเรียน
เพชรบุรีปญญานุกุล จ.เพชรบุรี

4

โครงการถายภาพสถานที่จริงเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและทิวทัศนนอก
สถานศึกษา
โครงการธรรมะชําระใจเทอดไทองค
ราชันย

5

ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม/โครงการ
คณะกรรมการนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารรวมกับ
คณะสัตวศาสตรฯ และ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
คณะกรรมการนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 / คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

สถานที่

วัน/เดือน/ป

งบประมาณ

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี

20 ก.ค. 49 –
31 ส.ค. 49

10,000-

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี และโรงเรียน
เพชรบุรีปญญานุกุล
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี และอุทยาน
แหงชาติ หาดวนกร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี

19 ส.ค. 49

45,250 -

8 ก.ย. 49

23,000 -

9-10 ก.ย. 49

12,360-

25ก.ย. 49

36,000-

(ตอ)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7

ศึกษาดูงานดาน e-business

8

โครงการคายอาสาสรางหองสมุดและ
ศิลปะสูนอง

คณะกรรมการนักศึกษา/
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

9

โครงการแสดงผลงานนักศึกษา (OX)

10

โครงการกีฬาสัมพันธ ICT ประจําป
การศึกษา 2549

11

โครงการไหวครูและครอบครูชาง
ประจําปการศึกษา 2549

คณะกรรมการนักศึกษาชั้น
ปที่4/ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
คณะกรรมการนักศึกษา/
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

12

โครงการปนน้ําใจใหนองโรงเรียนศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา
ชั้นปที่ 1/ คณะเทคโนโลยี
สงเคราะหเพชรบุรี
สารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณวิชาชีพ ประจําป
และการสื่อสาร
การศึกษา 2549
โครงการจัดงาน Goodbye Senior
คณะกรรมการนักศึกษา/
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
โครงการซอมบํารุงคอมพิวเตอรใหกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษา
และการสื่อสาร

13

14

15

ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม/โครงการ
อ.ดวงฤทัย ตะโกจีน

สถานที่

วัน/เดือน/ป

งบประมาณ

บริษัท MAX
SAVINGS CO.,Ltd.
โรงเรียนบานหนอง
เค็ด ต.เลาขวัญ อ.
เลาขวัญ จ.
กาญจนบุรี
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี

ต.ค.49

-

7-11 พ.ย. 49

50,000 -

18-19 ม.ค.50

20,000.-

วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี

14-26 พ.ย.
49 - 31 ม.ค.
50
7 ธ.ค.49

14,400 -

175,000-

20 ก.พ. 49

26,000-

13 ก.พ. 50

-

13-14 มี.ค.50

50,000 -

มี.ค.50

-

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
โรงแรม Milford
Paradise อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี

กิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดวยนโยบายของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุงเนนการใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
เพื่อการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง คณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดของคณะวิชาฯ เพือ่ เสริมสรางศักยภาพบุคลากร โดยในปการศึกษา 2549 เปนจํานวน
1,000,000 บาทเพื่อใชในการเขารวมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และอบรมเพิ่มพูนความรูตางๆ ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน และไดใชงบประมาณไป
ทั้งสิ้น 70,986 บาท (เจ็ดหมืน่ เการอยแปดสิบหกบาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตาราง 26 รายละเอียดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

1

อ.ปฐมวรรณ จันทรารมย

หลักสูตรที่เขาอบรม สัมมนา ดูงาน/
หรือศึกษาตอ
อบรมภาษาอังกฤษ

2

อ.สาวิน สืบสหการ

ลาศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

3

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4

โครงการประชุมสัมมนา
บุคลากร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ภาคการศึกษา1/2549
อ.วิศิษฏ วงษวิไลวารินทร

5

อ.วิศิษฏ วงษวิไลวารินทร

ที่

ผูเขารวม

MSDN Seminar The Next Web Now.
การประยุกตใช Emerging Technology สําหรับเรงผลผลิต
ซอฟแวร

สถานที่

วัน/เดือน/ป

สถาบัน English First

พ.ค. – ก.ย.2550

คาใชจาย
(บาท)
21,186

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ก.ค.2549 - มิ.ย.2551

ทุนสวนตัว

สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 31 ต.ค. -1 พ.ย. 49
มหาวิทยาลัยศิลปากร

โรงแรม Shangri-La

22 พ.ย.2549

ศูนยคอมพิวเตอร ม.ศิลปากร 18 - 19 ธ.ค. 2549
วังทาพระ

90,000

-

(ตอ)
ที่
6

ผูเขารวม
อ.วิศิษฏ วงษวิไลวารินทร

หลักสูตรที่เขาอบรม สัมมนา ดูงาน/
หรือศึกษาตอ
Seminar on World University Rankings

สถานที่

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา
7 อ.วิศิษฏ วงษวิไลวารินทร การพัฒนาซอฟตแวรขนาดใหญโดยพื้นฐานการใช Component ศูนยคอมพิวเตอร ม.ศิลปากร
วังทาพระ
8 1. อ.วิศิษฏ วงษวิไลวารินทร การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"หลักการตั้งสมมติฐานการวิจัย หองประชุม อาคารบริหาร
การวางแผนและการเขียนโครงการวิจัย"
ม.ศิลปากร เพชรบุรีฯ
2. อ.สุนันทา พรายมี
9 อ.วิศิษฏ วงษวิไลวารินทร การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"From R&D to Market Strategic สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงพาณิชย
Technology Commercialization & Intellectual Property
Management "
10 อ.วิศิษฏ วงษวิไลวารินทร การสัมมนาเผยแพรผลผลิตทางการวิจัย เรื่อง"การเปลี่ยนถาย
โรงแรมมิราเคิล แกรนด
การศึกษาเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู*
คอนเวนชั่น กทม.
11 อ.สุนันทา พรายมี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ หองประชุม 304 ม.ศิลปากร
ครั้งที่ 1
วังทาพระ
12 อ.สุนันทา พรายมี
โครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา**
คําแสดรีสอรท กาญจนบุรี
13 อ.วิศิษฏ วงษวิไลวารินทร

การบรรยายพิเศษ “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ป2550”**

โรงแรมโซฟเทล เซ็นทรัล
พลาซา

15 ม.ค.2550

คาใชจาย
(บาท)
-

23-24 ม.ค. 2550

-

19 -20ก.พ.2550

-

22-23 ก.พ.2550

-

28 ก.พ.2550

-

9 มี.ค.2550

-

12 –14 มี.ค.2550

-

21 มี.ค.2550

-

วัน/เดือน/ป

(ตอ)
หลักสูตรที่เขาอบรม สัมมนา ดูงาน/
หรือศึกษาตอ
14 อ.วิศิษฏ วงษวิไลวารินทร CIOForum "Crisis Management in action"

ลําดับที่

สถานที่

วัน/เดือน/ป

โรงแรมดุสิตธานี กทม.

26 เม.ย.2550

คาใชจาย
(บาท)
-

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนขอเสนอโครงงานวิจัย

โรงแรมมารวย การเดนท
กทม.

30 เม.ย.- 2 พ.ค.2550

28,400

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม

ม.ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร

3 พ.ค.2550

-

ผูเขารวม

15 1.อ.วนัสนันท สวนทรง
2.อ.พอสิทธิ์ ชัยมณี
3.อ.วรท กอวัฒนสกุล
4.อ.ปฐมวรรณ จันทรารมย
5.อ.ธํารงคศักดิ์ นิ่มอนุสสรณกุล
6.อ.มานพ เอี่ยมสะอาด
7.อ.ชญานิศ ตนเทียน
8.อ.ชวนพ ชีวรัศมี
16 1.อ.วนัสนันท สวนทรง
2.อ.พอสิทธิ์ ชัยมณี
3.อ.ปฐมวรรณ จันทรารมย
4.อ.ชวนพ ชีวรัศมี
5.อ.ขจรพล เชิญขวัญศรี

(ตอ)
หลักสูตรที่เขาอบรม สัมมนา ดูงาน/
สถานที่
หรือศึกษาตอ
17 1.อ.วนัสนันท สวนทรง2.อ. การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
พอสิทธิ์ ชัยมณี
สารสนเทศ ครั้งที่ 3
เกลา พระนครเหนือ
สถาบัน Netdesign
18 อ.ขจรพล เชิญขวัญศรี
การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต
กทม.
"Web Design Advanced" **

ลําดับที่

ผูเขารวม

19 1.อ.วิศิษฎ วงษวิไลวารินทร
2.อ.สุนันทา พรายมี

การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง วิกฤตคุณภาพอุดมศึกษาไทย

ม.ธุรกิจบัณฑิตย

25-26 พ.ค.2550

คาใชจาย
(บาท)
3,000

เม.ย. - พ.ค.2550

7,800

29 พ.ค.2550

-

วัน/เดือน/ป

ตาราง 27 รายละเอียดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
ลําดับที่
1

หลักสูตรที่เขาอบรม สัมมนา ดูงาน/
หรือศึกษาตอ
1.นายณัฐวัชร บุญเทียมทัด การประยุกตใชEmerging Technology สําหรับเรงผลผลิตซอฟแวร
ผูเขารวม

2.นายมาย ยินชัย
2

3
4
5

โครงการประชุมสัมมนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บุคลากร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ภาคการศึกษา1/2549
นางสาวชลทิชา ทองศิริ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ
ครั้งที่ 1
1.นายณัฐวัชร บุญเทียมทัด การบรรยายหัวขอพิเศษ เรื่อง"เทคโนโลยีคอมพิวเตอรป2550"
2.นายมาย ยินชัย
1. นายบุญชวย จันทรเฮา การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนขอเสนอโครงงานวิจัย
2.นางสาวยุวดี เพ็ชรประไพ

สถานที่

วัน/เดือน/ป

ศูนยคอมพิวเตอร

19-20 ธ.ค.2549

คาใชจาย
(บาท)
-

ม.ศิลปากร วังทาพระ
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 31 ต.ค. -1 พ.ย. 49
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ม.ศิลปากร วังทาพระ
โรงแรมโซฟเทล เซ็นทรัล
พลาซา กทม.
โรงแรมมารวย การเดนท
กทม.

-

9 มี.ค.2550

-

21 มี.ค.2550

-

30 เม.ย.- 2 พ.ค.2550

10,600

3 พ.ค.2550

-

3.นายณัฐวัชร บุญเทียมทัด
6

1. นายบุญชวย จันทรเฮา โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม
2.นางสาวยุวดี เพ็ชรประไพ
3.นายอภิชัย ศิริสวัสดิ์

ม.ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร

การพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ในปการศึกษา 2549 คณะ ไดจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดคณะฯ จํานวน 2,150,456.50 บาท (สองลานหนึ่งแสนหาหมื่นสี่รอยหาสิบหกบาท
หาสิบสตางค) เพือ่ การพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหมีความพรอมในการใชงาน โดยมีรายการปรับปรุงดังตารางรายละเอียดตอไปนี้
ตาราง 28 คาใชจายในการพัฒนาหองปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร
ที่

รายการ

1 คาบริการโปรแกรม SERVER (Pleask 7 Control Panel)
2 ซอมเครื่องปรับอากาศ LAB ICT ชั้น4 และอาคารบริหาร
เพชรบุรี โดยเปลี่ยนมอรเตอรแฟนคอยล 3 ชุด
3 คายายพาทิชั่นพรอมติดตั้งใหม รวมอะไหล จํานวน 21 แผง
หองLab ICT (301) สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
4 คาHardDisk,DDR-RAM kingston,LanCard,Power
Supply,DVD-RW,NetworkSwitch
5 ไอซีทรานซิสเตอรจอภาพคอมพิวเตอร 30 ตัว
6 คาบริการอินเทอรเนต เดือนพฤศจิกายน 2549
7 คาบริการอินเทอรเนต เดือนธันวาคม 2549
8 คาบริการอินเทอรเนต เดือนมกราคม 2550

คาตอบแทน

งบดําเนินการ
คาใชสอย
คาวัสดุ
4,000.00
5,136.00

งบลงทุน
คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ สิ่งกอสราง

2,520.00
83,353.00
2,550.00
37,771.00
37,771.50
37,771.50

(ตอ)
ที่

รายการ

9 คาบริการอินเทอรเนต เดือนกุมภาพันธ 2550
10 คาบริการอินเทอรเนต เดือนมิถุนายน 2551
11 Network switch 24 ports รุน DES-1026G (D-Link) 2 ตัว
(ตัวละ 6,900 บาท) หอง LABICT อาคารบริหาร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
12 คาจางทําชั้นวางของ อาคารปฏิบัติการออกแบบยานพาหนะ
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
13 ระบบ CCtv หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 ชุด อาคารวิทย
บริการ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
14 เครื่องคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ จํานวน 20 ชุด
LAB ICT ศูนยประสานงานคณะฯ กทม.
15 ครุภัณฑคอมพิวเตอร VGA Splitters ยี่หอ ATEN รุน VS138 จํานวน 2 เครื่อง LAB ICT
ศูนยประสานงานคณะฯ กทม.

คาตอบแทน

งบดําเนินการ
คาใชสอย
คาวัสดุ

งบลงทุน
คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ สิ่งกอสราง
50,000.00
50,000.00
14,766.00

22,000.00
42,800.00
1,662,780.00
12,840.00

(ตอ)
ที่

รายการ

คาตอบแทน

งบดําเนินการ
คาใชสอย
คาวัสดุ

16 จอรับภาพชนิดมอรเตอรไฟฟา ขนาด 200 นิ้ว ยี่หอง
VERTEX 1 จอ หองLAB ICT (MAC) อาคารวิทยบริการ
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
17 คาหนังสือประกอบการสอนรายวิชา800 115 ภาพพิมพซลิ ค
สกรีน จํานวน 3 เลม
18 คาหนังสือประกอบการสอนรายวิชา 802 306 ออกแบบตัว
ละคร จํานวน 8 เลม
รวม

งบลงทุน
คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ สิ่งกอสราง
72,760.00

365.00
11,272.50
0.00

11,656.00

97,540.50

213,314.00 1,827,946.00

0.00

การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดเขารวมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ตั้งแตปการศึกษา 2547 (ระหวางพ.ค.2547 – มิ.ย.2548) เปนปแรก และครั้งที่ 2 ในปการศึกษา 2548
(ระหวางพ.ค.2548 – มิ.ย.2549)โดยไดประเมินตนเองใน 9 องคประกอบ มีผลการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
ผลการประเมิน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2
ประจําปการศึกษา 2548 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในใหการรับรองในภาพรวมทุกองคประกอบโดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ดังนี้
จุดแข็ง
1. คณะฯ มีอาจารยวัยหนุมสาวมีพลังที่จะทํางานและตั้งใจสูง ทั้งยังสามารถอยูรวมกันไดดี
2. ผูบริหารระดับสูงมีความรูประสบการณในการบริหารมาเปนเวลานาน
3. คณะฯ มีความพยายามและตั้งใจที่จะวางระบบเสริมพื้นฐานวิชาการของนักศึกษา
เพื่อใหจบการศึกษาไดตรงตามเปาหมาย
4. นักศึกษามีความเชื่อมั่นและกลาแสดงออก แสดงความคิดเห็นอยางกระตือรือรนและ
มีเหตุผล
5. วิทยาเขตเพชรบุรีมีบรรยากาศที่รมรื่นและนาอยู
6. อาจารยกับนักศึกษาทีความสัมพันธที่ดีและใกลชิด
จุดออน
1. ยังมีความไมพรอมในเรื่องสถานที่ สาธารณูปโภคและบุคลากร
2. มีชั่วโมงการเรียนมากเกินไป โดยเฉพาะการเรียนเสริม
3. ยังไมมีจุดเดนของการเรียนการสอน

ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
1. ควรมีการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากร
2. เนื่องจากเปนคณะใหมเปนโอกาสที่ดีในการจัดเก็บขอมูลทีต่ องการไดรวดเร็วและ
สมบูรณ จึงควรจะมีการวางระบบรองรับ รวมทั้งเพิ่มจัดทําสถิติ จะทําใหเห็นแนวโนม
การพัฒนาไดชดั เจน
3. ควรจะมีการรวบรวมจัดทําการประเมินและบันทึกเปนลายลักษณอักษรอยางเปน
ระบบ
4. ควรเพิ่มการสื่อสารสองทางใหสม่ําเสมอ เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน ทิศทางการพัฒนา
และแนวทางการดําเนินงานของคณะฯ ระหวางผูบริหารและคณาจารย ระหวาง
ผูบริหารและนักศึกษา
5. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาวและเนนเรื่องดวนใหชัดเจน
รวมทั้งการสื่อสารใหทราบเพื่อเตรียมการในภาพรวมรวมกัน
6. ควรวางแผนระยะยาวในเรื่องบุคลากร เพิ่มจํานวนอาจารยใหมีสัดสวนเหมาะสมกับ
นักศึกษา ดานอาคารสถานที่ และอุปกรณการเรียนการสอน ควรใหเพียงพอและ
ทันสมัย เพื่อสอดคลองกับลักษณะของวิชา เพื่อรองรับการเพิ่มขยายของนักศึกษา
ในอนาคต
7. ควรกําหนดแผนใหอาจารยเพิ่มพูนความรู
เขาสูตําแหนงทางวิชาการสนับสนุน
สงเสริมใหมีการจัดทําตําราเรียน เอกสารการสอน ตลอดจนการทํางานวิจัยและ
สรางสรรคนวัตกรรม
ใหทันกับความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
8. ควรมีการจัดทําภาระงานของอาจารยใหเปนมาตรฐานสอดคลองกับมหาวิทยาลัย
9. คณะฯ ควรมีการจัดปฐมนิเทศหรือกิจกรรมเสริมสําหรับอาจารยเพื่อใหเขาใจและซึม
ซับถึงปรัชญา ปณิธานทั้งของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย ใหเปนรากฐานของความ
ภูมิใจและฐานคิดในการทํางานที่สอดคลองไปในทางเดียวกันอยางแทจริง
10. ควรมีระบบรักษาคนดีมีคุณภาพ ที่ทุมเทใหคณะฯ ใหมีสวัสดิการเพียงพอและให
ความกาวหนาในสาขาวิชาชีพ
11. จัดใหมีการฝกอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนใหคณาจารยที่เขามาใหม รวมทั้งจัด
อบรมเทคนิควิธีการเรียนการสอนสมัยใหมเปนระยะ
12. ควรจัดระบบบริหารจัดการของคณะวิชา
การกําหนดภารกิจและภาระงานของ
บุคลากร การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนําไปเปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินผลบุคลากรที่ชัดเจน

13. ควรเตรียมการประเมินหลักสูตร เนื่องจากใกลระยะครบรอบการใชหลักสูตร เพื่อหา
ขอบกพรอง เพื่อแกไขใหเหมาะสมและนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรตอไป
14. ควรใหมีการประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งสรุปผลพรอมแนว
ทางการปรับปรุงเผยแพรใหนักศึกษาและคณาจารยทราบ
15. คณะฯควรจัดชัว่ โมงเรียนเสริมเฉพาะนักศึกษาที่มีปญหาโดยเฉพาะเพื่อใหนักศึกษา
และอาจารยมีเวลามากขึ้น
16. การเตรียมวางแผนที่จะใหทุนการศึกษาและระบบผูชว ยอาจารยสําหรับนักศึกษา จะ
ชวยใหพฒ
ั นา นิสัยการทํางาน สรางโอกาสแกนักศึกษารวม โดยในขณะเดียวกัน
ควรจะไดเตรียมหารือถึงแนวทางที่อาจารยจะไดเตรียมนักศึกษาในการเปนผูชวย
อาจารยรวมทั้งการดูแลนักศึกษา
17. ควรสงเสริมใหนักศึกษาไดมีเวทีเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน เพือ่ สรางความเขาใจรวมกันและไดขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม
18. การปฐมนิเทศควรจะเนนความคาดหวังของคณะฯ และนักศึกษาใหตรงกัน โดยแสดง
ใหเห็นชัดตั้งแตการประชาสัมพันธของคณะ รวมทั้งเอกสารเผยแพรตางๆ
19. ควรพิจารณาชุมชนหลักที่จะเปนนักศึกษากลุมเปาหมายและรวมมือกับโรงเรียนเพื่อ
เตรียมนักเรียนที่ สนใจใหความความพรอมในการเรียนในคณะฯ ใหมากขึน้
ขอเสนอแนะอื่นๆ
1. มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทเขามาสนับสนุนความแข็งแกรงของคณะฯ ใหมากขึ้น ทั้ง
ความพรอมเชิงวิชาการ งบประมาณและอาคารสถานที่
2. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุง พัฒนาความพรอมในเรื่องสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน ไดแก อินเตอรเน็ต เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน
3. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดวยสถานที่อยูไกล เปนความทาทายที่จะทําใหคณะฯ
มีจุดเดนดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่แทจริง ซึ่งเปนการขามพรหมแดนของระยะทาง

การติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2548
(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550)
รายงานขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550

คณะวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลงนาม......................................................ผูรายงาน
(นางสาวชลทิชา ทองศิริ)

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

การดําเนินการ
ดําเนินการ
กําลัง
ยังไมได
แลว
ดําเนินการ ดําเนินการ

ลงนาม..................................................คณบดี
คณะฯ
(ผูชว ยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช)

รายละเอียด
สิ่งที่ไดดําเนินการ/กําลังดําเนินการ

แผน
สิ่งที่ยังไมไดดําเนินการ

/

มีการประชาสัมพันธดานปรัชญา ปณิธานและ
วัตถุประสงคใหนักศึกษา คนทั่วไปโดยผานทาง
เอกสารตางๆ ที่ออกจากคณะวิชา แตในสวนของ
แผนการดําเนินงานยังไมมีการแจงใหนักศึกษาทราบ

เตรียมการประชาสัมพันธแผนปฏิบัติ
การใหนักศึกษาภายในคณะวิชา
ทราบ

/

รายวิชาตางๆ ของคณะฯเปนการบูรณาการเนื้อหา

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
1.มีการประชาสัมพันธดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
ใหนักศึกษาทราบ และมีการนําไปใชบูรณาการในการเรียนการสอน

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.มีการจัดรายวิชาใหมีการบูรณาการกับเนื้อหาวิชา ICT

รายวิชานั้นๆเขากับเนื้อหาวิชา ICT ทุกรายวิชา
3.มีการปรับปรุงหลักสูตรใหวิชาที่เกี่ยวกับ ICT มีจํานวน
หนวยกิตมากกวาวิชาบังคับอื่นๆ

/

คณะฯปรับปรุงหลักสูตรทุกภาคการศึกษาใหมีความ
ทันสมัยและใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และตลาดแรงงานเปนการเตรียมตัวนักศึกษากอน

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

การดําเนินการ
ดําเนินการ
กําลัง
ยังไมได
แลว
ดําเนินการ ดําเนินการ

4.มีการบูรณาการวิชาพื้นฐาน ดานวิทยาศาสตร หรือดานธุรกิจและใหมีจํานวน

รายละเอียด
สิ่งที่ไดดําเนินการ/กําลังดําเนินการ

นําผลการประเมินเพื่อติดตามผูสําเร็จ
การศึกษามาปรับปรุงหลักสูตร

/

รายวิชานอยลงเพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการศึกษาในรายวิชาเฉพาะทาง

5.มีการประชาสัมพันธหลักสูตรโดยใหนักศึกษามีสวนรวม

/

คณะฯประชาสัมพันธหลักสูตรทุกปการศึกษาโดย
ผานโครงการการรับสมัครนักศึกษาในแตละป

6.ให นั ก ศึ ก ษามี ก ารฝ ก ปฏิ บั ติ ง านย อ ยนอกเหนื อ จากช ว งฝ ก งานก อ นสํ า เร็ จ

/

จัดกิจกรรมสงเสริมวิชาชีพเพื่อฝกปฏิบัติใหกับ
นักศึกษาในกลุมตางๆ เชน การทําเกม และ การทําซิ
ลสกรีน
คณะฯไดดําเนินอยางตอเนื่องโดยการจัดประชุม
คณาจารยในแตละหลักสูตรเพื่อสรุปผลการเรียนการ
สอนในทุกปการศึกษา ปการศึกษาละ 2 ครั้ง ในภาค
ตนกอนเปดภาคการศึกษาและภาคปลายเพื่อนํา
ปญหาอุปสรรคในการเรียนการสอนมาปรับปรุงการ
สอนในภาคการศึกษาตอไปใหมีระสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
เพื่อใหการจัดทําประมวลการสอนเปนไปในทิศทาง
เดียวกันคณะฯไดนํารูปแบบการจัดทําประมวลการ
สอนของคณะวิชาแจงยังคณาจารยคณะฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 5/2549
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ณ ชั้น 3 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ทั้งสองหลักสูตร

การศึกษา

7.ในการนําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรไมจําเปนตองรอรอบการประเมิน
ควรประเมินใหครอบคลุมตั้งแตนักศึกษาในชั้นปที่ 3 หรือ 4 และครอบคลุมทั้ง

/

นักศึกษาและอาจารยผูสอน รวมทั้งสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝกงาน

8.ในการจัดทําประมวลการสอนควรมีรูปแบบเดียวกัน

/

แผน
สิ่งที่ยังไมไดดําเนินการ

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
9.มีการปรับปรุงหองคอมพิวเตอรใหมีพื้นที่เหมาะสมตอการใชงาน เชน มีพื้นที่
สําหรับใชในการวาดเขียน เปนตน

การดําเนินการ
ดําเนินการ
กําลัง
ยังไมได
แลว
ดําเนินการ ดําเนินการ

รายละเอียด
สิ่งที่ไดดําเนินการ/กําลังดําเนินการ

/

โดยในแล็บคอมพิวเตอรคณะฯไดจัดใหทั้งโซนทีใ่ ช
คอมพิวเตอร โซนการเรียนการสอนปกติ และโซนที่
มีพื้นที่ในการวาดเขียนไดอยางพอเพียงและ
เหมาะสม

/

กิจกรรมที่ดําเนินการแลว เชน โครงการ แบดมินตัน

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

10.ลักษณะกิจกรรมควรใหนักศึกษาไดมีกิจกรรมทั้งภายนอกและภายใน

ศิลปากรเพชรบุรี โอเพน ครั้งที่ 1 ,
โครงการ ICT FRESHY AWARDS, โครงการ
ถายภาพสถานที่จริงเกี่ยวกับธรรมชาติและทิวทัศน
นอกสถานศึกษา, โครงการOX, โครงการปนน้ําใจ

11.มีการจัดใหนักศึกษาไปศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ

/

ใหนองโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกุล จ.เพชรบุรี,
โครงการคายอาสาสรางหองสมุดและศิลปะสูนอง
ฯลฯ
คณะฯไดจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานของนักศึกษา
เพื่อเพิ่มประสบการณเสริมการเรียนรูของนักศึกษา
โดยไดจัดใหไปดูงานเกี่ยวกับการทําซิลสกรีน และ
บริษัทเอกชนที่ทํางานเกี่ยวกับทางดานe-Business

12.มีการจัดกิจกรรมชมรมอื่นๆ เพิ่มเติมใหตอบสนองความตองการของนักศึกษา

/

เพื่อเปนตอบสนองความตองการของนักศึกษาคณะ
ไดจัดใหมีชมรมถายภาพ และซอมประกอบ
คอมพิวเตอร เปนกิจกรรมเสริมการศึกษาใหแก

แผน
สิ่งที่ยังไมไดดําเนินการ

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

การดําเนินการ
ดําเนินการ
กําลัง
ยังไมได
แลว
ดําเนินการ ดําเนินการ

รายละเอียด
สิ่งที่ไดดําเนินการ/กําลังดําเนินการ

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน

13.ให นั ก ศึ ก ษามี ส ว นร ว มในการให บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คมและชุ ม ชน

/

โดยเฉพาะในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกคณะ

คณะฯ ไดจัดใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดาน
การบริการวิชาการ แกชุมชนและสังคมโดยจัด
โครงการอยางตอเนื่องทุกปดังนี้
1.โครงการออกแบบเกมคอมพิวเตอรการละเลน
พื้นบานดิจิตอลอารต, โครงการOX
2.โครงการประกวดการออกแบบหนาจอคอมพิวเตอร
(Wallpaper Contest) ระดับมัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา
3.โครงการออกแบบหนาจอโทรศัพทมือถือ แนะนํา
สถานที่ และบุคคลสําคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(Silpakorn Landmarks by Pixel Art)
4.โครงการออกแบบตัวละครที่ใชในงานสื่อสรางสรรค
(Character Design for Creative Medias)
จํานวน 100 ตัวละคร

14.มีแผนการประเมินและนําผลการประเมินมาพัฒนา และการประเมินควรตอบ
วัตถุประสงคของโครงการ

/

ทุกโครงการมีแบบประเมินโครงการซึ่งการประเมินผล
ตอบสนองวัตถุประสงคของโครงการทุกโครงการ

แผน
สิ่งที่ยังไมไดดําเนินการ

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

การดําเนินการ
ดําเนินการ
กําลัง
ยังไมได
แลว
ดําเนินการ ดําเนินการ

รายละเอียด
สิ่งที่ไดดําเนินการ/กําลังดําเนินการ

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

15.มีแผนการประเมินและนําผลการประเมินมาพัฒนา และการประเมินควรตอบ

/

ทุกโครงการมีแบบประเมินโครงการซึ่งการประเมินผล
ตอบสนองวัตถุประสงคของโครงการทุกโครงการ

/

ดานการบริหารงานคณะฯ
มีผูบริหารที่มี
ประสบการณสูงทําหนาที่ใหคําปรึกษาใหแก
คณาจารยของคณะฯในเรื่องตางๆ เชนระเบียบปฏิบัติ
การเงิน การพัสดุ เนื่องจากคณาจารยสวนใหญเปน
อาจารยใหมยงั ขาดประสบการณเรื่อง ระเบียบปฏิบัติ
ของทางราชการ
ในการดําเนินการปกติของคณะจะนําเรื่องตางๆ เขา
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและ
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งสอง
หลักสูตร จึงทําใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ
ในระบบงานบริการการศึกษาทุกดานของคณะ ได
จัดใหมีหลากหลายชองทางในการติดตอประสานงาน
กับนักศึกษา นักศึกษาสามารถมาติดตอโดยตรงกับ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงที่คณะ หรือ การแจง
ขาวสารตางๆ ผานเว็บไซตคณะ

วัตถุประสงคของโครงการ
องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ

16.ในการบริหารงาน ควรมีอาจารยอาวุโสเปนทีมบริหารที่สามารถทําหนาที่เปน
ที่ปรึกษาใหแกคณาจารย ในเรื่องตางๆ เชน ระเบียบปฏิบัติ การเงิน การพัสดุ เปน
ตน

17.บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ เชน การสรรหาบุคลากรใหม การ

/

กําหนดนโยบายการวางแผน การปรับปรุงหลักสูตร

18.จัดระบบงานบริการทางการศึกษาใหมีการประสานงานกับนักศึกษาในทุกๆ
ด า นเพิ่ ม ขึ้ น เช น ด า นวิ ช าการ การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ด า นกิ จ กรรม การเงิ น
การงบประมาณ และสวัสดิการนักศึกษา เปนตน

/

แผน
สิ่งที่ยังไมไดดําเนินการ

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

19.มีแผนงานโครงการในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ

การดําเนินการ
ดําเนินการ
กําลัง
ยังไมได
แลว
ดําเนินการ ดําเนินการ

รายละเอียด
สิ่งที่ไดดําเนินการ/กําลังดําเนินการ

/

คณะไดนําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขาแจงใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรับทราบและ
ขอตกลงรวมในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพในแต
ละปการศึกษา

/

ดานการเงินและงบประมาณของคณะมีหนวยงาน
กลางของมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการให

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

20.มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของคณะ
องคประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพการศึกษา
21.มีการเตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก

/

คณะอยูระหวางการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลการ
ดําเนินการในดานตางๆ เพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับการรับการประเมินคุณภาพภายนอก

/

อยูระหวางการดําเนินการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย

/

คณะกําลังดําเนินการจัดหาคณาจารยเฉพาะทางหรือ
ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ เขามาเปนที่ปรึกษาจุล
นิพนธใหกับนักศึกษาคณะฯ

สรุปขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงแกไขการดําเนินงานของคณะวิชา

22.มีอาคารเรียน และสํานักงานเปนเอกเทศเพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติและ
ลักษณะของสาขาวิชา และสามารถตอบสนองตอความตองการของนักศึกษาใน
การฝกปฏิบัติงานตามวิชาชีพเฉพาะทาง

23.มีจํานวนอาจารยประจําเฉพาะทางใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถใหคําปรึกษาแก
นักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผน
สิ่งที่ยังไมไดดําเนินการ

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
24.มีแผนงานและมีงบประมาณในการพัฒนาอาจารยเกี่ยวกับการเรียนการสอน
การวิจัย การบริหารการศึกษา และการศึกษาตอเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย

25.มีกิจกรรมเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของนักศึกษาในรูปแบบตางๆ
และหลากหลายชองทาง

การดําเนินการ
ดําเนินการ
กําลัง
ยังไมได
แลว
ดําเนินการ ดําเนินการ

/

/

รายละเอียด
สิ่งที่ไดดําเนินการ/กําลังดําเนินการ
คณะจัดทุนการศึกษาใหแกบุคลากรที่ตองการพัฒนา
ศักยภาพทุกป โดยในปการศึกษา 2549
คณะไดตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาบุคลากร
จํานวน 1,000,000 บาท และแผนดานงานวิจัย
จํานวน 500,000 บาท
1.เผยแพรผลงานนักศึกษาในเว็บไซตคณะฯ
2.เผยแพรผานโครงการเกมฯดิจิตอลอารต
3.การรับบุคลเขาศึกษาโดยคณะวิชา (รับตรง)

แผน
สิ่งที่ยังไมไดดําเนินการ

ดานการวิจัย

การเตรียมการดานงานวิจัย
เนื่องจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนคณะที่เปดใหม และเพิ่งมีบัณฑิตสําเร็จ
การศึกษาเปนรุนแรก ในปการศึกษา 2549 นี้ คณาจารยคณะฯ จึงทุมเทเวลาสวนใหญใหกับการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อผลักดันใหบัณฑิตสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนดอยางมีคุณภาพ จึงทําให
ยังไมมีผลงานทางดานการวิจัยเกิดขึ้น แตคณะฯ ไดเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินงานดานการ
วิจัยอยูเสมอ โดยในแตละปการศึกษา คณะฯ ไดจัดสรรเงินจากงบประมาณเงินรายไดคณะฯ เพื่อการ
ส ง เสริ ม ให ค ณาจารย ผ ลิ ต ผลงานวิ จั ย และเข า ร ว มการอบรมสั ม มนาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การผลิ ต ผลงาน
ในปการศึกษา 2549 นี้ไดจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจํานวน 300,000 บาท สําหรับการดําเนินงานดาน
แผนงานวิจัย ดังกิจกรรมตอไปนี้
1. การสงคณาจารยเขารวมอบรม/สัมมนา ดานการวิจัย
2. การเชิญบุคลากรจากสถาบันวิจัยและคณะศึกษาศาสตร มาเปนวิทยากรบรรยายถึงการ
เตรียมการจัดทําแฟมภาระงานและแผนการสอนเพื่อเตรียมขอตําแหนงทางวิชาการในการประชุมสัมมนา
บุคลากรคณะฯ ภาคตนปการศึกษา 2549
3. จัดเตรียมแผนงบประมาณดานงานวิจัย

ดานการบริการวิชาการแกชุมชน

ดานการบริการวิชาการแกชุมชน
ในปการศึกษา 2549 คณะฯ ไดจัดกิจกรรม/โครงการดานบริการวิชาการแกชุมชน จํานวน 3
โครงการดังนี้
1. โครงการคายอาสาสรางหองสมุดและศิลปะสูนอง จัดขึ้นระหวางวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2549
สถานที่โรงเรียนบานหนองเค็ด ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ใชงบประมาณในการดําเนินการ
ทั้งสิ้น 50,000 บาท มีผูเขารวมทั้งสิ้น 300 คน มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาใชเวลาวาง
ในชวงการปดภาคเรียนบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยการจัดสรางหองสมุดและใหความรู
ทางดานศิลปะแกเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
2. โครงการป น น้ํา ใจให น อ งโรงเรีย นศึ ก ษาสงเคราะห จ.เพชรบุ รี จั ด ขึ้น ระหว า งวั นที่ 20
กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ.2550 ใช ง บประมาณในการดํ า เนิ น การทั้ ง สิ้ น 26,000 บาท มี ผู เ ข า ร ว ม 300 คน
มีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมดานการเสียสละใหกับนักศึกษาแกผูดอยโอกาส
3. โครงการแขงชันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย (NSC 2007) รอบชิงชนะเลิศ
จัดขึ้นระหวางวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 สถานที่ไอสแลนดฮอลล ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด
รามอินทรา กรุงเทพฯ จัดโดย NECTEC 2550 ใชงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 9,279 บาท
มีนักศึกษาของคณะฯ เขารวม 3 คน ผลการแขงขัน คือ ไดผานเขารอบชิงชนะเลิศ
4. โครงการแสดงผลงานนักศึกษา(OX) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดขึ้น
ระหวางวันที่ 18-19 มกราคม 2550 ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ใชงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท

ดานการทํานุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

ดานการทํานุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ในปการศึกษา 2549 คณะฯ ไดจัดกิจกรรม/โครงการทํานุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
จํานวน 3 โครงการดังนี้
1.โครงการธรรมะชํ า ระใจเทิ ด ไท อ งค ร าชั น ย จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 25 กั น ยายน พ.ศ.2549 ใช
งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 36,000 บาท มีผูเขารวมทั้งสิ้น 145 คน มีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาของคณะวิชา และเพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาธรรมะ
และนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม
2. โครงการไหวครูและครอบครูชาง จัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2549 ใชงบประมาณในการ
ดําเนินงานทั้ งสิ้น 175,000 บาท มีผูเ ขารว มทั้งสิ้ น 400 คน มีวั ตถุประสงคเ พื่อให นักศึกษาเห็ น
ความสําคัญและเปนการสืบทอดประเพณีการไหวครูและครอบครูชางของมหาวิทยาลัย และเพื่อเปนการ
สรางความสัมพันธอันดีงานระหวางคณาจารยกับศิษยซึ่งแสดงออกถึงความกตัญูตอครูอาจารยผู
ประสิทธิ์ประศาสตรวิชา
3. โครงการเกมคอมพิวเตอร “การละเลนพื้นบานในแบบดิจิตอลอารต” สําหรับโครงการนี้
เกิดขึ้นโดยไดรับเงินงบประมาณแผนดินสนับสนุนโครงการบริการวิชาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปน
เงิน 300,000 บาท จัดทําเกมคอมพิวเตอรมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะอนุรักษการละเลนของไทยไว และทํา
การเผยแพรใหแกบุคคลทั่วไปที่สนใจ จํานวนเผยแพร 1,000 แผน ใชงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น
298,699 บาท

