รายงานประจําปการศึกษา 2550
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

คํานํา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดทํารายงานประจําป
ป ก ารศึ ก ษา 2550 ขึ้ น เพื่ อ เป น การรวบรวมผลการดํ า เนิ น งานของคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร ตลอดปการศึกษา 2550 (ตั้งแตมิถุนายน 2550 – พฤษภาคม 2551) และเพื่อเปนประโยชน
ในการนําไปใชเปนฐานขอมูลที่สําคัญสําหรับการบริหารจัดการภายในคณะฯ สืบไป
เลมรายงานประกอบดวย ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับคณะวิชา ลักษณะการบริหารจัดการของ
คณะฯ ทรัพยากรการบริหารดานตางๆ การเงินและงบประมาณ และผลการดําเนินงานตามภารกิจ
หลัก 4 ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการวิจัย ดานการบริการ
วิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การดําเนินงานของคณะฯ ในปการศึกษา 2550 สําเร็จลุลวงไดดวยความรวมแรงรวมใจกันอยาง
ดียิ่งของคณะกรรมการบริหารคณะวิชา คณาจารยประจําคณะวิชา และนักศึกษาคณะวิชา ตลอดจน
การช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ของบุ ค ลากรสํ า นั ก งานวิ ท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี และส ว นกลางของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะฯ ขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้ และหวังจะไดรับความอนุเคราะหเชนนี้
ตลอดไป

(ลงนามแลว)
(ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ 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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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

ค

8
8
11
13
14
16
18
19
20
21
24
24
27
27
28
30

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

ง
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ประวัติความเปนมา

ประวัติความเปนมา
ในขณะที่ประเทศไทยเห็นความสําคัญของการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขา
มาใชประโยชนมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรูกาวทันเทคโนโลยีที่มีการ
พัฒนาอยางไมหยุดยั้งพรอมกับสามารถประยุกตศาสตรแขนงดังกลาวไปใชในงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
ด ว ยเหตุ นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรจึ ง เล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของสาขาวิ ช าต า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุงหวังการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาดังกลาวเพื่อนําความรูและทักษะไป
ประยุกตใชตอการดําเนินงานขององคกร อีกทั้งวิชาชีพนักสารสนเทศยังเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
ปจจุบัน มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีแนวคิดที่จะผลิตบัณฑิตโดยอยูบนพื้นฐานของการนําศัก ยภาพที่มี
เอกลักษณดา นศิล ปะและการออกแบบที่จัด อยูใ นระดับ แถวหนา ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
นํามาประยุกตเขากับวิทยาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนศาสตรที่เขามามีบทบาทตอภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมและสังคม
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงไดพัฒนาโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น
โดยรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งนับวาเปนจังหวัดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกของประเทศ อันจะทํา
ใหบัณฑิตที่ จบการศึกษาจํานวนหนึ่ง สามารถเข าสูตลาดแรงงาน พัฒนาความเจริญใหกับชุม ชน
ทองถิ่น และเปนสวนหนึ่ง ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพทางธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเริ่มดําเนินการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2546 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
(Business Information
Technology) และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
(Information Technology for Design) มีผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช เปนคณบดีตั้งแต
ปการศึกษา 2546 จนถึงปจจุบัน
และในปการศึกษา 2550 คณะฯไดขยายพื้นที่การศึกษาเขามาที่
กรุ ง เทพมหานคร และจั ด การสอนเพิ่ ม ขึ้ น ในหลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร
(Communication Arts) แบงเปน 5 สายวิชา คือ สายวิชาการโฆษณา สายวิชาการลูกคาสัมพันธ
สายวิชาวารสารและหนังสือพิมพ สายวิชาภาพยนตร สายวิชาวิทยุและโทรทัศน
มีผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การออกแบบจากคณะฯ ไปแลว 2 รุน จํานวนทั้งสิ้น 235 คน โดยผูสําเร็จการศึกษาจากคณะฯ ไดรบั
การตอบรับจากตลาดแรงงานเปนอยางดี

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
แผนหลัก กลยุทธ คาเปาหมายและตัวชี้วัดคุณภาพ
ประจําปการศึกษา 2550

ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ
ปณิธาน
"สรรคสรางนวัตกรรม ผูนาํ การสื่อสาร บูรณาการเทคโนโลยี"

วิสัยทัศน
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางดาน ICT และสามารถนําองคความรูท ี่ไดไปประยุกตใช
กับวิชาชีพของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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 ในการใหบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและ
สังคม
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวยองคความรูทางดาน ICT

แผนหลัก กลยุทธ คาเปาหมายและตัวชี้วดั คุณภาพการปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปการศึกษา 2550
ดานมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
เปาประสงคคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ และ
ความตองการของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรหลักมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรที่ 1 มาตรการที่ 4 พัฒนาหลักสูตรที่มีลักษณะสหวิทยาการ โดยเนนการบูรณาการความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เพื่อใหเกิดความหลากหลายทางการศึกษา และการใชทรัพยากรรวมกัน
วัตถุประสงคขอที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : จัดการเรียนการสอน ICT ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถควบคูกับคุณธรรมและจริยธรรม
แผนหลักที่ใช
กลยุทธ
การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ปการศึกษา2550
3.50
1. แผนงานผลิตบัณฑิต
1.จัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตรทุก 1. ความเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอน
1.จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ของคณาจารย
หลักสูตร
เอื้อประโยชนตอนักศึกษา
2.แจงแผนการเรียนใหนักศึกษาทราบ
กอนการเปดภาคเรียน
3.จัดใหมีชองทางการติดตอระหวาง
คณะวิชา ผูสอนกับผูเรียนให
หลากหลายและสะดวก
4.ประเมินการเรียนการสอนทุกภาค
เรียน

ดานมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต(ตอ)
เปาประสงคคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ และ
ความตองการของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรหลักมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรที่ 1 มาตรการที่ 4 พัฒนาหลักสูตรที่มีลักษณะสหวิทยาการ โดยเนนการบูรณาการความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เพื่อใหเกิดความหลากหลายทางการศึกษา และการใชทรัพยากรรวมกัน
วัตถุประสงคขอที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : จัดการเรียนการสอน ICT ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถควบคูกับคุณธรรมและจริยธรรม
แผนหลักที่ใช
กลยุทธ
การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ปการศึกษา2550
2. เปดหลักสูตรใหมดาน ICT ตามความ
1. เปดหลักสูตรใหมดานICT เพิ่มขึ้น 2. จํานวนหลักสูตรที่เปดเพิ่มได
≥ 1 หลักสูตร
ตองการของประเทศ
2. แผนงานพัฒนาการเรียนการ 3.มีแผนผลักดันใหนักศึกษาจบตามเวลา 1. จัดทําแผนการทําจุลนิพนธของ
3. รอยละของการไดงานทําภายใน 1 ป รวมทั้งการประกอบ
≥ รอยละ 50
สอน
ที่กําหนด
อาชีพอิสระ
นักศึกษา
4. รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขาวิชา
2. จัดหาอาจารยที่ปรึกษา
≥ รอยละ 50
4. สรางบัณฑิตของคณะใหมีความพรอม
และมีความรูในวิชาชีพทางดาน ICT

1. จัดการสอนเสริมความรูใหกับ
นักศึกษาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องเพื่อลดอัตราการตกออก
ของนักศึกษา

5. อัตราสวนการจบการศึกษาตามเวลาขั้นต่ําของหลักสูตร
ตอนักศึกษาที่ไมจบ
6. รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไป
ตามเกณฑ ก.พ.
7. ระดับความพึงพอใจของนายจางและผูใชบณ
ั ฑิต

7:3
≥ รอยละ 75
≥ รอยละ 50

ดานมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (ตอ)
เปาประสงคคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ และ
ความตองการของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรหลักมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรที่ 1 มาตรการที่ 4 พัฒนาหลักสูตรที่มีลักษณะสหวิทยาการ โดยเนนการบูรณาการความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เพื่อใหเกิดความหลากหลายทางการศึกษา และการใชทรัพยากรรวมกัน
วัตถุประสงคขอที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : จัดการเรียนการสอน ICT ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถควบคูกับคุณธรรมและจริยธรรม
แผนหลักที่ใช
กลยุทธ
การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ปการศึกษา2550
3.แผนงานพัฒนานักศึกษา
5.สรางบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรมและ 1.จัดใหมีโครงการบําเพ็ญสาธารณ8. จํานวนโครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชนตอป
≥ 1 โครงการ
สํานึกที่ดีตอสังคม
ประโยชนตอสังคม
9. จํานวนโครงการความรวมมือระหวางนักศึกษาและ
2. สงเสริมการทํางานรวมกันเปน
≥ 1 โครงการ
หมูคณะ
อาจารย

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
เปาประสงคคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : วิจัยและพัฒนาองคความรูดาน ICT เพื่อประยุกตใชในการเรียนการสอน
ยุทธศาสตรหลักมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรที่ 3 สรางองคความรูใหมจากงานวิจัยขั้นพื้นฐานในทุกสาขาวิชา
วัตถุประสงคขอที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ดําเนินการวิจัยและพัฒนา ICT เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม
แผนหลักที่ใช
กลยุทธ
การปฏิบัติ
4. แผนงานดานงานวิชาการและ
งานวิจัย

6. สนับสนุนเงินรายไดคณะฯ เปนทุน
สําหรับการทําวิจัยของอาจารย
7. พัฒนาอาจารยคณะฯ ใหมีความรู
ทางการวิจัยและสามารถทําวิจัยได

1.จัดสรรเงินรายไดคณะฯ สนับสนุน
การทําวิจัยของอาจารย
1. สงอาจารยและบุคลากรเขารับการ
อบรมเพิ่มความรูดานการทําวิจัย
2. เชิญวิทยากรมาใหความรู แนะนํา
ในการทํางานวิจัยแกอาจารยและ
บุคลากรคณะฯ
8. สรางความรวมมืองานวิจัยระหวางคณะ 1. สงอาจารยประจําคณะฯ เขารวม
เปนผูสังเกตการในที่ประชุม
วิชาและสถาบันวิจัยฯ ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเพื่อพัฒนางานวิจัยคณะฯ
สถาบันวิจัยฯ
9. สนับสนุนใหอาจารยมีเวลาหลังการสอน
เตรียมตัวเพื่อทําผลงานวิจัย

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
ปการศึกษา2549

10. จํานวนเงินจากงบประมาณเงินรายไดของคณะวิชาที่
จัดสรรเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยตอจํานวนอาจารยประจํา
11. จํานวนโครงการอบรมความรูดานงานวิจัย

≥ 20,000

12. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการอบรมความรูดานวิจัย

50%

13. รอยละของการเขารวมประชุมสังเกตการณในที่ประชุม
สถาบันวิจัย

50%

≥ 1 เรื่อง

ดานการบริการวิชาการสูสังคม
เปาประสงคคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : บริการวิชาการ ถายทอดความรูและจัดอบรมความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศแกชุมชน และผูสนใจ
ยุทธศาสตรหลักมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรที่ 3 มาตรการที่ 1 ใหบริการวิชาการที่สรางคุณคาแกมหาวิทยาลัยและสรางความเขมแข็งใหชุมชน
วัตถุประสงคขอที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ใชองคความรูทางดาน ICT ในการใหบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
แผนหลักที่ใช
กลยุทธ
การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
5.แผนงานบริการวิชาการแกสังคม

10.ใหบริการวิชาการและถายทอดองค
ความรูดาน ICT สูชุมชน

11. ใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน
หลากหลายรูปแบบ

1. กําหนดใหมีโครงการบริการ
14. จํานวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการที่ใชองคความรู
วิชาการดานICT สูชุมชน
ทางดาน ICT ที่ใหบริการแกชุมชน
2. ประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
1. จัดใหมีกิจกรรมบริการวิชาการแก 15. จํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชนตอป
สังคม
2. จัดใหอาจารยเปนวิทยากรถายทอด 16. จํานวนชัว่ โมงเฉลี่ยที่อาจารยใหบริการวิชาการแกสังคม/
ความรูดาน ICT แกสังคมและ
ชุมชน
ชุมชน

คาเปาหมาย
ปการศึกษา2549
1 โครงการ

≥ 1 โครงการ
≥ 50 ชั่วโมง

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงคคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : บริการวิชาการ ถายทอดความรูและจัดอบรมความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศแกชุมชน และผูสนใจ
ยุทธศาสตรหลักมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรที่ 4 มาตรการที่ 1 เผยแพรความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงคขอที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวยองคความรูทางดาน ICT
แผนหลักที่ใช
กลยุทธ
การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
6. แผนงานทุนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 12.ใหพื้นฐานความรูทางดาน ICT ในการ
สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

1.กําหนดใหมีโครงการการ/กิจกรรมที่
ใชพื้นฐานความรูดาน ICT ในการ
สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินการดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

17. จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
จัดขึ้นตอป
18. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการ
19. รอยละของคาใชจายและมูลคาในการสนับสนุนโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตองบดําเนินการ

คาเปาหมาย
ปการศึกษา2549
2 โครงการ

≥ 3.00
≥ รอยละ 1

ดานการบริหารจัดการ
เปาประสงคคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ดําเนินการบริหารจัดการของคณะวิชาตามแนวทางและกลไกการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรหลักมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรที่ 6 มาตรการที่ 5 ปรับปรุงโครงสรางองคกรและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงคขอที่ 5 : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ดําเนินงานของคณะฯ อยางมีคุณภาพ
แผนหลักที่ใช
กลยุทธ
การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
7.แผนบริหารจัดการ

คาเปาหมาย
ปการศึกษา2549
≥ 3.00

13.สรางความพึงพอใจใหผูใชบริการ

1.ประเมินความพึงพอใจงานบริการ
การศึกษาภายในคณะฯ

20. คะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ

14. กระตุนใหบุคลากรพัฒนาศักยภาพ
อยางตอเนื่อง โดยการจัดโครงการ
สงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรเขา
รับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานหรือ
การศึกษา ตอเพื่อพัฒนาคุณวุฒิ
(ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญา)
15. พัฒนาใหเปนองคกรแหงการ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู

1.จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการทํางานของ
บุคลากรคณะวิชา
2.จัดสรรเงินงบประมาณจากเงิน
รายไดเปนงบพัฒนาบุคลากร
คณะวิชา
1.กําหนดใหเขียนรายงานหลังการ
อบรมทุกครั้งที่เขารับการอบรม
2.ใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการงานที่รับผิดชอบดวยตนเอง

21. จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากรที่จัดขึ้นตอป

≥ 1 โครงการ

22. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
23. จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาที่เพิ่มขึ้น

≥ รอยละ 50
≥ 1 คน

24. รอยละของเรื่องการเขาอบรมที่ไดรับการรายงานกลับ

≥ รอยละ 50

25. จํานวนเรื่องที่มาจากการปรับปรุงงาน

≥ 1 เรื่อง

ดานการบริหารจัดการ (ตอ)
เปาประสงคคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ดําเนินการบริหารจัดการของคณะวิชาตามแนวทางและกลไกการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรหลักมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรที่ 6 มาตรการที่ 5 ปรับปรุงโครงสรางองคกรและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงคขอที่ 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ดําเนินงานของคณะฯ อยางมีคุณภาพ
แผนหลักที่ใช
กลยุทธ
การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด

8.แผนงานการเงินและงบประมาณ

16. สรางระบบและกลไกบริหารทรัพยากร 1.จัดทําแผนในการพัฒนาบุคลากร
26.รอยละของบุคลากรที่ลาศึกษาตอ
บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวซึ่ง 2.จัดทําระเบียบปฏิบัติเพื่อรองรับ
บุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
แผนการพัฒนาบุคลากร
3.กําหนดเปาหมายแผนพัฒนา
4.ดําเนินการตามแผน
17. จัดทําแผนการใชงบประมาณ
1. สนับสนุนอุปกรณและอํานวยความ 27.รอยละเงินเหลือจายสุทธิตอรายรับทั้งหมดในปการศึกษา
2550
สะดวกเพื่อใหการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย
ปการศึกษา2549
รอยละ 10

≤ รอยละ 40

ดานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ดําเนินการบริหารจัดการของคณะวิชาตามแนวทางและกลไกการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรหลักมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรที่ 6 มาตรการที่ 7 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงคขอที่ 5 : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ดําเนินงานของคณะฯ อยางมีคุณภาพ
แผนหลักที่ใช
กลยุทธ
การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
9.แผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา

18. มีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
19. ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพ
20. มีโครงการสรางความเขาใจและความ
รวมมือจากคณาจารยและบุคลากรใน
คณะวิชา ใหตระหนักถึงความสําคัญ
และใหความรวมมือในการประกัน
คุณภาพการศึกษา อยางนอยปละ1
กิจกรรม

29. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
1.แตงตั้งคณะกรรมการประกัน
กอใหเกิดการพัฒนา คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
คุณภาพคณะวิชา
2.จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ทุกปการศึกษา
3.รายงานผลการติดตามภายหลังการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก
หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย

คาเปาหมาย
ปการศึกษา2549
1 ระบบ

เปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา(ภายใน)
ประจําปการศึกษา 2550
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
องคประกอบ
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
ที่ 1
1.1
มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ
1.2
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
องคประกอบ
การเรียนการสอน
ที่ 2
2.1
มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2
มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.3
มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม
2.4
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา

≥ รอยละ
70
เปาหมาย
2550
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 4
≤ รอยละ
25
≥ รอยละ
1

2.5

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท
เทียบเทาตออาจารยประจํา

2.6

สัดสวนของอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงอาจารย ผูช วยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย

≥ รอยละ
1

2.7

มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย

≥ ระดับ 3

2.8

มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ป
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ

ระดับ ≥ 3

2.9
2.10

ปริญญาเอกหรือ

เปาหมาย
2550
ระดับ 4

รอยละ 50
≥ รอยละ
75

องคประกอบ
การเรียนการสอน
ที่ 2
2.11
ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการ และผูใชบณ
ั ฑิต

เปาหมาย
2550
คาเฉลี่ย
มากกวาหรือ
เทากับ 1
2.12
รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ มากกวาหรือ
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
เทากับ 0.030
กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอม ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2.13
รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
องคประกอบ
กิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษา
เปาหมาย
ที่ 3
2550
3.1
มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
ระดับ 3
3.2
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ
ระดับ 3
บัณฑิตที่พึงประสงค
องคประกอบ
การวิจัย
เปาหมาย
ที่ 4
2550
4.1
มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
≥ ระดับ 1
4.2
มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
≥ ระดับ1
4.3
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
≥ 20,000
จํานวนอาจารยประจํา
บาท
4.4
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
≥ รอยละ 1
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และ
ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
4.5
≥ รอยละ
รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือ
ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
0.01

องคประกอบ
การบริการวิชาการแกสังคม
เปาหมาย
ที่ 5
2550
5.1
มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน
ระดับ 3
5.2
รอยละของอาจารยประจําทีม่ สี วนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปน ≥ รอยละ 25
ที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา
5.3
รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
≥รอยละ 30
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติตออาจารยประจํา
5.4
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
≥รอยละ 65
องคประกอบ
การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมาย
ที่ 6
2550
6.1
มีระบบและกลไกในการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ระดับ 4
องคประกอบ
การบริหารและการจัดการ
เปาหมาย
ที่ 7
2550
7.1
สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบัน
ระดับ 5
ใหแขงขันไดในระดับสากล
7.2
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ระดับ 4
7.3
มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
ระดับ 2
7.4
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวให
ระดับ 3
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7.5
ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั
ระดับ 3
7.6
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
ระดับ 3
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
7.7
รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
≥ รอยละ 0.1
ระดับชาติหรือนานาชาติ
7.8
มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
ระดับ 5
7.9
ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
ระดับ 3
บุคคล

องคประกอบ
การเงินและงบประมาณ
ที่ 8
8.1
มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจา ย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
8.2
มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
องคประกอบ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ที่ 9
9.1
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา
9.2
มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
9.3
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เปาหมาย
2550
ระดับ 7
ระดับ 2
เปาหมาย
2550
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4

ตราสัญลักษณและสีประจําคณะ
ตราสัญลักษณประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สีประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ
“สีน้ําตาลซีเปย”
ตัวสัญลักษณ

(ลิงนอยไอซีที)

ตราสัญลักษณคณะกรรมการนักศึกษา

(POWER)

การบริหารจัดการ ทรัพยากร และการดําเนินงาน

การบริหารจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนคณะวิชาที่เปนหนวยงานในกํากับของ
มหาวิทยาลั ย บริ หารงานตามระเบี ยบมหาวิทยาลั ยศิ ลปากร วา ดวยการบริหารจั ดการคณะที่ เป น
หนวยงานในกํากับและคณะที่เปนสวนราชการซึ่งมีสวนงานเปนหนวยงานในกํากับ โดยรับผิดชอบจัดการ
เรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และในปการศึกษา 2550 ได
ขยายเขตพื้นที่การศึกษาเขามาในกรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังทาพระ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
การบริหารจัดการประกอบดวยคณะกรรมการ 2 ชุด ไดแก (1)คณะกรรมการอํานวยการ
ประกอบดวย อธิการบดีเปนประธาน รองอธิการบดีเปนกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนกรรมการ
คณบดี เ ป น กรรมการและเลขานุ ก าร มี ห น า ที่ คอยกํ า กั บ ดู แ ล ให คํ า แนะนํ า และตรวจสอบการ
ดําเนินงานของคณะ (2)คณะกรรมการบริหารประจําคณะวิชา มีคณบดี เปนประธาน และ ผูชวยคณบดี
4 ฝาย เปนกรรมการมีหนาที่บริหารงานใหมีประสิทธิภาพมีความคลองตัวทั้งในการดําเนินงานและการ
แกไขปญหาตางๆ ของคณะวิชา
อธิการบดี

คณะกรรมการอํานวยการ

คณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองคณบดี
ฝายกิจการพิเศษ

ผูชวยคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษา

ผูชวยคณบดี
ฝายแผนและพัฒนา

คณาจารยประจําคณะฯ

คณะกรรมการบริหารคณะฯ

ผูชวยคณบดี
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผูชวยคณบดี
ฝายบริหาร
เพชรบุรี / กทม.

สํานักงานคณะฯ

แผนภาพ 1 โครงสรางองคกรและการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช
คณบดี
ฝายกิจการพิเศษ

อาจารยมานพ เอี่ยมสะอาด
รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ

ฝายบริหาร
(เพชรบุรี)

ฝายกิจการนักศึกษา

ฝายแผนและพัฒนา

อาจารยชญานิศ ตนเทียน
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

ฝายบริหาร
(กรุงเทพฯ)

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารยสุนันทา พรายมี
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร

สายสนับสนุน(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
ฝายกิจการนักศึกษา

นายบุญชวย จันทรเฮา
นักบริหารงานทั่วไป

ฝายบริการวิชาการ

นางสาวยุวดี เพ็ชรประไพ
นักวิชาการศึกษา

ฝายปฏิบัติการสารสนเทศ

นางสาววรรณภาพร สีแดง
นักวิชาการศึกษา

นายมาย ยินชัย
นักคอมพิวเตอร

สายสนับสนุน(ศูนยประสานงานตลิ่งชัน)
ฝายประสานงาน

นายอภิชัย ศิริสวัสดิ์
นักบริหารงานทั่วไป

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
รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ
3. อาจารยชญานิศ ตนเทียน
กรรมการ
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
4. อาจารยนฤชร
สังขจันทร
กรรมการ
ผูชวยคณบดีฝายบริการกรุงเทพมหานคร
5. อาจารยวนัสนันท สวนทรง
กรรมการ
ผูแทนประเภทคณาจารย

6. อาจารยสุนันทา
พรายมี
ผูช วยคณบดีฝายบริหารเพชรบุรี
7. นายบุญชวย
จันทรเฮา
นักบริหารงานทั่วไป
8. นางสาวชลทิชา
ทองศิริ

เลขานุการฯ
ผูชวยเลขานุการฯ
ผูชวยเลขานุการฯ

ทรัพยากรดานตางๆ ของคณะ
บุคลากร
ในปการศึกษา 2550 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบคุ ลากรเต็มเวลา
ทั้งสิ้น จํานวน 25 คน และ อาจารยพิเศษ จํานวน 27 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
17
3
20
36.36
-

-

27
2
46

4
1
8

1
1

27
6
2
55

49.10
10.91
3.63
100
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การเงินและงบประมาณ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนคณะวิชาในกํากับ จัดตั้งเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยตั้งแตป 2546
คณะฯ เลีย้ งตัวเองดวยเงินรายไดโครงการพิเศษที่ไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายเปนหลัก เปนจํานวน 80% และอีก
20% จัดสรรใหแกวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีรายละเอียด ดังนี้

ตาราง 2 งบประมาณเงินรายไดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแตป พ.ศ.2546 - 2551
งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.
รายละเอียด
2546 – 2547*
2548
2549
2550
ประมาณการรายรับ
รายรับจริง
จัดสรรให มศก. 30%
จัดสรรให มศก. 20%
รายจายจริง
รายรับสูงกวารายจาย

2551

11,578,000.00 19,009,000.00 30,272,000.00 35,776,000.00 46,556,000.00
20,017,990.78 23,379,291.02 32,470,379.05 36,502,810.00 45,364,400.00
5,842,254.00
6,988,413.00 6,485,624.00 7,300,562.00 9,311,200.00
7,533,987.81 10,574,417.35 17,484,753.89 17,618,206.02 19,767,844.12
6,641,748.97 5,816,460.67 8,500,001.16 11,584,041.98 16,285,355.68
สรุป ณ มิ.ย.2551

หมายเหตุ * ประมาณการรายรับ 11,578,000 บาท เปนของปงบประมาณ 2547 ปเดียว
แตรายรับจริงเปนของ ป 2546 - 2547

ตาราง 3 งบประมาณเงินรายจายจริง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแตป พ.ศ.2546 – ปจจุบัน
งาน
2546 - 2547

รายจายจริง ปงบประมาณ พ.ศ.
2548
2549
แผน
ผล
แผน
ผล
10,476,000.00 5,257,672.54 10,400,000.00 3,661,133.09

งานบริหารงานทั่วไป

แผน
6,500,000.00

ผล
3,314,924.21

งานพัฒนาบุคลากร

200,000.00

478,947.00

450,000.00

232,000.00

1,000,000.00

งานพัฒนาหลักสูตร

50,000.00

-

150,000.00

8,000.00

700,000.00

งานสงเสริมและพัฒนาทาง
วิชาการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา

2550

2551

แผน
13,526,000.00

ผล
5,565,380.78

แผน
21,949,000.00

ผล
5,628,305.12

2,560.00

1,000,000.00

196,046.30

1,000,000.00

885,042.00

16,000.00

1,250,000

360,225.93

200,000.00

-

300,000.00

149,885.00

85,000.00

-

150,000.00

-

200,000.00

4,000.00

200,000.00

26,900.00

57,000.00

30,000.00

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

500,000.00

252,970.00

งานทุนการศึกษา

200,000.00

10,000.00

500,000.00

10,000.00

736,000.00

10,000.00

850,000.00

116,785.00

900,000.00

325,000.00

4,293,000.00

3,298,250.00

6,983,000.00

4,712,500.61

15,736,000.00

1,778,271.46

16,700,000.00

13,918,538.20

19,000,000.00

12,520,962.00

งานจัดการศึกษาโครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

50,000.00

-

-

-

500,000.00

-

500,000.00

211,000.00

200,000.00

4,000.00

300,000.00

-

500,000.00

-

300,000.00

-

-

500,000.00

143,279.00

150,000.00

-

35,776,000.00

14,915,885.96

46,556,000.00

19,767,844.12

งานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี

-

-

-

-

งานบริการวิชาการแกชุมชน

-

-

-

-

รวม

11,578,000.00

7,533,987.81

19,009,000.00

10,574,417.35

30,270,000.00

5,633,070.05
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ตาราง 4 การเปรียบเทียบสัดสวนระหวางงบประมาณเงินรายไดกับงบแผนดิน พ.ศ. 2551
งบประมาณ
อัตราสวน
ปการศึกษา
งปร : งปผ.
เงินรายได
เงินแผนดิน (คาครุภัณฑ)
2551
10,526,400
76.79 : 23.21
45,346,400
สรุป ณ มิ.ย.2551

แผนภาพ 2 อัตราสวนของงบประมาณเงินรายไดตองบประมาณเงินแผนดิน พ.ศ.2551

อาคารสถานที่
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีกอ ตั้งขึ้นมาหลังจากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ จึงมีแนวความคิด
ในการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสงู สุด
ดังนั้นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จึงใชอาคารเรียนของวิทยาเขตฯ รวมกับคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการ
จัดการ โดยในปงบประมาณ 2550 - 2551 คณะฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินเปนเงิน
9.5 ลานบาทเพื่อสรางอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศมูลคา 20 ลานบาท(คณะฯ ตองใช
งบประมาณเงินรายไดสมทบอีก 10.5 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
ใชเปนสถานที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราวของนักศึกษาในสาขาและชั้นปที่จัดการศึกษาใน
พื้นที่ กทม. ประกอบดวย
y ชั้นที่สาม ศูนยประสานงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/หองพัก
อาจารยประจําและอาจารยพิเศษ / หองปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร(สําหรับนักศึกษากลุมเล็ก)

ครุภัณฑ
ในปการศึกษา 2550 คณะฯ ไดใชงบประมาณเงินงบประมาณเงินแผนดินที่ไดรับจัดซื้อ
ครุภัณฑตางๆ เพื่อใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ จํานวน 1,020,000 บาท
ดังรายการตอไปนี้
1. กลองดิจิตอล SLR
2. เลนส WIDE
3. เลนส ZOOM

จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

477,000 บาท
288,000 บาท
255,000 บาท

และการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร โดยใชงบประมาณจากเงินรายไดคณะวิชา อีกจํานวน
5,095,842.90 บาท ดังรายการตอไปนี้
1. อุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร 3 ชุด (LAB 2)
จํานวนเงิน
14,445 บาท
2. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 58 ชุด
จํานวนเงิน 4,933,770 บาท
จํานวนเงิน
147,627.90 บาท
3. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรโนคบุค 3 เครื่อง
นอกจากนั้นเปนคาใชจา ยจากงบประมาณเงินรายไดคณะวิชา ในการพัฒนาหองแล็บ
คอมพิวเตอรอกี จํานวนเงิน 229,689.67 บาท ดังรายการตอไปนี้
ตาราง 5 รายการแสดงคาใชจา ยในการพัฒนาหองแล็บคอมพิวเตอร
ที่

รายการ

จํานวนเงิน

1 Graphirc 4 4x5 Education Pack (10 pcs/pack) 3 ชุด

99,999.97

2 เปลี่ยนมอรเตอรพัดลมคอนเดนซิ่ง ขนาด1/2 (แอรอาคารวิทยบริการ ชั้น4) หองแล็บคอมฯ
ไมโครโฟน 1 ชุด+เครื่องปริ๊นเตอร HP Scanjet G4010 image 1 เครื่อง+เครื่องเลน Mp 4
3 DHOOM L15 1 GB 5 ชุด (วิชาจุลนิพนธ)
คาซอมกลอง Handycam ยี่หอ sony รุน DCR-HC42E เปลี่ยนคอนเน็ตเตอร 1 ชุด พรอม
4 ตรวจเช็ค
5 รางปลั๊ก TOS SG-834 4 ชอง+รางปลั๊ก TSP-4Wชนิดใส TOS +รางปลั๊ก 5 ชอง
คาลิขสิทธิ์การใชโปรแกรม Microsolf Campus Agreement ระยะเวลา 1 ป
6 (1 ต.ค.50-30 ก.ย.51)
7 คาซอมไฟสตูดิโอ ยี่หอ SLS รุน DL 1000 เปลี่ยนหลอพรอมฟวส จํานวน 2 หลอด
10 เกาอี้คอมพิวเตอร 40 ตัว (ทดแทนวัสดุที่ชํารุด)
11 คาซอมเครื่องสํารองไฟ(UPS)

1,600.00
18,966.30
1,498.00
3,122.00
4,280.00
1,284.00
40,660.00
2,054.40

ตาราง 5 (ตอ)
ที่

รายการ

จํานวนเงิน

12 คาลวงเวลาเจาหนาที่คอมพิวเตอร เดือน พ.ย.50
13 คาลวงเวลาเจาหนาที่คอมพิวเตอร เดือน ธ.ค.50

4,920.00
3,060.00

16 Mirror Ball ขนาด 8 นิ้ว พรอมขาตั้ง 1 ชุด
24 คาบํารุงกระแสไฟฟาหองบรรยายศูนยคอมพิวเตอร ภาคปลาย/50

9,095.00
39,150.00

รวม

229,689.67

คาเชาคูสายเครือขายอินเตอรเน็ตและเซิรฟเวอร
ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดการเรียนการสอนทางดานที่ตองอาศัย
เครือขายอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับการคนควาหาขอมูลประกอบการศึกษาสําหรับนักศึกษา
คณาจารย ดังนั้นจึงไดเชาคูสายเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงจากบริษัท CAT Telecomและ คาเชา
บริการ Hinet by CAT กสท.ชะอํา ความเร็ว 256/128 Kbps ตามจํานวน account มีคาใชจายตั้งแต
เดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน มีนาคม 2551 เปนเงินทั้งสิ้น 619,285.88 บาท
นอกจากนี้คณะฯ ไดเชาเซิรฟเวอร ของบริษัทเวิล อินเตอรเน็ตเวิรค จํากัด สําหรับใหบริการ
พื้นที่ในการจัดเก็บไฟลงานตางๆ ในการเรียนการสอนของนักศึกษาและคณาจารย ซึ่งมีความจําเปน
อยางมากเนื่องจากไฟลงานสวนใหญกินเนื้อที่คอนขางมากและใชเซิรฟเวอรของมหาวิทยาลัยในการ
จัดเก็บไดอยางพอเพียง โดยมีคาใชจายเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นปละ 29,000 บาท
ดังนั้นในแตละปการศึกษา คณะฯ จะตองเสียคาใชจายในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
เครือขายและเซิรฟเวอร ปละไมต่ํากวา 385,000 บาท

วัสดุหองสมุด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดจัดสรรงบประมาณสําหรับหอสมุดใชในการจัดซื้อ
หนังสือ/ตําราทั้งภาษาไทยและตางประเทศไวทุกปการศึกษา โดยปการศึกษา 2550 ไดจัดสรรเงินทั้งสิ้น
จํานวน 200,000 บาท
ในส ว นของเอกสาร/ตํ ารา ประกอบการสอนของคณาจารย คณะฯ ได จั ดสรรเงิ นไว สํ าหรั บซื้ อ
ปการศึกษาละ 10,000 บาท ตอคน โดยในปการศึกษา 2550 ไดมีจัดซื้อเอกสาร/ตํารา ประกอบการสอนของ
อาจารยทั้งภาษาไทยและตางประเทศ ไปแลวเปนเงินทั้งสิ้น 42, 110 บาท

ผลการดําเนินงาน
ประจําปการศึกษา 2550

ดานการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรที่เปดสอน
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
y สายวิชาออกแบบแอนิเมชั่น
y สายวิชาออกแบบเกมคอมพิวเตอร
y สายวิชาสื่อผสมและเว็บ
3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
y สายวิชาการโฆษณา
y สายวิชาการลูกคาสัมพันธ
y สายวิชาวารสารและหนังสือพิมพ
y สายวิชาภาพยนตร
y สายวิชาวิทยุและโทรทัศน

การรับเขาศึกษา
ในปการศึกษา 2550 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใชวธิ ีการคัดเลือก
นักศึกษาเขาศึกษา 3 วิธีการ คือ
• การสอบผานระบบกลางรับนิสิตนักศึกษา(Admissions) โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
• โควตาพิเศษ 28 จังหวัด โดยผานมหาวิทยาลัยศิลปากร
• โครงการรับเพิ่มพิเศษ (รับตรง) โดยผานการจัดการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ตาราง 6 ผูเขาศึกษาจําแนกตามวิธีการคัดเลือกเขาศึกษา
วิธีการรับนักศึกษา
รวม
สาขาวิชา
การสอบผาน โควตา รับตรง
(3สาขาวิชา)
(สกอ.)
พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
316
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขา
98
78
140
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
รวม
%

98
22.22

78
17.69

125
265
60.09

125
441
100

เปรียบเทียบวิธีการรับเขาศึกษา ประจําปการศึกษา 2550

22.22%

60.09%

17.69%

แผนภาพ 3 เปรียบเทียบวิธีการรับเขาศึกษา

จํานวนนักศึกษา
ในปการศึกษา 2550 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตทั้งสิ้น จํานวน 760 คน แสดงรายละเอียดดังตาราง
ตาราง 7 จํานวนนักศึกษาปการศึกษา 2550
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบ
นิเทศศาสตร
รวม

ปที่เขาศึกษา ปที่เขาศึกษา
2547
2548
(ป4)
(ป3)
66
85
85
72

ปที่เขาศึกษา
2549
(ป2)
53
84

ปที่เขาศึกษา
2550
(ป1)
89
115

รวม
(คน)
293
356

-

-

-

111

111

151

157

137

315

760

การสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกําหนด
ในภาคปลายปการศึกษา 2550 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาปริญญาบัณฑิต จํานวน 132 คน แบงเปนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตร
กําหนด (รุนที่ 2) จํานวน 130 คน และตกคางจากปการศึกษา 2549 อีกจํานวน 2 คน คิดเปนสําเร็จ
การศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกําหนด รอยละ 87.25 คิดเปนอัตราสวนการจบการศึกษาตามเวลาตอ
นักศึกษาที่ไมจบ คือ 8:2 โดยแบงตามสาขาวิชาดังนี้
ตาราง 8 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาฯ เทียบกับนักศึกษาตกคาง จําแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา (คน)

ตกคาง (คน)

รวม (คน)

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
รวม

57
73
130

7
12
19

64
85
149

แผนภาพ 4 รอยละของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกําหนดเทียบกับนักศึกษาตกคาง

ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปการศึกษา 2550
1. ขอมูลทั่วไป
จากการสํารวจภาวะการไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 โดยสํารวจจากบัณฑิตที่มารายงานตัวเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในวัน
ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 16
กรกฎาคม 2551)
พบวา เปนผูสําเร็จการศึกษาตามเวลา(ปการศึกษา2550) จํานวน 130
คน ตกคาง
(ปการศึกษา 2549) จํานวน 2 คน รวมมีผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 ทั้งสิ้น 132 คน มารายงานตัวเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน
130 คน รายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ตาราง 9 ขอมูลทั่วไปของบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจภาวะการไดงานทํา
สาขาวิชา
จํานวนผูสําเร็จ จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาตาม
การศึกษา
เวลา
(เกินเวลา)
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
รวม

57
73

2
132

จํานวนผูรายงานตัวเขา
รับพระราชทานปริญญา
บัตร
ป2550
56
72

ป2549
2
130

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม
คน
58
72
130

รอยละ
100
100
100

จําแนกตามเพศ

คน
19
40
59

ชาย
รอยละ
14.62
30.76
45.38

คน
39
32
71

หญิง
รอยละ
30.00
24.62
54.62

จากตารางที่ 9 ขอมูลทั่วไปของบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจภาวะการไดงานทํา พบวา มีบัณฑิตตอบแบบสํารวจทั้งสิ้น จํานวน 130 คน จากผูรายงานตัวเขา
รับพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน 130 คน (100% ) จําแนกเปนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ จํานวน 58 คน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
จํานวน 72 คน เปนเพศหญิง (54.62%) มากกวาเพศชาย (45.38%)

2. ขอมูลการทํางานของบัณฑิต
จากผูตอบแบบสํารวจทั้งสิ้น จํานวน 130 คน มีผูที่ไดงานทําแลว 77 คน คิดเปนรอยละ 59.23 ยังไมมีงานทํา 53 คน คิดเปนรอยละ 40.77
ดังตารางตอไปนี้
ตาราง 10 ขอมูลการทํางานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในการศึกษา 2550
สาขาวิชา

จํานวนบัณฑิต

มีงานทํา

สถานะภาพในปจจุบัน
รอยละ
ไมมีงานทํา

รอยละ

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

58

31

23.85

27

20.77

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
รวม

72
130

46
77

35.38
59.23

26
53

20.00
40.77

3. ลักษณะของหนวยงานที่สังกัดและระยะลาการไดงานทําของบัณฑิต
จากบัณฑิตที่ทํางานแลวจํานวน 77 คน สามารถจําแนกลักษณะหนวยงานที่สังกัดและระยะเวลาการไดงานทํา ดังตารางตอไปนี้
ตาราง 11 แสดงลักษณะหนวยงานที่สังกัดและระยะเวลาในการไดงานทํา
บัณฑิตที่มี
ลักษณะหนวยงาน (มีงานทําแลว)
งานทําแลว
สาขาวิชา
รับ
รัฐวิสาห บริษัท อาชีพ ธุรกิจ
ราชการ
กิจ
เอกชน อิสระ สวนตัว
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
31
28
3
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
46
35
8
1
รวม
77
63
8
4

ไมระบุ
2
2

ระยะเวลาการหางาน
1
2
3
4
เดือน เดือน เดือน เดือน
17
6
3
2
26
9
2
1
43
15
5
3

อื่นๆ

จากตาราง 11 จากบัณฑิตที่ทํางานแลว จํานวน 77 คน สวนใหญไดงานทําในบริษัทเอกชน จํานวน 63 คน (81.82%) รองลงมาคือ การประกอบอาชีพ
อิสระ จํานวน 8 คน (10.89%) และลําดับสุดทาย คือ ประกอบธุรกิจสวนตัว 4 คน (5.19%)
สวนระยะเวลาการไดงานทําของบัณฑิต จํานวนมากที่สุด คือ 1 เดือน 43 คน (55.84%) รองลงมา คือ 2 เดือน จํานวน 15 คน (19.48%) ไดงานภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน จํานวน 5 คน (6.49%) และ ไดงานภายใน 4 เดือน จํานวนเทากับการไดงานทํากอนสําเร็จการศึกษา จํานวน 3 คน (3.90%)
แสดงใหเห็นวา สาขาวิชาทั้งสองของคณะฯ ตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานในระดับสูง อีกทั้งนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาสวนใหญไดเขา
ทํางานในบริษัทเอกชนทันทีที่สําเร็จการศึกษา

1
2
3

4. สาขาที่สําเร็จการศึกษาและเงินเดือนที่ไดรับ
จากบัณฑิตที่ทํางานแลวจํานวน 77 คน สามารถจําแนกสาขาที่สําเร็จการศึกษาและเงินเดือนที่ไดรับ ไดดังตารางตอไปนี้
ตาราง 12 แสดงลักษณะหนวยงานที่สังกัดและระยะเวลาในการไดงานทํา
บัณฑิตที่มี
สาขาวิชา
งานทําแลว ≤ 8,000 8,000 - 10,000
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
จัดลําดับ(สาขาธุรกิจ)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
จัดลําดับ (สาขาออกแบบ)
รวม
จัดลําดับ(รวม)

31
46
77

1
6
1
5

7
2
7
3
14
3

เกณฑเงินเดือนที่ไดรับ
10,001-12,000 12,001-14,000
4
5
12
2
16
2

6
3
6
4
12
4

14,001-16,000
5
4
16
1
21
1

≤ 16,001
8
1
4
5
12
4

จากตาราง 12 ในภาพรวมบัณฑิตของคณะฯ สวนใหญไดรับเงินเดือนเริ่มตนอยูระหวาง 14,001-16,000 บาท จํานวน 21 คน คิดเปน 27.27%
รองลงมา คือ ระหวาง 10,001-12,000 บาท จํานวน 16 คน คิดเปน 20.78% และเงินเดือนเริ่มตนมากกวาหรือเทากับ 16,001 และ 12,001-14,000 บาท จํานวน
เทากัน 4 คน คิดเปน 5.19% ลําดับสุดทาย คือ นอยกวาหรือเทากับ 8,000 บาท จํานวน 1 คน คิดเปน 1.30%
จะเห็นไดวา ผูสําเร็จการศึกษาจากคณะวิชาสวนใหญมีเงินเดือนเริ่มตนสูงและไดงานทําภายหลังสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาอันรวดเร็วทั้งสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

ไมระบุ
1
6
1
5

5. สาเหตุของการยังไมไดทํางานของบัณฑิต
จากบัณฑิตที่ยังไมมีงานทํา จํานวน 53 คน สามารถจําแนกสาเหตุของการไมมีงานทําไดดังตารางตอไปนี้
ตาราง 13 แสดงสาเหตุของการยังไมไดงานทําของบัณฑิต
บัณฑิตที่ยังไมมีงาน
สาขาวิชา
ทํา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
27
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
26
รวม
53

หางานไมได
5
2
7

สาเหตุของการยังไมไดทํางาน
ไมตรงตามความตองการ
ศึกษาตอ
10
6
16
3
26
9

ไมระบุ
6
5
10

จากตาราง 13 สาเหตุสวนใหญของการที่ยังไมไดงานทําของบัณฑิตคณะฯ คือ ไมตรงกับความตองการ จํานวน 26 คน (49.05%) รองลงมา คือ ศึกษาตอ
จํานวน 9 คน (16.98%) และลําดับสุดทาย คือ หางานไมได จํานวน 7 คน (13.20%) และไมระบุสาเหตุ จํานวน 10 คน (18.86%)

6. รอยละของการนําไปใชประโยชนไดจริง
จากผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 จํานวน 130 คน มีผูใหขอมูลรอยละของการนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของคณะวิชาที่
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง จํานวน 100 คน คิดเปน 76.92% รายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ตาราง 14 รอยละของการนําไปใชประโยชนไดจริง
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
รวม
จัดลําดับ

10%
1
1
10

20%
1
1
2
9

รอยละของการนําไปใชประโยชนไดจริง
30% 40% 50% 60% 70% 80%
3
4
10
7
7
5
1
1
13
4
11
15
4
5
23
11
18
20
8
7
1
4
3
2

90%
6
6
6

100%
3
7
10
5

รวม
(คน)
40
60
100

จากตาราง 14 ผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นตอรอยละของการนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของคณะฯ ไปใชประโยชนไดจริงเรียงตามลําดับ 5
ลําดับแรก จากมากไปนอย คือ รอยละ 50 (23 คน) รองลงมา รอยละ 80 (20 คน) รอยละ 70% (18 คน) รอยละ 60% (11 คน) ลําดับสุดทาย คือ รอยละ
100% (5 คน)
แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนของคณะวิชา มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญใหความเห็นวาสามารถนําไปใชประโยชนในการทํางาน
จริงได รอยละ 50 ถึง รอยละ 100

7. รอยละของการนําไปใชประโยชนไดจริงเทียบกับเงินเดือนที่ไดรับ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บร อ ยละของการนํ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นการสอนของคณะวิ ช าที่
สามารถนํา ไปใช ประโยชน ไดจริ งจําแนกตามเกณฑเงิ นเดื อนขึ้น ต่ําที่ไ ดรับของบั ณฑิตที่ ทํางานแล ว
จํานวน 77 คน มีผูใหขอมูล จํานวน 66 คน คิดเปน 85.71 % รายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ตาราง 15 รอยละของการนําไปใชประโยชนไดจริงจําแนกตามเกณฑเงินเดือนขึ้นต่ําที่ไดรับ
รอยละของ
เกณฑเงินเดือนที่ไดรับ
การนําไปใช ≤ 8,000 8,000 - 10,001- 12,001- 14,001- ≤ 16,001
ประโยชนได
10,000
12,000
14,000 16,000
จริง (%)
10
1
20
1
30
1
1
2
40
1
1
2
1
50
1
5
4
0
4
4
60
1
3
1
2
70
1
5
1
3
1
80
3
1
2
1
2
90
1
3
100
1
1
2
2
0
รวม(คน)
1
11
13
11
19
11

รวม
(คน)
1
1
4
5
18
7
11
9
4
6
66

จากตาราง 15 เมื่ อ พิ จ ารณาความคิ ด เห็ น ของบั ณ ฑิ ต ที่ มี ง านทํ า แล ว ในการนํ า ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนการสอนของคณะฯ ที่สามารถนําไปใชประโยชนจริงไดนั้น เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเทียบ
กับ เงินเดือนที่ไดรับ แลว พบวา ผูที่ใหความเห็นวาสามารถนําไปใชประโยชนไดนอยกวา 50% คือ
ระหวาง 10% -40% มีเงินเดือนสูงสุดมากกวา 16,000 บาท จํานวน 2 คน รองลงมา คือ 14,001 –
16,000 บาท จํานวน 5 คน และ ระหวาง 12,001 – 14,000 บาท และเงินเดือนต่ําสุดอยู ระหวาง
10,001 – 12,000 บาท ซึ่งยังมากกวาเกณฑเงินเดือนขั้นต่ําของ ก.พ.
แสดงใหเห็นวาหลักสูตรการสอนของคณะวิชามิไดเปนปญหาตอการหางานทําและเงินเดือนที่
ไดรับของบัณฑิต แตจะแสดงใหเห็นถึงการขาดการอธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงความสัมพันธของแตละ
รายวิชาที่ดําเนินการสอนในหลักสูตรวามีประโยชนกับการนําไปใชในอนาคตและสําคัญอยางไร ทําให
คณะฯ สามารถนําผลการสํารวจนี้ไปใชวางแผนการสอนแตละรายวิชาไดในภาคการศึกษาตอไป

สิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษา

ทุนการศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดของคณะ เพื่อ
สนับสนุนใหนักศึกษามีความขยันหมั่นเพียรศึกษาเลาเรียน ประพฤติดี และบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม
เพื่อเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต โดยไดจัดสรรทุนการศึกษาแบงเปน
1. ทุนเรียนดี (Best Student Scholarship) ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ จํานวน 3 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท ไดแก
1.1.1 1347009 นางสาวกาญจนาภรณ พิมพรัตน
มณีกรรณ
1.1.2 1348062 นางสาวปณณิกา
1.1.3 13490044 นางสาวมัสลิน
ชูประดิษฐ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ จํานวน 3 ทุน ๆ ละ 35,000 บาท ไดแก
1.1.4 1347165 นางสาวพลอยรุง
วรดิลก
1.1.5 1348191 นางสาวปรางควลัย ยิ่งยงเมธี
1.1.6 13490161 นางสาววรัญญา
ผลวานิชย
2. ทุนเรียนดี (Best Student Scholarship)ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา2550
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ จํานวน 3 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท ไดแก
2.1.1 1347009 นางสาวกาญจนาภรณ พิมพรัตน
2.1.2 1348006 นางสาวเครือวัลย
เตชะวัฒนารุงเรือง
2.1.3 13490046 นางสาวเมตตา
นักธรรม
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ จํานวน 3 ทุน ๆ ละ 35,000 บาท ไดแก
2.1.4 1347127 นายณัฐ
อนันตโกศล
2.1.5 1348191 นางสาวปรางควลัย ยิ่งยงเมธี
2.1.6 13490085 นางสาวกนกวรรณ สุนทรเลขา

3. ทุนสงเสริมการศึกษาแกนักศึกษาชวยปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550
จํานวน 37 ทุน ๆ ละ 6,000 บาท ครั้งละ 2,000 บาท /เวลา 3 เดือน/ภาคการศึกษา มี
นักศึกษาชวยปฏิบัติงานในรายวิชา/งานตาง ๆ ของคณะวิชาดังนี้
3.1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
3.1.1 รายวิชา 801 402 การสื่อสารและเครือขายเบื้องตน จํานวน 1 ทุน
1) 1348035 นางสาวธัญวรรณ
มิ่งสงค
3.1.2 รายวิชา 800 110 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร จํานวน 1 ทุน
2) 1348191 นางสาวปรางควลัย
ยิ่งยงเมธี
3.1.3 รายวิชา 800 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร (อ.พอสิทธิ์ ชัยมณี) จํานวน 3 ทุน
3) 1348175 นายธินภัทร
พงศทองเมือง
4) 1348056 นางสาวปฐมพร
อุตมะพันธุ
5) 13490044 นางสาวมัสลิน
ชูประดิษฐ
3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การออกแบบ
3.2.1 รายวิชา 802 306 ออกแบบตัวละคร จํานวน 1 ทุน
1) 1348076 นายพิษณุ
สุนทรบัณฑิตย
3.2.2 รายวิชา 802 102 ทัศนศิลป 1 จํานวน 4 ทุน
2) 1348112 นางสาวศุภัจจารีย
คํานวน
3) 1348235 นางสาวศิรินภา
ลิ้มสุขนิรันดร
4) 1348187 นางสาวปนิศา
ภูมิสิงหราช
5) 1348184 นางสาวบุญญรัตน
พาหุรัตน
3.2.3. รายวิชา 800 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับ IT (อ.วิศษิ ฎ) จํานวน 2 ทุน
6) 13490088 นายกฤชฐา
แชมชอย
7) 13490094 นายโกวิท
บุญมี
3.2.4 รายวิชา 802 104 คอมพิวเตอรกราฟฟกเพื่อการออกแบบ 1 จํานวน 2 ทุน
8) 1348173 นายธนภัทร
บุญชูโต
9) 13490164 นายวัชระ
สมบูรณ

3.2.5 รายวิชา 802 203 การจัดการธุรกิจสารสนเทศ จํานวน 1 ทุน
10) 1348091 นางสาวรุงนภา
จินดาโสม
3.2.6 งานประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารของทางคณะวิชา
ก. สวนงานสํานักงานคณบดีเพชรบุรี จํานวน 3 ทุน
1) 1348006 นางสาวเครือวัลย
เตชะวัฒนารุงเรือง
2) 1348090 นางสาวรัตนสินี
ออมสินสมบูรณ
3) 1348008 นางสาวจารุมน
คะเสนา
ข. สวน ICT :หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 2 ทุน
1) 1348053 นายบวรรัชต
แสงสิทธิ์
2) 1348066 นายพงศธร
ซิ้มพัฒนวงษ
ค. สวนงานสํานักงานคณบดีตลิ่งชัน จํานวน 6 ทุน
1) 1347014 นางสาวแคทลียา
ถาวงศ
2) 1347010 นางสาวกิ่งฟา
นิลอราม
3) 1347027 นางสาวชอแกว
ระหงส
4) 1347043 นางสาวนาฏวลัย
ศุภนรากร
5) 1347197 นายวีระ
แซเบ
6) 1347243 นางสาวสุดาวัลย
สังขทอง
ง. สวนงานสํานักงานคณบดีชวยงาน E-Larning จํานวน 1 คน
1) 1347097 นายสุทธินันท
เพชรปุน
จ. สวนงานสํานักงานคณบดีชวยงานดูแล Website คณะฯ จํานวน 1 คน
1) 1347218 นายอนุสรณ
กันทรัพย
ฉ. ทุน Dean’s List Student Scholarship (ใชเงินสวนตัวคณบดี)
1) 1348133 นายอภิชัย
เลาหวงศเพียรวุฒิ
4. ทุนสงเสริมการศึกษาแกนักศึกษาชวยปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2550
จํานวน 22 ทุน ๆ ละ 6,000- บาท ครั้งละ 2,000 บาท /เวลา 3 เดือน/ภาคการศึกษา มี
รายชื่อนักศึกษาชวยปฏิบัติงานในรายวิชา/งานตาง ๆ ของคณะวิชาดังนี้
4.1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
4.1.1 รายวิชา 802 203 การจัดการธุรกิจสารสนเทศ
1) 1348091 นางสาวรุงนภา
จินดาโสม

จํานวน 1 ทุน

4.1.2 รายวิชา 800 112 การโปรแกรมคอมพิวเตอร IT2 (อ.วนัสนันท) จํานวน 3 ทุน
1) 1348056 นางสาวปฐมพร อุตมะพันธุ
2) 13490062 นางสาววิภาวรรณ งุยไก
3) 13490044 นางสาวมัสลิน
ชูประดิษฐ
4.1.3 รายวิชา 801 307 การพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาจาวา จํานวน 3 ทุน
1) 1348175 นายธินภัทร
พงศทองเมือง
2) 1348062 นางสาวปณณิกา มณีกรรณ
3) 1348076 นายพิษณุ
สุนทรบัณฑิตย
4.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
4.2.1 รายวิชา 800 112 การโปรแกรมคอมพิวเตอร IT2 (อ.วิศิษฎ) จํานวน 3 ทุน
1) 1349094 นายโกวิท
มีบุญ
2) 1348053 นายบวรรัชต
แสงสิทธิ์
3) 1348139 นายอัครพล
บุญทอง
4.2.2 รายวิชา 802 313 หลักการออกแบบการใชงานเว็บไซต จํานวน 1 ทุน
1) 1348035 นางสาวธัญญวรรณ มิ่งสงค
4.2.3. รายวิชา 802 106 วาดเสน 2 (อ.ชญานิศ ตนเทียน) จํานวน 1 ทุน
1) 13490113 นายทศพร
เชื้อทอง
4.2.4 งานประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารของทางคณะวิชา
ก. สวนงานสํานักงานคณบดีเพชรบุรี จํานวน 2 ทุน
1) 1348088 นางสาวมาตา
สองสี
2) 1348184 นางสาวบุญญารัตน พาหุรัตน
ข. สวน ICT :หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 6 ทุน
1) 1348112 นางสาวศุภัจจารีย คํานวน
2) 1348187 นางสาวปนิศา
ภูมิสิงหราช
3) 1348105 นางสาวนันทพนิตา พรธนารัตน
4) 1348102 นายวิศรุต
เพิ่มพูน
5) 1348066 นายพงศธร
ซิ้มพัฒนวงษ
6) 13490077 นางสาวสุนิศา
รอดจินดา

ค. สวนงานสํานักงานคณบดีตลิ่งชัน จํานวน 2 ทุน
สวนงานสํานักงานคณบดีชวยงาน E-Learning (อ.วิศิษฎ) จํานวน 1 คน
1) 1347243 นางสาวสุดาวัลย สังขทอง
สวนงานสํานักงานคณบดีชวยงานดูแล Website คณะฯ จํานวน 1 คน
2) 1347218 นายอนุสรณ
กันทรัพย

กิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดตระหนักถึงผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของนักศึกษาเปนสําคัญในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ นักศึกษาทุกคนที่
เขามาศึกษาจะตองไดรับการฝกอบรมหรือเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อหลอหลอมและพัฒนาใหนักศึกษาของคณะฯ มีศักยภาพและคุณภาพตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร และเพื่อใหนักศึกษาที่จบออกไปสามารถครองตน ดํารงชีวิตใหมีความสุขในสังคมและสามารถประกอบอาชีพ ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยางมี
ความสุข
ในปการศึกษา 2550 มีกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของคณะฯ ทีจ่ ัดใหนักศึกษา จํานวน 13 กิจรรม/โครงการและโครงการภายใตรายวิชา จํานวน 8 โครงการ
งบประมาณเงินรายไดคณะฯ สนับสนุนการดําเนินการ ทั้งสิ้น 990,597 บาท และงบประมาณจากแหลงอื่นๆ ภายนอกคณะฯ อีกจํานวน 64,000 บาท ดังตอไปนี้
ตารางที่ 16 สรุปกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ปการศึกษา 2550
ที่

1

2
3
4

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม/โครงการ

โครงการเหมันตาจตุรทิศามหาสยาม จันทรเจางามฉาบหลาฟาไสว บัวนอย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอยคลี่กลีบรุจีผองอําไพ กราบเทพไททั่วถิ่นฐานประทานพร (สืบสาน
การสื่อสาร
วัฒนธรรมวันลอยกระทง)
โครงการคายอาสาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนนอง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
โครงการ ICT-Shirt
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ในงาน (Tam 2007)
การสื่อสาร

งบ
ประมาณ
เงินรายได แหลงอื่น
คณะฯ
4,000
-

สถานที่

วัน/เดือน/ป

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

20 พ.ย.2550

โรงเรียนวัดหินดาด ต.หินดาด
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

9-13 ต.ค. 50

50,000

-

38

8 พ.ย.50

6,000

-

300

อาคารชาเลนเจอร เมืองทอง
ธานี จังหวัดปทุมธานี

16-20 พ.ย.50

300,000

-

-

จํานวนคน

120

ตารางที่ 16 (ตอ)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการศึกษาดูงาน” Thailand Animation and Multimedia 2007”

6

โครงการไหวครูและครอบครูชาง 2550

7

โครงการศิลปากรวัฒนานุสรณ สถิตสถาพร สถาบัน ตอน กาวเขาสูปที่ 65
แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย

8

โครงการสงทายปเกาตอนรับปใหม(นักศึกษาที่ไมไดกลับภูมิลําเนา)

9

โครงการฝกอบรมการพูด รายวิชา 801 312
(นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ชั้นปที่ 4)
10 โครงการคายอาสาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนนอง(ตอเนื่อง)
11 โครงการแนะแนวนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมกอนเลือกสาขาวิชาเอก
ประจําปการศึกษา 2551
12 โครงการเติมฝนปนน้ําใจใหนองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห

ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม/โครงการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

สถานที่

วัน/เดือน/ป

อาคารชาเลนเจอร เมืองทอง
ธานี จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

17-18 พ.ย.50

งบ
ประมาณ
เงินรายได แหลงอื่น
คณะฯ
137,000
-

จํานวนคน

150

22 พ.ย. 50

233,000

-

320

23-24 พ.ย.50

8,000

-

65

31 ธ.ค. 50

8,000

-

100

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

5-6 ม.ค.51

56,264

-

94

โรงเรียนวัดหินดาด ต.หินดาด
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
เพชรบุรี จ.เพชรบุรี

13-14 ม.ค.51

30,000

-

29

17, 28-29, 31 ม.ค. 51
และ 7 ก.พ. 51
14 ก.พ.51

32,333

-

520

26,000

-

237

ตารางที่ 16 (ตอ)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

13 โครงการจัดงาน Goodbye Senior

ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม/โครงการ

สถานที่

คณะกรรมการนักศึกษา
โรงแรมยูเรเซีย ชะอําลากูล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
การสื่อสาร
14 โครงการไอซีทีทําดีใหพอดู (โครงการภายใตรายวิชา 801 301 การประเมินผลโครงการ และ รายวิชา 801 301 การประเมินผลโครงการ)
คณาจารยผูสอนรายวิชาฯ
วนอุทยานสามรอยยอด
1) โครงการเพือ่ เด็กพิการทางสายตา
จ.ประจวบฯ
2) โครงการปลูกปาชายเลน
มูลนิธิชวยเหลือผูพิการทาง
สายตาแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูประถัมภ
3) โครงการเพือ่ ผูสงู อายุ
สถานสงเคราะหคนชรา
นครปฐม จ.นครปฐม
4) โครงการฝายชะลอน้ําธรรมชาติ
วนอุทยานปราณบุรี จ.ประจวบฯ
5) โครงการคายศิลปะลพบุรี
โรงเรียนบานราษฎรบํารุง
จ.ลพบุรี
6) โครงการกวาดสถานที่ตั้งพระพิฆเนศวรและลานวัดชางแทงกระจาด
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
และวัดชางแทงกระจาดจ.เพชรบุรี
7) โครงการชวยนองหมาบานวัดสวนแกว
วัดสวนแกว จ.นนทบุรี
8) โครงการสอนหนังสือเด็กหูหนวก
โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ กทม.

วัน/เดือน/ป

12 มี.ค.51

งบ
ประมาณ
เงินรายได แหลงอื่น
คณะฯ
50,000
-

50,000

จํานวนคน

350 คน

64,000

20 ม.ค.51

-

16 ก.พ. 51

-

27 ม.ค. 51

-

9 ก.พ. 51
16-19 ม.ค.51

200

7 ม.ค. 51

-

5 ม.ค.51
20 ม.ค.51

150

กิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดวยนโยบายของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุงเนนการใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อการ
พัฒนางานและพัฒนาตนเอง คณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดของคณะวิชาฯ เพื่อเสริมสรางศักยภาพบุคลากร ในปการศึกษา 2550 เปนจํานวน 1,000,000 บาทเพื่อใช
ในการเขารวมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และอบรมเพิ่มพูนความรูตางๆ ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน และไดใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 857,425 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ตาราง 17 กิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปการศึกษา 2550
ที่
1

ชื่อโครงการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตรและเทคนิคเขียน
โครงการวิจัย

วัน/เดือน/ป
30เม.ย. -2 พ.ค.50

สถานที่

ผูเขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา

หองบอลลูม โรงแรมมารวย อ.วนัสนันท
การเดนท กทม.
อ.พอสิทธิ์
อ.ธํารงคศักดิ์
อ.ชวนพ
อ.มานพ
อ.ชญานิศ
อ.วรท
อ.ปฐมวรรณ
นางสาวยุวดี
นายบุญชวย

สวนทรง
ชัยมณี
นิ่มอนุสรสรณกุล
ชีวรัศมี
เอี่ยมสะอาด
ตนเทียน
กอวัฒนสกุล
จันทรารมย
เพ็ชรประไพ
จันทรเฮา

คาใชจาย
(บาท)
7,040
7,040
7,040
7,040
7,040
7,040
7,040
7,040
7,040
7,040

ตาราง 17 (ตอ)
ที่
2

ชื่อโครงการ

วัน/เดือน/ป

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดําเนินการกิจกรรมบน
เครือขายสารสนเทศ” ครั้งที่ 7

27 - 30 มิ.ย.2550

อบรมคอมพิวเตอร

12 – 13 พ.ย.2550

อบรมมหกรรมจัดการความรูแหงชาติ ครั้งที่ 4

29 พ.ย. - 1 ธ.ค.50

5

ศึกษาดูงานสิงคโปร

9 – 11 ธ.ค. 2550

6

15 - 17 ธ.ค.2550

8

อบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สายสนับสนุน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดําเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือขายสารสนเทศ”
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ

9

อบรมโปรแกรมถายภาพ

22 – 24 เม.ย.2551

3
4

7

7- 13 ม.ค.2551
13-15 ก.พ.2551

สถานที่
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
ศูนยคอมพิวเตอรวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร
ศูนยประชุมอิมแพ็ค เมือง
ทองธานี
ประเทศสิงคโปร

ผูเขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา
นายณัฐวัชร บุญเทียมทัด

2,270

อ.สุนันทา พรายมี

1,200

นางสาวยุวดี เพ็ชรประไพ

5,715

ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากร
คณะฯ จํานวน 29 คน
นางสาวชลทิชา ทองศิริ

โรงแรมเอสดี ปนเกลา
กทม.
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา นายมาย ยินชัย
พระนครเหนือ
โรงแรมอลิซาเบธ
อ.นฤชร สังขจันทร
สมาคมถายภาพแหง
ประเทศไทย

คาใชจาย
(บาท)

นายบุญชวย จันทรเฮา
นายมาย ยินชัย
นางสาวยุวดี เพ็ชรประไพ

670,109
3,600
7,091
6,100
10,500

ตาราง 17 (ตอ)
ที่

ชื่อโครงการ

วัน/เดือน/ป

สถานที่

ผูเขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา

คาใชจา ย
(บาท)

10

อบรมภาษาอังกฤษ

2 เม.ย. - 2 ก.ย.2551

สถาบัน Fast English

อ.ปฐมวรรณ จันทรารมย

15,440

11

อบรมภาษาอังกฤษ

2 เม.ย. - 2 ก.ย.2551

สถาบัน Fast English

อ.ถิรจิต แสนพล

13,500

12

อบรมภาษาอังกฤษ

2 เม.ย. - 2 ก.ย.2551

สถาบัน Fast English

อ.สุนันทา พรายมี

14,500

13

อบรมตัดสติ๊กเกอร

นายบุญชวย จันทรเฮา

13,500

14

ประชุมวิชาการนานาชาติ JCSSE 2008

15

ประชุม เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบ
6 เดือน
เว็บเซอรวิส และเอสโอเอสถาปตยกรรมวิถีของการ
แลกเปลี่ยนและการใชขอ มูลรวมกัน
การฝกอบรมหลักสูตร “นักวิจัยที่ดีสูสังคมไทย
รุนที่ 1”

อ.ถิรจิต แสนพล
อ.วิศิษฎ วงษวิไลวารินทร
อ.บริภัทร กิจจาบัญชา
อ.สุนันทา พรายมี
นางสาวชลทิชา ทองศิริ

4,400
4,400
4,400
4,400
-

นางสาวชลทิชา ทองศิริ

-

นางสาวชลทิชา ทองศิริ

-

16
17

7-9 พ.ค.2551

15,26 พ.ค.2551
16 มิ.ย.2551
23 มิ.ย.2551

โรงแรมเฟลิกซ รีสอรท
จ.กาญจนบุรี

หองประชุมนริศ สนง.
อธิการบดีตลิ่งชัน ชั้น 4
ศูนยคอมพิวเตอรวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร
หองบอลลูม โรงแรมมารวย
การเดนท กทม.

ตาราง 17 (ตอ)
ที่

ชื่อโครงการ

วัน/เดือน/ป

สถานที่

18

อบรมหลักสูตร"การเขียนรายงานการวิจัย บทความ
ทางวิชาการ บทคัดยอ และบทสรุปสําหรับผูบริหาร"

25 - 27 มิ.ย.2551

โรงแรมอลิซาเบธ

ผูเขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ชลทิชา ทองศิริ

คาใชจา ย
(บาท)
5,900

การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคุณภาพของการ
ดําเนินการตามภารกิจนี้ นับวามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้นเพื่อใหไดงานการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงไดกําหนดใหการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการผลักดันการดําเนินงานใหมีรูปแบบที่เปนระบบชัดเจน ตรวจสอบ
ได รวมถึงความสามารถในการบงชี้คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตที่ไดมาตรฐานและ
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป การประกันคุณภาพการศึกษาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอเมื่อไดมี
การประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและติดตามกระบวนการอยางใกลชิด
ซึ่งถือไดวาหากสามารถกํากับดูแลองคประกอบคุณภาพตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินการตามภารกิจให
เปนไปอยางมีคุณภาพ พรอมทั้งมีระบบของการตรวจสอบและประเมินจากภายในและภายนอกแลวจะ
ทําใหเกิดความมั่นใจวาจะไดผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษานั้น ควรยึดหลักการของการใหเสรีภาพทางวิชาการและความ
มีอิสระในการกําหนดแนวทางในการบริหารและดําเนินการ เพื่อใหเกิดคุณภาพอยางแทจริง ดวยเหตุผล
ดังกลาวคณะฯ จึงไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพื่อใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานและนํามาปฏิบัติอยางมีระบบและมีกลไกที่เหมาะสมและตอเนื่องตลอดไป

ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาขึ้น
เพื่อควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะวิชา โดยยึดถือ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรและสกอ. เปนแนวปฏิบัติ มีการตรวจสอบ
การดําเนินงานเปนระยะ นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยมีกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ดังนี้
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
2. มีฝายงานรองรับดานการประกันคุณภาพการศึกษา
3. มีคูมือแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
4. มีแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
5. มีรายงานผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา
6. มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
7. มีระบบประกันคุณภาพภายนอก
3

คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร ประจํา ปก ารศึก ษา 2550 มีว าระการดํา รง
ตําแหนง 2 ป ดังรายนามตอไปนี้
7

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. อาจารยมานพ
เอี่ยมสะอาด
3. อาจารยชญานิศ
ตนเทียน
4. อาจารยวิศิษฎ
วงษวิไลวารินทร
5. อาจารยสุนันทา
พรายมี
6. อาจารยนฤชร
สังขจันทร
7. อาจารยถิรจิต
แสนพล
8. อาจารยบริภัทร
กิจจาบัญชา
9. อาจารยอรวรรณ
ประพฤติดี
10. อาจารยวนัสนันท
สวนทรง
11. นายบุญชวย
จันทรเฮา
12. นางสาวยุวดี
เพ็ชรประไพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

13. นายมาย
14. นางสาวชลทิชา
15. นายอภิชัย
16. นางสาววรรณภาพร

ยินชัย
ทองศิริ
ศิริสวัสดิ์
สีแดง

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โดยมีหนาที่
• พัฒนาระบบประกันคุณภาพของคณะวิชาใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร
• พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลภายในคณะวิชาเพื่อการประกันคุณภาพ
• เตรียมความพรอมเพื่อเขาสูระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
• กําหนดและจัดทํากิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา

ผลการประเมินประจําปการศึกษา 2549
ในป พ.ศ. 2549 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดทําการประเมินตนเอง โดยผล
คะแนนที่ได อยูในระดับดี
องคประกอบที่

1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินงาน
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการทางวิชาการแก
สังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกประกัน
คุณภาพ
คาเฉลี่ย

คะแนนการ
เฉลี่ยประเมิน

ผลการประเมิน
นอยกวาหรือเทากับ 1.50 ไมได
มาตรฐาน 1.51 – 2.50 มาตรฐาน
อยูในเกณฑยอมรับได 2.51 – 3.00
ไดมาตรฐาน

1.50
(3/2)

ไมไดมาตรฐาน

1.70
(17/10)
2.00
(4/2)
1.00
(3/3)
2.25
(9/4)
2.00
(2/1)
1.75
(14/8)
2.00
(4/2)
3.00
(6/2)
1.82
(62/34)

มาตรฐานอยูใ นเกณฑยอมรับได
มาตรฐานอยูใ นเกณฑยอมรับได
ไมไดมาตรฐาน
มาตรฐานอยูใ นเกณฑยอมรับได
มาตรฐานอยูใ นเกณฑยอมรับได
มาตรฐานอยูใ นเกณฑยอมรับได
มาตรฐานอยูใ นเกณฑยอมรับได
ไดมาตรฐาน
มาตรฐานอยูใ นเกณฑยอมรับได

หมายเหตุ

สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินรอบปที่ผานมา (ปการศึกษา 2549)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดนําผลการประเมินมาทําการปรับปรุงตามที่คณะกรรมการไดใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะไว โดยมีการ
ดําเนินการระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2551 ดังนี้
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ดําเนินการ
แลว

การดําเนินการ
กําลัง
ดําเนินการ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
ควรมีก ารจัด ทํารายงานผลการประเมินแผนดําเนินการให ครบทุ ก
/
ภารกิจ

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
1. ควรมีอาจารยประจําเพิ่มขึ้น เนื่องจากจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารยมีอัตราสวนที่สูงมากกวาเกณฑมาตรฐาน
2. ควรมีแผนการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น

ยังไมได
ดําเนินการ

รายละเอียด
สิ่งที่ไดดําเนินการ/กําลังดําเนินการ

แผน
สิ่งที่ยังไมไดดําเนินการ

การดําเนินการปกติของคณะฯไดมีการประเมิน
แผนการดําเนินงานตามภารกิจหลักและ
รายงานใหมหาวิทยาลัยทราบในรายงานSAR,
กพร. , สมศ.ทุกปการศึกษาและภายหลังจาก
หมดปงบประมาณยังไดมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในรายงานใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยทราบ

/

/

ในปการศึกษา 2550 คณะฯไดบรรจุบุคคลเขา
เปนอาจารยประจําคณะฯเพิ่มขึ้น จํานวนทั้งสิ้น
6 คน
คณะฯอยูระหวางการดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรคณะฯ

1.จัดตั้งคณะกรรมการยกรางแผนการ
พัฒนาบุคลากรคณะฯ

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ดําเนินการ
แลว

3. ควรมีการจัดทําระบบฐานขอมูลบัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบ
อาชี พ ที่ ต รงสาขาเพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจและการ
พัฒนาหลักสูตร

การดําเนินการ
กําลัง
ดําเนินการ
/

ยังไมได
ดําเนินการ

รายละเอียด
สิ่งที่ไดดําเนินการ/กําลังดําเนินการ
ดําเนินการเฉพาะหนาดวยการจัดทําแฟม
รวบรวมรายชื่อบัณฑิต ที่อยู/ เบอรโทรศัพทที่
ติดตอได และ e-mail address

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ควรมี ห ลั ก ฐานหรื อ เอกสารสํ า รวจความต อ งการจํ า เป น ของ
นักศึกษาปที่ 1 เพื่อใชในการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา

/

ในปการศึกษา 2550 คณะฯไดจัดทําแบบ
ประเมินเพื่อทําการสํารวจความตองการและ
จําเปนของผูเ ขาศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกสาขาวิชา
แลว

องคประกอบที่ 4 การวิจัยและ/หรืองานสรางสรรค
1. ควรมี ก ารเพิ่ ม จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า เพื่ อ ลดภาระงานสอนของ
อาจารย และใหอาจารยไดทํางานวิจัยไดมากขึ้น

/

1.ในปการศึกษา 2550 คณะฯไดบรรจุบุคคลเขา
เปนอาจารยประจําคณะฯ เพิ่มขึน้ จํานวน 6
คน
2.สงอาจารยคณะฯ เขารวมเปนผูส ังเกตการณ
ในการประชุมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อหาประสบการณใน
การเริ่มทําวิจัย
3.คณาจารยคณะฯ จํานวน 2 ทานไดเริ่มทํา
ผลงานวิจัย

แผน
สิ่งที่ยังไมไดดําเนินการ

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
2. ควรมีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย

ดําเนินการ
แลว

การดําเนินการ
กําลัง
ดําเนินการ
/

ยังไมได
ดําเนินการ

รายละเอียด
สิ่งที่ไดดําเนินการ/กําลังดําเนินการ

แผน
สิ่งที่ยังไมไดดําเนินการ

ยังไมไดจัดทําเปนระบบและกลไกการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลดานการวิจัยอยางเปนรูปธรรม
มีเพียงนโยบายของผูบริหารและงบประมาณ
เงินรายไดคณะฯ ในการสนับสนุนดานการ
พัฒนาศักยภาพและการดําเนินการทํางานวิจัย

1. กําหนดการวิจยั ใหเปนภาระงาน
อยางชัดเจน
2.จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ
การวิจัย
3. กําหนดทิศทางและแผนงานวิจัย
4.เพิ่มศักยภาพและความรูในการ
ทํางานวิจัย
5.จัดหาทุนวิจัยทัง้ จากแหลงภายใน
และภายนอก
6.เพิ่มบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อลด
งานธุรการของอาจารย
7.สนับสนุนการเผยแพรผลงานการ
วิจัย
8.สรางแรงจูงใจ เชน ใชผลงานการ
วิจัยเพื่อพิจารณาความดีความชอบ
9.สรางความรวมมือในลักษณะ
เครือขายเพือ่ การสนับสนุนทางดาน
งบประมาณ

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ดําเนินการ
แลว

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน
ควรมี ก ารกํ า หนดหลั ก เกณฑ ห รื อ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การให บ ริ ก าร
วิชาการเพื่อสรางรายไดใหกับคณะ

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะควรมี ก ารร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานภายนอกทั้ ง ในภาครั ฐ และ
เอกชน เพื่อสรางงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ

การดําเนินการ
กําลัง
ดําเนินการ
/

/

ยังไมได
ดําเนินการ

รายละเอียด
สิ่งที่ไดดําเนินการ/กําลังดําเนินการ
ขณะนีอ้ ยูระหวางการวิเคราะหขอมูลเพื่อ
เตรียมการจัดทําแผนดําเนินการและกําหนด
หลักเกณฑและระเบียบเกีย่ วกับการใหบริการ
วิชาการเพื่อสรางรายไดใหกับคณะฯ

คณะฯ ไดพูดคุยเพื่อหาความรวมมือกับ
คุณณัฐพงศ ลาภมี ผจก.สวนสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนาฯ อ.ชะอํา
จ.เพชรบุรี ในลักษณะที่ปรึกษาการใหและ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การจัดทํา
โครงการการตูนแอนิเมชั่นเผยแพรพระราช
กรณียกิจ เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง
ครองราชยครบ60พรรษา ซึ่งโครงการดังกลาว
คณะฯ ไดใชองคความรูทางดานเทคโนโลยี

แผน
สิ่งที่ยังไมไดดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนด
หลักเกณฑหรือระเบียบเกีย่ วกับการ
ใหบริการวิชาการเพื่อสรางรายได
ใหกับคณะ
2. จัดทําแผนการดําเนินงานและ
มาตรการที่เกี่ยวของ
3.ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ
4.ประเมินความสําเร็จของแผนงาน

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
1. คณะควรมีการประชุมอาจารย เพื่อใหทราบถึงแนวทางและการ
ปฏิบัติงาน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง หรือมีการเวียนเอกสารรายงานการ
ประชุมเพื่อใหคณาจารยและบุคลากรไดทราบอยางทั่วถึง

2. ควรมีแผนการพัฒนาบุคลากร เชน การศึกษาตอในระดับสูง การทํา
ผลงานทางวิชาการ หรือสงเสริมศักยภาพของผูบริหารระดับกลาง

ดําเนินการ
แลว

การดําเนินการ
กําลัง
ดําเนินการ

/

/

ยังไมได
ดําเนินการ

รายละเอียด
สิ่งที่ไดดําเนินการ/กําลังดําเนินการ

แผน
สิ่งที่ยังไมไดดําเนินการ

ดานแนวทางปฏิบัติงานดานการสอน
คณะฯได กํ า หนดให มี ก ารประชุ ม อาจารย
ผูสอนและบุคลากรคณะฯ เพื่อใหทราบถึงแนว
ทางการดํ า เนิ น การจั ด การสอนเป น ประจํ า ป
การศึกษาละ 2 ครั้ง(ภาคตนและภาคปลาย)
ดานแนวทางการบริหารงานคณะฯ
ได มี ก ารจั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
คณะวิชา(ผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุน)
อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อใหผูปฏิบัติงาน
ทราบถึงแนวทางการดําเนินงาน
อยูระหวางการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา 1.จัดทําแผนในการพัฒนาบุคลากรทั้ง
บุคลากรนํารองในการเพิ่มศักยภาพทางดาน ทางดานการเพิ่มวุฒิการศึกษา การ
การศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
เพิ่มตําแหนงทางวิชาการ ในระยะยาว
2.จัดทําระเบียบปฏิบัติเพื่อรองรับ
แผนการพัฒนาบุคลากร

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ดําเนินการ
แลว

3. ควรมีการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM) เพื่อเปนการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ

/

4. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปน
ระบบ

/

การดําเนินการ
กําลัง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

รายละเอียด
สิ่งที่ไดดําเนินการ/กําลังดําเนินการ

แผน
สิ่งที่ยังไมไดดําเนินการ

3.ติดตามความกาวหนาของแผนเปน
ระยะๆ
4.ประเมินความสําเร็จของแผนใน
ระยะตางๆ
คณะฯไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
1.แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
จัดการความรูและคณะทํางานจัดการความรู
แผนการจัดการความรูระดับ
ของคณะฯเพื่อดําเนินการผลักดันใหแผนการ
คณะวิชา
2.จัดทําแผนการจัดการความรู
จัดการความรูของคณะฯบรรลุตามประเด็น
ยุทธศาสตร และไดเริ่มดําเนินการจัดการความรู 3.เสาะแสวงหาความรูที่ตองการ
โดยจัดโครงการ Work Shopในรายวิชาภาษา 4.สรางเครื่องมือชวยในการเขาถึงและ
อังกฤษ ใหกบั อาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ถายทอด
5.ติดตามประเมินผลแผนงานและ
ทั้งเกาและใหมของคณะฯ เพื่อแลกเปลีย่ น
รายงานกลับยังผูบ ริหาร
เรียนรูและวางแนวทางการสอนรวมกัน
6.ปรับปรุงแผน
โดยจัดใหมีผูทรงคุณวุฒิทางดานการสอน
ภาษาอังกฤษจากภายนอกเปนวิทยากรรวม
1.มีการประเมินคุณภาพผลการปฏิบัติงาน โดย 1.นําผลการประเมินมาปรับปรุง
มีกองการหนาทีข่ องมหาวิทยาลัยเปน
แผนการพัฒนาบุคลากรใหเปน
ผูดําเนินการในกระบวนการบริหารบุคคลอยาง รูปธรรมทั้งในระยะสั้นและยาว
เปนระบบ เมือ่ มีอตั ราวางลงจะดําเนินการขอ
อนุมัติประกาศรับสมัคร ดําเนินการสอบบรรจุ

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

5. ควรมี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภั ย ของระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ

ดําเนินการ
แลว

/

การดําเนินการ
กําลัง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

รายละเอียด
สิ่งที่ไดดําเนินการ/กําลังดําเนินการ

2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
ระดับสูงทุก 2 ป
ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจสวนใหญ
คณะฯใชรวมกับระบบกลางของมหาวิทยาลัย
เชน reg, MIS ฯลฯ ความปลอดภัยจึงอยูใน
ความดูแลของสวนกลางของมหาวิทยาลัย

แผน
สิ่งที่ยังไมไดดําเนินการ

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใช
ทรัพยากรของคณะและมีรายงานผลวิเคราะหความตองการการใช
ทรัพยากรของคณะเพื่อประกอบการวางแผนการใชทรัพยากรรวมกัน
กับหนวยงานอื่นในและนอกสถาบัน
องคประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพการศึกษา
1. ควรมีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการ
ประกันคุณภาพแกนักศึกษา
2. ควรมี ร ะบบการติ ด ตามประเมิ น ผลการประกั น คุ ณ ภาพใน
กิ จ กรรมที่ นั ก ศึ ก ษาดํ า เนิ น การ และนํ า ผลการประเมิ น ไปพั ฒ นา
กระบวนการใหความรู และกลไกการดําเนินงานประกั นคุณภาพที่
เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง

ดําเนินการ
แลว

การดําเนินการ
กําลัง
ดําเนินการ

/

ยังไมได
ดําเนินการ

รายละเอียด
สิ่งที่ไดดําเนินการ/กําลังดําเนินการ

แผน
สิ่งที่ยังไมไดดําเนินการ

คณะฯยังไมมีพื้นที่ถาวรของคณะฯเอง
ทรัพยากรสวนใหญใชรวมกับสวนกลางของ
มหาวิทยาลัย การวิเคราะหความตองการจึงเปน
หนาที่ของสวนกลางเปนผูวิเคราะหคณะฯเพียง
เสนอความตองการใช
/
/

คณะฯ ไดจัดการประชุมเพื่อหารือในการสราง
ระบบและกลไกการใหความรูและทักษะในดาน
การประกันคุณภาพกับนักศึกษา ในการประชุม
การจัดทําแผนปฏิบัติการคณะฯ ระหวางวันที่
13-15 มิ.ย.2551 ณ คําแสดรีสอรต จ.
กาญจนบุรี โดยกําหนดให
1.จัดทําจดหมายขาวเพื่อเผยแพรความรู
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพประชาสัมพันธให
นักศึกษาทราบ

1.จัดใหมีระบบการใหความรูในดาน
การประกันคุณภาพประชาสัมพันธให
นักศึกษาทราบ เชน ทําจดหมายขาว
เผยแพร
2. สงเสริมใหนักศึกษานําความรูดาน
การประกันคุณภาพไปใชกับ
กิจกรรมนักศึกษา
3.ผลักดันใหนักศึกษาสรางเครือขาย
การพัฒนาคุณภาพภายในหนวยงาน
และระหวางหนวยงาน

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะโดยภาพรวม
1. ควรมีการแจงขาวสารเปนลายลักษณอักษรใหทราบอยางทั่วถึง

ดําเนินการ
แลว

/

การดําเนินการ
กําลัง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

รายละเอียด
สิ่งที่ไดดําเนินการ/กําลังดําเนินการ

แผน
สิ่งที่ยังไมไดดําเนินการ

2. จัดใหอาจารยหรือบุคลากรใหความรูกับ
นักศึกษาในการประชุมรวมทุกชั้นป
3.เผยแพรทางเว็บไซตคณะฯ
4. กําหนดใหการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ดําเนินตามแนวทางการประกันคุณภาพ

4.มีระบบติดตามประเมินผลการ
ประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษา
ดําเนินการและในสวนที่นักศึกษามี
สวนรวมกับการประกันคุณภาพของ
หนวยงาน
5.นําผลการประเมินไปพัฒนา
กระบวนการใหความรูและกลไกการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของ
กับนักศึกษาอยางตอเนื่อง

สวนบุคลากรสายสนับสนุน:
เนือ่ งจากสายการบริหารงานคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมีสายการ
บังคับบัญชาทีส่ ั้น และบุคลากรภายในไดเขา
มามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ ดังนั้น การกระจายขาวสารตางๆ จึงทํา
ไดโดยสะดวก เชน ผานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ , การปากตอปาก,
หนังสือเวียน , โนตสั้นๆ ฯลฯ

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ดําเนินการ
แลว

การดําเนินการ
กําลัง
ดําเนินการ

2. บุคลากรสายสนับสนุนมีจํานวนนอยเกินไป

/

3. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม

/

ยังไมได
ดําเนินการ

รายละเอียด
สิ่งที่ไดดําเนินการ/กําลังดําเนินการ
สวนอาจารยประจําคณะฯ :
คณะฯ ไดมีการแตงตั้งตัวแทนจาก
คณาจารยภายในคณะฯ เขามาเปนสวนหนึ่งใน
คณะกรรมการบริหารคณะฯ (ผูแทนคณาจารย)
เพื่อการรับทราบ ,ใหขอเสนอแนะ, การกระจาย
ขาวสารจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสู
อาจารยภายในคณะฯ
ในสวนนักศึกษา:
คณะฯ ไดใชเว็บไซตของคณะฯ วิชาเปน
ชองทางในการสือ่ สารสองทางระหวางนักศึกษา
กับอาจารยผูสอน และนักศึกษากับคณะฯ
กําลังเตรียมการวิเคราะหภาระงานเพื่อการ
จัดทําอัตรากําลังคณะฯตอไป
คณะฯ ยังไมมีแผนพัฒนาบุคลากรที่เปน
รูปธรรม ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการวิเคราะห
ภาระงานของบุคลากร เพื่อนําไปสูการจัดทํา
แผนดําเนินการของคณะฯ มีแตการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนา
ศักยภาพดานการศึกษา และเพิ่มตําแหนง
วิชาการ

แผน
สิ่งที่ยังไมไดดําเนินการ

1.แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรทุกสายของคณะฯ
2.ติดตามความคืบหนาของแผน
3.ประเมินผลแผน
4.รายงานผลการดําเนินงานตามแผน

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
4. คณะควรมีแ นวทางเกี่ย วกั บการผลิ ตบั ณฑิ ตในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ

ดําเนินการ
แลว
/

5. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศดานการออกแบบควรมีอาจารยประจําที่
มีความเชี่ยวชาญในดานการออกแบบ เพื่อสรางเปนจุดเดน

6. คณะควรจั ด สรรทรั พ ยากรเกี่ ย วกั บ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารให เ พี ย งพอ
และเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา

7. ควรมีการกําหนดแผนการเรียนที่ชัดเจน
แผนการเรียนไดอยางตอเนื่อง

เพื่อใหสามารถวาง

การดําเนินการ
กําลัง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

รายละเอียด
สิ่งที่ไดดําเนินการ/กําลังดําเนินการ
คณะฯ มีแนวทางในการผลิตบัณฑิตที่ชัดเจนทุก
สาขาวิชาที่เปดสอน

/

/

/

อาจารยประจําในทุกสาขาที่คณะฯเปดสอนเปน
ผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะอยูแลว ในการสราง
จุดเดนและความเขมแข็ง คณะฯ ไดจัดจาง
อาจารยพิเศษซึ่งเปนนักวิชาชีพที่มคี วาม
ชํานาญเฉพาะดานมาสอนถายทอดความรู
ใหกับนักศึกษาเปนหลัก
คณะฯ ไดใชงบประมาณจากเงินรายไดคณะฯ
ในการจัดซื้อและปรับปรุงหองปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอรใหมีความเหมาะสมและเพียงพอ
กับจํานวนนักศึกษา
การจัดแผนการเรียนการสอนของคณะฯ
ยืดหยุนตามความจําเปนใหเหมาะสมแก
สถานการณที่เปนปจจุบันของนักศึกษาแตละ
สาขาวิชา

แผน
สิ่งที่ยังไมไดดําเนินการ

กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม/โครงการ
การฝกอบรมผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
การประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2550
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรือ่ ง การจัดทํา
แผนกลยุทธ และแผน
ดําเนินงาน คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันเวลา สถานที่
ในการกิจกรรม/โครงการ
วันที่ 29-31 สิงหาคม2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วันที่ 30 พฤษภาคม 2550
09.00-12.00 น.
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ
สนง.อธิการบดีตลิ่งชัน
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2551
ณ คําแสดรีสอรต จังหวัด
กาญจนบุรี

วัตถุประสงคของกิจกรรม/โครงการ

ผลการดําเนินการ

เพื่อใหผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมี
ความรูความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550

อบรมครบหลักสูตรแตยังไมไดรับการขึ้นทะเบียน
เนื่องจากยังไมไดเปนเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
ดําเนินการสงผลการปฏิบัติราชการตามกําหนดแลว

1.เพื่อใหคณะฯ มีทิศทางในการดําเนินงาน
และคลอบคลุมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2.เพื่อใหบุคลากรทุกระดับรับทราบถึงแผนการ
ดําเนินงานและเกิดความรวมมือกันในการ
ปฏิบัติงาน
3.เพื่อผลักดันใหการดําเนินงานของคณะฯ
สอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกับการ
ประกันคุณภาพ
4.เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนดไว

1.ทบทวนภาระงานที่ปฏิบัติ
2.บุคลากรแตละฝายไดรวมกันนําเสนอปญหา
อุปสรรคและแนวทางการแกไข เพือ่ นํามาเปนแนว
ทางการดําเนินงานตอไป
3.สรุปผลการประกันคุณภาพป2549
4.สรุปรายงานการติดตามผลการประกันคุณภาพ ป
2549และ ชี้แจงตัวชี้วัดที่ยังไมไดดําเนินการ
5.แบงหนาที่ผูรับผิดชอบดูแลแตละตัวชี้วัด
6.วางแผนการผลักดันใหบรรลุตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด

การประเมินผลการดําเนินการ
มี
ไมมี
/

/

/

ดานการวิจัย

การเตรียมตัวดานการวิจัย
คณาจารยภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังมีผูทํางานวิจัยมีนอย เนื่องจาก
สัดสวนของอาจารยกับนักศึกษายังไมเหมาะสม ทําใหอาจารยมีภาระงานสอนมาก สงผลใหไมมีเวลา
เพียงพอในการทําวิจัย ประกอบกับเปนคณะที่เปดใหม และเพิ่งมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาเปนรุนที่ 2
คณาจารยคณะฯ จึงทุมเทเวลาสวนใหญใหกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลักดันใหบัณฑิตสําเร็จ
การศึกษาตามเวลาที่กําหนดอยางมีคุณภาพ จึงทําใหยังไมมีผลงานทางดานการวิจัยเกิดขึ้น แตคณะฯ
ไดเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินงานดานการวิจัยอยูเสมอ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
และงานสรางสรรค โดยนโยบายของผูบริหารคณะฯ ใหความสําคัญดานการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย
มีการสนับสนุนอยางตอเนื่องทั้งการจัดสรรงบประมาณรายไดคณะฯ สําหรับการเตรียมตัวเพื่อผลิตผล
งานวิจัย เชน การสนับสนุนใหอาจารยเขารวมการฝกอบรมเพื่อการเตรียมตัวในการทําวิจัย การสง
อาจารยคณะฯ เขาหาความรูและประสบการณเปนผูสังเกตการณในที่ประชุมสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย
การใหอาจารยมีเวลาวางที่ไมมีการสอน ไดศึกษาคนควาเพื่อเตรียมทําผลงานดานวิจัย และทําแผน
งานวิจัยเปนหนึ่งในแผนดําเนินงานประจําปของคณะฯ ซึ่งเปนกลไกในการดําเนินการดานงานวิจัยของ
คณะวิชา
ในปการศึกษา 2550 คณะไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดคณะวิชาเพื่อเปนการสนับสนุนและ
ผลักดันใหคณาจารยทําผลงานวิจัยจํานวนเงิน 500,000 บาท

ผลการดําเนินงานวิจัย
ในปการศึกษา 2550 ไดมีคณาจารยของคณะฯ วิชา จํานวน 2 ทานโดยไดทําโครงการวิจัย
รวมกับบุคคลภายนอกคณะฯ คือ
1. อาจารยบริภัทร กิจจาบัญชา ไดเสนอบทความวิจัยเขารวมในการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงาน : “e-Service Development of Influenza (Bird Flu) surveillance
System in Thailand”
ชื่อเจาของผลงาน :
1. ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
2. นายสราวุธ สุวัณณทัพพะ
3. Pahurat K. Taisuwan
4. นายบริภัทร กิจจาบัญชา
5. Todsaporn Fuangrod
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ :
(INCEB 2007) Proceedings The 6th International Conference on
e-Business 2007 22-23 November 2007 (P.58-64)
สถานะ : เสร็จสิ้นแลว
2. อาจารยเครือแข โพธิ์ทอง ไดเขารวมโครงงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ชื่อผลงาน : โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (กิจกรรม สํารวจมูลคา
ธุรกรรมและศึกษาปจจัยความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส)
ชื่อเจาของผลงาน :
1. ผศ.ดร.บดินทร รัศมีเทศ
2. นางเจริญจิตร โพธิ์ทอง
3. นส.เครือแข โพธิ์ทอง
4. นายอภิรักษ กาญจนคงคา
5. นส.ณัฏฐินี ฉันทโรจนศิริ
ประเภทงานวิจัย :
พื้นฐาน
สถานที่ดําเนินงานวิจัย :
ไทย สิงคโปร เกาหลีใต อเมริกาอังกฤษ สวีเดน
ชื่อแหลงทุน :
กรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย

จํานวนเงิน :
ไมระบุ
ระยะเวลา :
มกราคม 2551 – ตุลาคม 2551
นอกจากนี้ในปการศึกษา 2550 คณะฯ ยังไดใชงบประมาณเงินรายไดจํานวน 100,000 บาท
ในการสนับสนุนการเขารวมฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะบุคลากรภายในคณะฯ ในดานงานวิจัย
ดังนี้
- อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต ร เทคนิ ค การเขี ย นโครงงานวิ จั ย งบประมาณในการอบรม
70,400 บาท บุคคลากรเขารวม จํานวน 10 คน
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ” งบประมาณในการอบรม 6,100
บาท บุคลากรเขารวม จํานวน 1 คน
- ประชุมวิชาการนานาชาติ ประจําป2551 JCESSE 2008 งบประมาณในการเขารวมประชุม
17,600 บาท บุคลากรเขารวม จํานวน 4 คน
- อบรมหลักสูตร"การเขียนรายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ บทคัดยอ และบทสรุปสําหรับ
ผูบริหาร" งบประมาณในการอบรม 5,900 บาท บุคลากรเขารวมจํานวน 1 คน
- การฝกอบรมหลักสูตร "นักวิจัยที่ดีสูสังคมไทย รุนที่ 1" ไมเสียคาใชจาย บุคลากรเขารวม
จํานวน 1 คน

ดานการบริการวิชาการแกชุมชน

การบริการวิชาการแกชุมชน
ในปการศึกษา 2550 คณะฯ ไดจัดกิจกรรม/โครงการดานบริการวิชาการแกชุมชน จํานวน 5
โครงการ ใชงบประมาณดําเนินโครงการ 350,000 บาท มีผูเขารับบริการ 1,021 คน
1. โครงการ Thailand Animation and Multimedia 2007(TAM 2007) จัดขึ้นระหวางวันที่ 16 – 20
พฤศจิกายน 2551 สถานที่อาคารชาเลนเจอร เมืองทองธานี ใชงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น
300,000 บาท มีผูเขารวมทั้งสิ้น 500 คน มีวัตถุประสงคเพื่อความรูบุคคลที่สนใจทั่วไปในหลักสูตรการ
สอนของคณะวิชา
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐผานระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Services): ขอมูล
ขาวสารกรมควบคุมโรค สถานที่สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะเปนการใหบริการ
วิชาการโดยอาจารยคณะวิชา คือ อาจารยบริภัทร กิจจาบัญชา เปนวิทยากรฝกปฏิบัติการใชงานระบบ
ศูนยขอมูลฯ ดําเนินโครงการระหวางวันที่ 17 – 19 กันยายน พ.ศ.2550 ใชงบประมาณในการดําเนินการ
มีผูเขารวมโครงการ 145 คน
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐผานระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Services): ระบบการ
ประเมิ น สุ ข ภาพด ว ยตนเองของเด็ ก ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5-6 กรมอนามั ย สถานที่ ห อ งอบรมศู น ย
คอมพิวเตอรกองแผนงาน กรมอนามัย ลักษณะเปนการใหบริการวิชาการโดยอาจารยคณะวิชา คือ
อาจารยบริภัทร กิจจาบัญชา เปนวิทยากรฝกปฏิบัติการใชงานระบบศูนยขอมูลฯ ดําเนินโครงการใน
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2550 ใชงบประมาณในการดําเนินการ มีผูเขารวมโครงการ 26 คน
และยังมีโครงการบริการวิชาการที่อาจารยรวมกับนักศึกษาจัดขึ้นภายใตรายวิชา 801 301
การประเมินโครงการ และรายวิชา 801 312 การออกแบบและนําเสนอขอมูล จํานวน 3 โครงการ
ในชื่อโครงการ “ไอซีทีทําดีใหพอดู” โดยคณะฯ สนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน 50,000 บาท ดังนี้
1. โครงการค า ยศิ ล ปะเพื่ อ น อ งที่ ป า ซั บ ลั ง กา จั ด ขึ้ น ระหว า งวั น ที่ 16 - 19 มกราคม 2551
ณ โรงเรี ยนบา นราษฎร บํา รุง จั งหวัด ลพบุรี เปนการถ ายทอดความรู ดา นศิ ลปะซึ่ งเปน จุดเด นของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรใหกับนักเรียนเพื่อเปนการขยายโอกาสการเรียนรู จํานวนผูรับบริการเปนอาจารย
และนักเรียนโรงเรียนราษฎรบํารุง จํานวน 200 คน

2. โครงการเผยแพรนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสูเด็กพิเศษที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน จัดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2551 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร เปนการเผยแพรนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนลักษณะ
เฉพาะตัวของหลักสูตรการสอนของคณะฯ ในการจัดทําโปรแกรมประยุกต ชุดฝกหัดปฏิบัติการประสาร
สัมพันธระหวางตากับมือ(Hand – Eye Coordinate) เพื่ออํานวยประโยชนในการจัดการเรียนการสอน
การสงเสริม บําบัดฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีผูเขารับบริการเปน
อาจารยและนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร จํานวน 150 คน

ดานการทํานุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

การทํานุศิลปวัฒนธรรม
ในปการศึกษา 2550 คณะฯ ไดจัดกิจกรรม/โครงการทํานุศิลปวัฒนธรรมซึง่ เปนประเพณีที่ถือ
ปฏิบัติจัดใหมีขนึ้ อยางตอเนื่องกันทุกปการศึกษา จํานวน 2 โครงการ งบประมาณที่ใชในการดําเนิน
โครงการ จํานวน 237,000 บาท มีผูเขารวมโครงการ 440 คน
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันลอยกระทง (เหมันตาจตุรทิศมหาสยามจันทรเจางามฉาบหลา
ฟ า ไสว บั ว น อ ยค อ ยคลี่ ก ลี บ รุ จี ผ อ งอํ า ไพกราบเทพไท ทั่ ว ถิ่ น ฐานประทานพร) จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 20
พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ใชงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น 4,000 บาท มีผูเขารวมทั้งสิ้น 120 คน
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการอนุลักษณวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติใหคงไวสืบไปสูคนรุนใหม
2. โครงการไหวครูและครอบครูชาง จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ใชงบประมาณ
ในการดําเนินงานทั้งสิ้น 233,000 บาท มีผูเขารวมทั้งสิ้น 320 คน มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาเห็น
ความสําคัญและเปนการสืบทอดประเพณีการไหวครูและครอบครูชางของมหาวิทยาลัย และเพื่อเปนการ
สรา งความสัม พัน ธอั นดีงานระหวา งคณาจารยกั บศิ ษยซึ่ งแสดงออกถึ งความกตั ญู ตอ ครูอ าจารย
ผูประสิทธิ์ประศาสตรวิชา

