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ประจ าปกีารศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 60) 

ค ำน ำ 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ให้
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ว่า หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและ
ด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้าง
ความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ขึ้น เพ่ือให้สถาบันใช้เป็นแนวทางในการก ากับและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ 
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  

ในการนี้  คณะฯ จึงได้จัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2560 ขึ้นเพ่ือรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ซึ่งเป็นการรายงานข้อมูลการด าเนินงานของคณะฯ ในช่วงปีการศึกษา 2560 (ตั้งแต่ 1 
สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) 

ทั้งนี้ คณะฯ ขอขอบคุณ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากร
ทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าผลการด าเนินการในด้านต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง และหา
แนวทางในการพัฒนาการด าเนินการของคณะฯ ต่อไป 

                                            
                                                 

            (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชาติน้ าเพ็ชร) 
          คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                              มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สำรบัญ 

 เรื่อง หน้ำ 

ค ำน ำ 
สำรบัญ 
สำรบัญตำรำง 
บทสรุปผู้บริหำร  
องค์ประกอบที่  1 กำรผลิตบัณฑิต  
 ตัวบ่งชี้ที่  1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 36 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 38 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 42 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.4จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 46 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 51 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 59 
องค์ประกอบที่  2 กำรวิจัย  
 ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 73 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 80 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ผลงานทางวิชาการนของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 86 
องค์ประกอบที่  3 กำรบริกำรวิชำกำร  
 ตัวบ่งชี้ที่  3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 100 
องค์ประกอบที่  4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ตัวบ่งชี้ที่  4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 105 
องค์ประกอบที่  5 บริหำรจัดกำร  
 ตัวบ่งชี้ที่  5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
                    และเอกลักษณ์ของคณะ 111 
 ตัวบ่งชี้ที่  5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 119 
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 สำรบัญตำรำง 

ตำรำงท่ี  หน้ำ 
ตารางที่ 1  สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 16 
ตารางที่ 2  จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีจ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 17 
ตารางที่ 3   จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559  17 
ตารางที่ 4  จ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภท 18 
ตารางที่ 5  จ านวนอาจารย์ประจ าที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ  
 จ าแนกรายหลักสูตร 19 
ตารางที่ 6  จ านวนอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 20 
ตารางที่ 7  ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิชา/หน่วยงาน กับมหาวิทยาลัย/ 
 องค์กรต่างประเทศ 21 
ตารางที่ 8  โครงการบริการวิชาการ 21 
ตารางที่ 9  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 22 
ตารางที่ 10 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจ าแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ 23 
ตารางที่ 11 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 23 
ตารางที่ 12 บุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ 24 
ตารางที่ 13 บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ 25 
ตารางที่ 14 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 32 
ตารางที่ 15  สถานที่และการใช้พ้ืนที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 33 
ตารางที่ 16   การน าผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษา   34 
ตารางที่ 1.1-1  ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 36 
ตารางที่ 1.2-1  จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา    38 
ตารางที่ 1.2-2  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ   39 
ตารางที่ 1.2-3   จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก   40 
ตารางที่ 1.2-4  จ านวนอาจารย์ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 5 ปี  
 (2560 - 2564)   40 
ตารางที่ 1.2-5  จ านวนอาจารย์ที่จะเกษียณจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ  41 
ตารางที่ 1.3-1  จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)  42 
ตารางที่ 1.3-2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ จ าแนกรายภาควิชา/หมวดวิชา  43 
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สำรบัญตำรำง (ต่อ) 

ตำรำงท่ี  หน้ำ 
ตารางที่ 1.3-3 ข้อมูลจ านวนอาจารย์ที่ยื่นเอกสารเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการและจ านวนที่ได้อนุมัติ  

ปีการศึกษา 2560   44 
ตารางที่ 1.3-4 จ านวนอาจารย์ที่มีอายุงานไม่ถึงเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ  
 จ าแนกรายภาควิชา ประจ าปีการศึกษา 2560   44 
ตารางที่ 1.4-1  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจ านวนอาจารยประจ า  48 
ตารางที่ 1.6-1  ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 64 
ตารางที่ 2.2-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 81 
ตารางที่ 2.2-2  งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561 
 จ าแนกตามหลักสูตร 82 
ตารางที่ 2.2-3  โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  จากภายในสถาบัน (บาท) ในปีงบประมาณ 2561  84 
ตารางที่ 2.2-4   โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินงานและ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 จากภายนอกสถาบัน (บาท) ในปีงบประมาณ 2561    85 
ตารางที่ 2.3-1  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง 
 จากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้ าหนัก 0.20)   93 
ตารางที่ 2.3-2  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการ 
 จดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)  (ค่าน้ าหนัก 0.40)  93 
ตารางที่ 2.3-4  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่ 
 อยู่ในฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)  (ค่าน้ าหนัก 0.80)        95 
ตารางที่ 2.3-5  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ       
 ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้ าหนัก 1.00)  96 
ตารางที่ 2.3-6  งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)                     96 
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 บทสรุปผู้บริหาร 

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเริ่มด าเนินการเรียนการสอน  ในภาคการศึกษาต้น           

ปีการศึกษา 2546 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
(Business Information Technology) และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ (Information  
Technology for Design) และในปีการศึกษา 2550  คณะฯได้ขยายพื้นที่การศึกษาเข้ามาที่กรุงเทพมหานคร    
ณ วังท่าพระ และส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร และจัดการสอนเพ่ิมขึ้นในหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Communication Arts) แบ่งเป็น 5 วิชาเอก คือ วิชาเอกการ
โฆษณา  วิชาเอกการลูกค้าสัมพันธ์ วิชาเอกวารสารและหนังสือพิมพ์  วิชาเอกภาพยนตร์ วิชาเอกวิทยุและ
โทรทัศน์ และในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  โดยควบรวมจาก 5 
กลุ่มวิชา เป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน และกลุ่มวิชา
ภาพยนตร์ ซึ่งในปีการศึกษา 2551 คณะฯ ยังได้ขยายพ้ืนที่จัดการศึกษาบางส่วนมายัง ชั้น 8 อาคาร กสท. 
โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ และปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้ย้ายจากชั้น 8 อาคาร กสท. โทรคมนาคม 
บางรัก กรุงเทพฯ มายังซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี โดยจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาปี 4 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ และนักศึกษาปี 3-4 สาขานิเทศศาสตร์ 
เพ่ือขยายพื้นที่การจัดการเรียนการสอนของคณะฯ โดยซิตี้แคมปัส เมืองทองธานีอยู่บริเวณด้านหลังศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน รวมทั้งอยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู     
ซึ่งจะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งค่อนข้างสะดวกส าหรับการเดินทางของนักศึกษา และอาจารย์ 

ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบและ 13 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1)  ซึ่งเป็น
สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่ามีผลประเมินตามตัวบ่งชี้
ของ สกอ. ภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ย 3.92 โดยมีผลการประเมินด้านกระบวนการระดับ “ดีมาก” 
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์อยู่ในระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ย 4.12 และด้านปัจจัยน าเข้า อยู่ใน
ระดับ “ต้องปรับปรุง” คะแนนเฉลี่ย 1.92 ตามล าดับ มีรายละเอียดผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

องค์ประกอบ คะแนนประเมิน ผลกำรประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต 3.36 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
2.  การวิจัย 3.58 การด าเนินงานระดับด ี
3.  การบริการวิชาการ 5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 
4.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5.  การบริหารจัดการ 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 3.92 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
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จุดเด่น/แนวทำงเสริม   
 1. คณะฯ มีหลักสูตรที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ อีกทั้งยังมีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความ

เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษส่งผลให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีลักษณะที่โดดเด่น เป็นมืออาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันทีที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและมีกระบวนการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีการตอบสนองต่อผลการประเมินฯ อย่างเป็นรูปธรรม 

 
จุดที่ควรพัฒนำ/แนวทำงแก้ไข  
1. งานวิจัยของคณาจารย์ยังมีจ านวนน้อย และส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากรายได้ของคณะฯ   

 2. คณะฯ ยังมีอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกจ านวนน้อย เนื่องจากอาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ยังอยู่ใน
ระหว่างการพัฒนาคุณวุฒิของตนเอง  

 3. คณะฯ ยังมีอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการจ านวนน้อย เนื่องจากอาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ยังมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการขอต าแหน่งทางวิชาการ  
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บทที่ 1 
ส่วนน ำ 

 
1. ประวัติควำมเป็นมำของคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 ในขณะที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทและความส าคัญในการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ มากขึ้น  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการ
พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมกับสามารถประยุกต์ศาสตร์แขนงดังกล่าวไปใช้ในงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วย
เหตุนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเล็งเห็นความส าคัญของสาขาวิชาต่างๆ ที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยมุ่งหวังการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาดังกล่าวเพ่ือน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร อีกทั้งวิชาชีพนักสารสนเทศยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน  มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจึงมีแนวคิดที่จะผลิตบัณฑิตโดยอยู่บนพ้ืนฐานของการน าศักยภาพที่มีเอกลักษณ์ด้านศิลปะและการ
ออกแบบที่จัดอยู่ในระดับแถวหน้าของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยน ามาประยุกต์เข้ากับวิทยาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นศาสตร์ที่เข้ามามีบทบาทต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและสังคม 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงได้พัฒนาโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น โดย
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งนับว่า
เป็นจังหวัดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกของประเทศ อันจะท าให้บัณฑิตที่จบ
การศึกษาจ านวนหนึ่งสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน  พัฒนาความเจริญให้กับชุมชนท้องถิ่น  และเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ตลอดจนน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพทางธุรกิจ   
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเริ่มด าเนินการเรียนการสอน  ในภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2546 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสน เทศธุรกิจ 
(Business Information Technology)  และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ  (Information  
Technology  for  Design) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช  เป็นคณบดีตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 
จนถึง 8 กันยายน 2555 และในปีการศึกษา 2550  คณะฯ ได้ขยายพ้ืนที่การศึกษาเข้ามาท่ีกรุงเทพมหานคร ณ 
วังท่าพระ และส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร และจัดการสอนเพิ่มขึ้นในหลักสูตรนิเทศศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Communication Arts) แบ่งเป็น 5 สายวิชา คือ สายวิชาการโฆษณา สาย
วิชาการลูกค้าสัมพันธ์ สายวิชาวารสารและหนังสือพิมพ์  สายวิชาภาพยนตร์ สายวิชาวิทยุและโทรทัศน์   และ
ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  โดยควบรวมจาก 5 กลุ่มวิชา เป็น 3 
กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน และกลุ่มวิชาภาพยนตร์ 
  ปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้ย้ายจากชั้น 8 อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ มายัง     
ซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี โดยจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาปี 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ และนักศึกษาปี 3-4 สาขานิเทศศาสตร์ เพ่ือขยายพ้ืนที่การ
จัดการเรียนการสอนของคณะฯ โดยซิตี้แคมปัส เมืองทองธานีอยู่บริเวณด้านหลังศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน รวมทั้งอยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู  ซึ่งจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ซึ่งค่อนข้างสะดวกส าหรับการเดินทางของนักศึกษา และอาจารย์ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน
ของคณะฯ เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2559 จนถึงปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชาติน้ าเพ็ชรได้ด ารงต าแหน่ง
เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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2.  ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศำสตร ์มำตรกำร และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
 2.1  ปรัชญำ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างสรรค์สังคม 
 

     2.2  ปณิธำน  
 สร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้น าการสื่อสาร บูรณาการเทคโนโลยี 
 
 2.3  วิสัยทัศน์ 
 เป็นคณะวิชาชั้นน าแห่งการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
 
 2.4  พันธกิจ 

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความเชี่ยวชาญ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. สนับสนุน/ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน  ความก้าวหน้าทางวิชาการ  เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน  สังคม และประเทศชาติ  

3. บริการวิชาการแก่สังคมด้วยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชน สังคม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 
4. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ ด้วยองค์ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสประชาคมมี

ส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการบริหารจัดการ 
6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย 
 
2.5  แผนพัฒนำคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 4 ปี (พ.ศ.

2559-2563) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เข้ากับศาสตร์ด้านต่างๆ เพ่ือให้บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2:  การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม และมีความคิดสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3:  การปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4:  พัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที ่5:  การบริการวิชาการแก่สังคมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6:  อนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมคุณค่าแก่สังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่7:  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที ่8:  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นองค์กรแห่ง

การสร้างสรรค์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์/มำตรกำร ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตร์ที ่1 :  
การพัฒนาหลักสูตรและจัด
การศึกษาโดยบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเข้ากับศาสตร์
ด้านต่างๆ เพื่อให้บณัฑิตมี
ความคิดสร้างสรรค ์

1.1 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดบับัณฑิต
ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และเป็นไปตามตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และการ
ประกันคณุภาพ 
1.2 พัฒนาหลักสูตรบณัฑติศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและการ
วิจัย  และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร พ.ศ.2558 ของ สกอ. และการ
ประกันคณุภาพ 
1.3 จัดให้มีจ านวนอาจารยป์ระจ าต่อ
จ านวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น ในสาขาวชิาที่ค่า 
FTES ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
1.4 จัดให้มีอาจารย์พิเศษท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ ์
1.5 พัฒนาการเรียนรู้และทักษะของ
นักศึกษา โดยเน้นการปฏิบตัิงานจริงตาม
ความเหมาะสมของสาขาวิชา 
1.6 จัดให้มีโครงการเพื่อเพ่ิมทักษะ
ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา 
1.7 สร้างความร่วมมือทางวิชาการและ
วิชาชีพกับสถาบันการศึกษา และ/หรือ
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

1.1 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรระดับบณัฑิตทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และเปน็ไปตามตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และการประกัน
คุณภาพ 
1.2 จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 
1.3 จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 
1.4 จ านวนอาจารย์ประจ าเพิ่ม ในสาขาวิชาที่ค่า 
FTES ไม่เป็นไปตามเกณ ์
1.5 จ านวนอาจารย์พิเศษ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ของ สกอ. 
1.6 จ านวนโครงการพัฒนาการเรยีนรู้และทักษะของ
นักศึกษา โดยเน้นการปฏิบตัิงานจริงเพื่อเตรยีมความ
พร้อมเข้าสู่การท างาน 
1.7 จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ 
1.8 จ านวนโครงการความร่วมมือทางวิชาการและ
วิชาชีพกับสถาบันการศึกษาและ/หรือหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
1.9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี 
1.10 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
1.11 จ านวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการ
เผยแพร ่
1.12 จ านวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตทีเ่ป็น 
active learning, social engagement, การสรา้ง
ผู้ประกอบการ ที่ไดร้ับการเผยแพร่ 
1.13 จ านวนหลักสูตรทีส่ร้างสรรคท์ี่ปรับปรุงจากเดิม
หรือสรา้งใหม ่
1.14 จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
แบบ e-learning ทั้งรายวิชา 
1.15 จ านวนนักศึกษาต่างชาติ เต็มเวลาระดับ
ปริญญาบัณฑติ 
1.16 จ านวนนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
in bound,> 3 เดือน 
1.17 จ านวนนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
out bound,> 3 เดือน 
1.18 จ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศท่ีปฏิบัติงานไม่
เต็มเวลา 
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์/มำตรกำร ตัวชี้วัด 
ยุทธศำสตร์ที ่2:  
การพัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้
บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และมีความคิดสร้างสรรค ์

2.1 จัดให้มีระบบและกลไกการพัฒนา
ศักยภาพผู้น านักศึกษาและคณะกรรมการ
นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
2.2 จัดสรรทรัพยากร ส าหรับการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
วิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต 
2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการหรือผู้น านักศึกษากับสถาบัน-
การศึกษาอ่ืน 
 2.4 สนับสนุนการจัดโครงการ/กจิกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

2.1 จ านวนบุคลากรที่ท างานท่ีแนะแนวอาชีพ (QA) 
2.2 จ านวนบริษัทท่ีเข้าร่วมการจดักิจกรรม job fair 
ของหน่วยงาน (QS) 
2.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมเสรมิสร้างความคิด
สร้างสรรคด์้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิตของ
นักศึกษา 
2.4 จ านวนแหล่งการเรยีนรูส้ าหรบัการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านวิชาการ 
วิชาชีพและทักษะชีวิต 
2.5 จ านวนโครงการ/กิจกรรมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการหรือผู้น านักศกึษากับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน 
2.6 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ยุทธศำสตร์ที ่3:  
การปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาท่ีท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค ์

3.1 ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาของคณะฯ ให้มีศักยภาพ 
3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 
3.3 จัดการเรยีนการสอน ฝึกอบรมเพื่อ
ผลิตบัณฑติให้มีคณุลักษณะของบณัฑิตที่
พึงประสงค ์
 

3.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่
สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษนอก
หลักสตูรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา 
3.2 จ านวนแหล่งเรียนรู้ใหม่ที่สนบัสนุนการพัฒนา
นักศึกษา 
3.3 จ านวนงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียรู้
ทางการศึกษาต่อหัวนักศึกษา 
3.4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาของคณะ ฯ 
3.5 ระดับความพึงพอใจการให้บรกิารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา: ค่าเฉลีย่จากมาตรวัด 5 
ระดับ 
3.6 จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาจัดการเรียนการ
สอน ฝึกอบรมเพื่อผลติบณัฑิตใหม้ีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : ด้ำนกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์ 
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์/มำตรกำร ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตร์ที ่4:  
พัฒนางานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ทางดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

4.1 สนับสนุนและสรา้งแรงจูงใจให้
บุคลากรท างานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
4.2 สนับสนุนให้ผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรคไ์ดร้ับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาต/ินานาชาติ และสร้างแรงจูงใจใน
การท าวิจัย 
4.3 สนับสนุนการสร้างประชาคมวิจัย และ
ระบบพ่ีเลี้ยง อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 
4.4 ส่งเสริมใหม้ีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกท่ีมีทุนสนับสนุนการท าวิจัย 
4.5 สร้างเครือข่ายนักวิจยักับนักวิจัย
ภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย 
 
 

4.1 เงินทุนวิจยัเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ 
สกอ.  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/
คน 
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน 
4.2 จ านวนผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรอื ISI (รวม 
proceeding หรือบทคัดย่อ) 
4.3 จ านวนการอ้างอิง (Citation) ท่ีปรากฎใน
ฐานข้อมูล Scopus 
4.4 จ านวนผลงานตีพิมพ์ทีมีชื่อร่วมกับมหาวิทยาลัย
ที่อยู่ใน QS Top 500 ในวารสารที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI 
4.5 จ านวนผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีชื่อร่วมกับ
หน่วยงานเอกชน  ใน วารารที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
Scopus หรือ ISI 
4.6 จ านวนช้ินงานท่ีจัดแสดงใน  
exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานชาต ิ
 

 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : ด้ำนบริกำรวิชำกำร 
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์/มำตรกำร ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตร์ 5:  
การบริการวิชาการแก่สังคมด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรค ์

5.1 สนับสนุนการบริการวิชาการแก่
สังคมในรูปแบบต่างๆ ด้วยองค์
ความรู้มาจากงานวิชาการและ/หรอื
งานวิจัยตามความเช่ียวชาญที่มีความ
หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม น าไปสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
5.2 สนับสนุนการบรูณาการงาน
บริการวชิาการแกส่ังคมกับพันธกิจ
ด้านอื่นๆ ของคณะฯ 
5.3 สนับสนุนการตั้งบริษัทจ าลอง
หรือศูนย์บริการฯ เพื่อหารายได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
5.4 สร้างความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการแก่สังคมกับชุมชนและ/หรือ
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

5.1 งบประมาณ บริการวิชาการ/ท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ที่ได้จากหน่วยงานภายนอก (ร้อย
ละของเงินรายได้) 
5.2 จ านวนโครงการที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ 
5.3 จ านวนโครงการความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการแก่สังคมกับชุมชนและ/หรือหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์/มำตรกำร ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตร์ 6:  
การอนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ทางศลิปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่ม
มูลค่าในระดับท้องถิ่นและชาต ิ

6.1 สนับสนุนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ และ/หรือ
งานวิจัยสร้างสรรค ์

6.1 จ านวนโครงการบริการวิชการ/ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพื่อ
การพัฒนาชุมชนประเทศ/สังคม 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์/มำตรกำร ตัวชี้วัด 
ยุทธศำสตร์ 7:  
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นองค์กร
แห่งการสรา้งสรรค ์

7.1 พัฒนาความรู้ ทักษะและขีด
ความสามารถของบุคลากรในทุก
ระดับ 
7.2 บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร 
 

7.1 จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน 
AUN QA  
7.2 จ านวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA 
(หลักสูตรที่จัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 2 วัน) 
7.3 จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน
ตามเกณฑ์ TQA 
7.4 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด (QS) 
7.5 ร้อยละของผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารยห์รือเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์/มำตรกำร ตัวชี้วัด 
ยุทธศำสตร์ 8:  
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นองค์กร
แห่งการสรา้งสรรค ์

8.1 พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมลูด้านตา่งๆ 
ของคณะฯ ให้ถูกต้องแม่นย า 
น่าเชื่อถือ และเข้าถึงง่าย 

8.1 จ านวนระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
บริหาร  
8.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมลู 
8.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร ์
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3.  โครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำร 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นคณะวิชาที่เป็นหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย  

บริหารงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารจัดการคณะที่เป็นหน่วยงานในก ากับและคณะ
ที่เป็นส่วนราชการซึ่งมีส่วนงานเป็นหน่วยงานในก ากับ โดยรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ณ วิ ทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  และในปีการศึกษา 2551 ได้ขยายเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้า
มาในกรุงเทพมหานครโดยจัดการเรียนการสอน  ณ ซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
 การบริหารจัดการประกอบด้วยคณะกรรมการประจ าคณะฯ  มีคณบดี เป็นประธาน มีรองคณบดีและ
ผู้ช่วยคณบดีเป็นกรรมการมีหน้าที่บริหารงานให้มีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวทั้งในการด าเนินงานและการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ของคณะฯ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

คณบดี 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจยั 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่าย

สารสนเทศ 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจยั 

 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 
 

ส านักงาน
คณะฯ 

คณาจารย์
ประจ าคณะฯ 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ ์

 

บริษัทจ าลอง 
หรือศูนย์ฯ 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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4.  รำยนำมผู้บริหำร 
 คณะฯ มีผู้บริหารประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ดังรายนามต่อไปนี้  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  ชาติน้ าเพ็ชร คณบดี 
2. อาจารย์นฤชร  สังขจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. อาจารย์ถิรจิต  แสนพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4. อาจารย์รักชนก  สุขะกาลนันท์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
5. อาจารย์อนุสรณ์  ศิริปิ่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
6. อาจารย์ ดร.ภัทรศรียรรยงค์  สังข์รุ่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
7. อาจารย์ภัทราพันธ์  หรุ่นรักวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
8. อาจารย์วิชชากร  สวนทรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
9. อาจารย์โกวิท  มีบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 
5.  รำยนำมคณะกรรมกำรประจ ำคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ที่ปรึกษา 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
3. นางรุ่งทิวา ศักดิ์วิทย์ กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธ ารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล กรรมการ 

(ผู้แทนคณาจารย์ประจ า) 
9. อาจารย์บริภัทร กิจจาบัญชา กรรมการ 

(ผู้แทนคณาจารย์ประจ า) 
10. อาจารย์ฐิติยา พจนาพิทักษ์ กรรมการ 

(ผู้แทนคณาจารย์ประจ า) 
11. นางสาวชลทิชา ทองศิริ กรรมการ 

(ผู้แทนสายสนับสนุน) 
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6.  คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
คณะฯ ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการ 

ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดังนี้ 
1. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ ความดี 
3. การอดทน อดกลั้น อดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด 
4. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพ่ือประโยชน์ 

ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
 และปฏิบัติตามหลักคุณธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ดังนี้  

5. รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างท่ีดี 
6. มีชีวิตและอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบด้วยวินัย 
7. พร้อมด้วยแรงจูงใจ ใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 
8. แก้ปัญหาและพ่ึงพาตนเองได้ ด้วยความรู้คิด 

 
7. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

คณะฯ ใช้อัตลักษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้การด าเนินการเกิดความสอดคล้องและเป็นไปแนวทาง
ดียวกัน ได้แก่ การใช้ความคิดสร้างสรรค์และจิตสาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ส่วนเอกลักษณ์ 
ได้แก่ สร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้น าการสื่อสาร บูรณาการเทคโนโลยี 
 
8. จุดเด่น 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหลักสูตรที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน 
ทั้งด้านศิลปะ และด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร อีกทั้งยังมีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ 
มาเป็นอาจารย์พิเศษส่งผลให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีลักษณะที่โดดเด่น เป็นมืออาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้
ทันทีท่ีส าเร็จการศึกษา 
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9. กำรเรียนกำรสอน 
9.1 หลักสูตร 
คณะฯ จัดการเรียนการสอนรวม 3 หลักสูตร โดยจ าแนก ดังนี้    

 1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
2.   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
  วิชาเอกออกแบบแอนิเมชัน 

   วิชาเอกออกแบบเกมคอมพิวเตอร์  
    วิชาเอกสื่อผสมและเว็บ  

3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ  
 กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน  
  กลุ่มวิชาภาพยนตร์ 
 

ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 

  หลักสูตร 
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สกอ. รับทรำบ ปีที่เร่ิมใช้ หลักสูตรที่

ปิด 
เป็นตำมเกณฑ์

มำตรฐำน  
เปิดสอนใน
ปีกำรศึกษำ  

ด ำเนินกำร
ตำมกรอบ

TQF 

ยังไม่
ครบรอบ
ประเมิน 

ครบรอบ
ประเมิน

แล้ว 

หลักสูตรที่ไม่
ผ่ำนเกณฑ์ 48 

และ TQF 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต          
 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
18 พฤศจิกายน 2554/ 

26 กันยายน 2559 
2554/2559 - 2558 2559  -  - 

 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การออกแบบ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

18 พฤศจิกายน 2554/ 
21 กุมภาพันธ์ 2560 

2554/2559 - 2558 2559  -  - 

2. นิเทศศาสตรบณัฑิต          
 สาขานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 20 สิงหาคม 2555/ 

25 พฤษภาคม 2561 
2555/2560 - 2558 2560  -  - 
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9.2 ข้อมูลนักศึกษำ   
ในปีการศึกษา 2560  คณะฯ มจี านวนนักศึกษาปริญญาตรีจ าแนกตามหลักสูตร ดังนี้ 

ตารางที่ 2 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีจ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

หลักสูตร 
จ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

รวม (คน) 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ตกค้ำง 

(หลักสูตร 5 ปี) 
หลักสตูรธรุกจิ 74 91 82 91 - 3 341 

ปกติ 74 91 82 91 - 3 341 
พิเศษ - - - - - - - 

หลักสตูรออกแบบ 151 168 143 207 - 30 699 
ปกติ 151 168 143 207 - 30 699 

พิเศษ - - - - - - - 
หลักสตูรนิเทศ 254 229 240 220 - 9 952 

ปกติ 254 229 240 220 - 9 952 
พิเศษ - - - - - - - 

        
รวมปกต ิ 479 488 465 518 - 42 1,992 

รวมปกติทุกชั้นป ี 1,992 - 
รวมพิเศษ - - - - - - - 

รวมพิเศษทุกชั้นป ี - - 
รวมปกติและพิเศษ 479 488 465 518 - 42 1,992 

รวมนักศึกษำทุกชั้นป ี 1,992  

ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากระบบ REG ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 
 
ตารางที่ 3 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร อนุปริญญำ 
ปริญญำ
บัณฑิต 

ประกำศนีย
บัณฑิต 

ปริญญำ
มหำบัณฑิต 

ปริญญำ
ดุษฎีบัณฑิต 

รวมท้ังสิ้น 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ
ธุรกิจ 

- 99 - - - 99 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการออกแบบ 

- 102 - - - 102 

หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
สาขานิเทศศาสตร ์

- 151 - - - 151 

รวม - 352 - - - 352 
ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปรญิญาตรจีากระบบ REG ข้อมูล ณ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 
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9.3 อำจำรย์และบุคลำกร  
คณะฯ มีจ านวนบุคลากรรวม 74 คน จ าแนกเป็นสายวิชาการ จ านวน 52 คน สายสนับสนุน จ านวน 

18 คน โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด และมีลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน จ านวน 4 คน  

ตารางที่ 4 จ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภท 

 

บุคลำกร สำยวิชำกำร สำยสนับสนนุ รวมบุคลำกร (คน) 

ข้าราชการ 
คน - - - 
ร้อยละ - - - 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
คน 52 18 70 
ร้อยละ 74.29 25.71 100 

ลูกจ้างประจ า 
คน - - - 
ร้อยละ - - - 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
คน - 4 4 

ร้อยละ - 100 100 

พนักงานราชการ 
คน - - - 

ร้อยละ - - - 

รวม 
คน 52 22 74 

ร้อยละ 70.27 29.73 100 

หมำยเหตุ สายวิชาการนับรวมอาจารย์ที่บรรจุไม่ถึง 6 เดือน 
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ตารางที่ 5 จ านวนอาจารย์ประจ าที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ จ าแนกรายหลักสูตร 

หลักสูตร 
อำจำรย์ประจ ำ

ทั้งหมด 
อำจำรย์ประจ ำ
ปฏิบัติงำนจริง 

อำจำรย์ประจ ำท่ีลำศึกษำภำยในประเทศ อำจำรย์ประจ ำท่ีลำศึกษำต่อต่ำงประเทศ 
รวมท้ังหมด 

ปริญญำโท ปริญญำเอก โท-เอก รวม ปริญญำโท ปริญญำเอก โท-เอก รวม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกจิ 

13 13 - - - - - - - - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การออกแบบ 

18 17.5 - 0.5 - 0.5 - - - - 0.5 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา
นิเทศศาสตร์ 

19.5 18.5 - - - - - 1 - 1 1 

อาจารย์ที่ไม่สังกัดหลักสูตร - - - - - - - - - - - 

รวมระดบัคณะ 50.5 49 - 0.5 - 0.5 - 1 - 1 1.5 
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ตารางที่ 6    จ านวนอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา  
ระดับปริญญา 
ชื่อหลักสูตร 
(ระบุสาขา) 

อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์
อยู่ระหว่าง
ลาศึกษาต่อ 

รวม 

ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก   
ปริญญาตร ี
1. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ) 
จ านวน 13 คน 

- 12 - - - 1 - - - - - - - 13 

2. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบชื่อหลกัสูตร) 
จ านวน 18 คน 

1 10 3 - 4 - - - - - - - 0.5 18 

3. หลักสูตรนิเทศศา
สตรบัณฑิต (สาขา
นิเทศศาสตร์) 
จ านวน 19.5 คน 

- 12.5 3 - 4 - - - - - - - 1 19.5 

รวมทุกหลักสูตร 
จ านวน (คน) 

1 34.5 6 - 8 1 - - - - - - 1.5 50.5 

ร้อยละ 1.98 68.32 11.88 - 15.84 1.98 - - - - - - 2.97 100 
 

10.  งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์  
 ในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 
จ านวน 50.5 คน มีอาจารย์ลาศึกษาต่อจ านวน 1.5 คน มีจ านวนอาจารย์ปฏิบัติงานจริงจ านวน 49 คน ได้รับ
เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากทุนจากภายในจ านวน 456,663.33 บาท และจากทุนจาก
ภายนอกจ านวน 360,000.00 บาท รวมเป็นเงินทุนทั้งหมด 816,663.33 บาท คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์เป็นเงิน 
16,666.60 บาทต่อคน   
 ทั้งนี้ คณะฯ มี 2 สาขาวิชาซึ่งอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ และอีก 1 สาขาวิชา อยู่ในกลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่สาขานิเทศศาสตร์ การค านวนเงินสนับสนุนต่อจ านวนอาจารย์
จึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจ านวน 5 ทุน 
เป็นเงิน 183,330.00 บาท จ านวนอาจารย์ประจ า 30.5 คน คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์เป็นเงิน 6,010.82 บาท ต่อคน  

2. กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจ านวน 3 ทุน 
เป็นเงิน 633,333.33 บาท จ านวนอาจารย์ประจ า 19.5 คน ลาศึกษาต่อจ านวน 1 คน จ านวนอาจารย์
ปฏิบัติงานจริงเท่ากับ 18.5 คน คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์เป็นเงิน 34,234.23 บาทต่อคน  
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11. ด้ำนกำรท ำควำมตกลงร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันต่ำงประเทศ 
11.1 การจัดการเรียนการสอน 
11.2 การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันต่างประเทศ 
11.3 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
11.4 การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

ตารางที ่7 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิชา/หน่วยงาน กับมหาวิทยาลัย/องค์กรต่างประเทศ 
วัน/เดือน/ป ี ชื่อสถำบัน ประเทศ กิจกรรม 

15 กุมภาพันธ์ 2561 University Sains Malaysia สหพันธรัฐ
มาเลเซีย 

- แลกเปลี่ยน นักศึกษา อาจารย์  
- ร่วมจัดท าผลงานวิจัย 

28 พฤษภาคม 2561 Multimedia University   สหพันธรัฐ
มาเลเซีย 

- แลกเปลี่ยน นักศึกษา อาจารย์  
- ร่วมจัดท าผลงานวิจัย 

16-17 กรกฎาคม 2561 Auckland University of 
Technology 

นิวซีแลนด ์ - เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และ งานวิจัย
ระหว่างทั้งสองสถาบันและเข้าร่วมรับฟังการ
น าเสนอหลักสูตร โครงการ Startup และได้
เยี่ยมชมวิทยาเขตซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้า และ
เครื่องกล วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
วิทยาเขตเพชรบุรี 

7 สิงหาคม 2561 Denpa Educational 
Instiutions 

ญี่ปุ่น - แลกเปลี่ยน นักศึกษา อาจารย์  
- ร่วมจัดท าผลงานวิจัย 

 
12.  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม   

คณะฯ จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแก่สังคมและชุมชนจ านวน 14 โครงการ/
กิจกรรม และสนับสนุนให้คณาจารย์เป็นที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ กรรมการวิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์และ
วิทยากร ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในปีการศึกษา 2560 

ตารางที่ 8  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัยในปีการศึกษา 2560 

กำรบูรณำกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย จ ำนวนโครงกำร 

1. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการ  ทั้งหมด 14 
2. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 13 
3. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจยั - 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรยีนการสอนและกับการวิจัย 1 
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13.  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
คณะฯ ได้จัดโครงการและกิจกรรมตามประเพณี เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาเผยแพร่เอกลักษณ์

ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาสู่สากลและเสริมสร้างจิตส านึกแก่
นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดมา จ านวนทั้งสิ้น 9 โครงการ 
ตารางที่ 9 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชื่อรำยวิชำ / โครงกำร / กิจกรรม ระยะเวลำ 
ผู้เข้ำร่วม งบประมำณ  

จ ำนวนรำงวัล/
ร้อยละควำมพึง

พอใจ 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. โครงการแสดงความอาลัยถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินท
ราธิราช บรมนาถบพติร 

13 ต.ค. 60 50 35 800 800 90.00 95.00 

2. โครงการไหว้ครูและครอบครูชา่ง 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

20 ต.ค. – 30 
พ.ย. 60 

1,000 700 400,000 377,660.01 70.00 81.80 

3. โครงการแสดงนิทรรศการใน
หัวข้อ “ศาสตร์ศลิป์แห่งศิลปากร 
กับการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม” 

12-30 มี.ค. 61 119 - 50,000 49,840 80.00 - 

4. โครงการถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติและศลิปวัฒนธรรม 

31 มี.ค. 61 50 50 15,000  10,240 70.00 77.00 

5. โครงการผลิตหนังสือสารคดี วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม คนเพชรบุรี (วิถี
เพชรฯ) 

1 ต.ค. 60 – 
31 ก.ค. 61 

1 n/a 20,000  n/a - - 

6. โครงการไหว้ครไูอซีที ณ City 
Campus 

4 เม.ย. 61 200 200 35,000  30,999 70.00 85.80 

7. โครงการสงกรานต์ (รดน้ าขอพร) 
ไอซีที ณ City Campus (วิทยาเขต
เมืองทองธานี) 

4 เม.ย. 61 - - 5,000  4,992 70.00 83.80 

8. โครงการออมสินพัฒน์ถิ่น-
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

20 พ.ย. 60 20 - 1,000,000 n/a n/a n/a 

9. โครงการเรียนรู้วัฒนธรรม
อาเซียนด้วนการเรยีนแบบ ICT 
ศิลปากร ปี 2561 

1 พ.ค. -31 
ก.ค. 61 

35 40 350,000 310,000 80.00 90.00 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 23 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) 

14.  กำรบริหำรจัดกำร 
14.1 งบประมำณ น าเสนอข้อมูลด้านงบประมาณ ควรน าเสนอแยกเป็น งบประมาณที่ได้รับการ

จัดสรร ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ เงินแหล่งอ่ืน เป็นต้น หรืออาจจะแยกตามหมวดที่
ได้รับการจัดสรรควบคู่ไปด้วย เช่น หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง หมวดครุภัณฑ์ หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ เป็น
ต้น ซึ่งอาจน าเสนอในรูปของตารางหรือกราฟแบบต่าง ๆ ได้ 
 
ตารางที ่10 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจ าแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ 

ปี 
ประเภทของแหล่งงบประมำณ 

รวม 
งบประมำณแผ่นดิน 

งบประมำณรำยจ่ำยจำก
เงินรำยได้ 

งบประมำณรำยจ่ำยจำก
โครงกำรพิเศษ  

2561 3,388,000 - 108,068,000 111,456,000.00 
2560 430,000.00 - 105,853,500.00 106,283,500.00 
2559 350,000.00 - 107,095,800.00 107,445,800.00 
2558 550,000.00 - 108,201,089.47 108,751,089.47 
2557 570,000.00 - 96,884,200.00 97,454,200.00 
2556 500,000.00 - 58,847,779.46 59,347,779.46 
2555 500,000.00 - 91,915,155.43 92,415,155.43 

 
หมายเหตุ:  ยอดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน  108,068,000  บาท  มาจาก 
    1. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2561  จ านวน 98,068,000  บาท 
   2. โอนเพิ่มเงินสะสมมาสมทบในปีงบประมาณ 2561  จ านวน 10,000,000 บาท 
   3. บวกเพ่ิมเงินอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน 3,388,000 บาท  

(ซึ่งได้แก่  เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและโครงการบูรณาการฯ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561)  

 
ตารางที ่11 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
               จ าแนกตามหมวดรายจ่าย (ข้อมูล ณ  วันที่  15 สิงหาคม 2561) 

รำยกำร รำยรับ (บำท) รำยจ่ำย (บำท) คงเหลือ (บำท) 
ร้อยละกำรเบิกจ่ำย

จำกยอดรำยรับ 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจ า 37,000,000.00 37,000,000.00 0.00 100 

2. หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 1,000,000.00 779,869.00 220,131.00 77.99 

3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ 36,800,000.00 32,990,948.64 3,809,051.36 89.65 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 4,000,000.00 3,737,094.56 262,905.44 93.43 

5. หมวดค่าครภุัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 19,268,000.00 18,504,482.50 763,517.50 96.04 

6. หมวดเงินอุดหนุน 9,000,000.00 3,591,952.12 5,408,047.88 39.91 

7. หมวดรายจา่ยอื่นๆ 1,000,000.00 936,079.88 63,920.12 93.61 

งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 108,068,000.00 97,540,426.70 10,527,573.30  
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14.2 กำรพัฒนำบุคลำกร 
 ในปีการศึกษา 2560  คณะฯ มีบุคลากรที่ก าลังศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอกจ านวน 7 คน และ
ปริญญาโทจ านวน 1 คน รวมบุคลากรศึกษาต่อจ านวน 8 คน   
 
ตารางที่ 12 บุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญญาเอก และปริญญาโทในประเทศและต่างประเทศ 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หลักสูตร สถำบัน ประเทศ วันเดือนปี 
ที่ลำ 

แหล่งทุน หมำย
เหตุ 

ปริญญาเอก 
1 อ.ถิรจิต   

แสนพล 
วิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ไทย 1 ธันวาคม
2551 

คณะกรรม 
การการ

อุดมศึกษา 

ลาเตม็
เวลา 

2 อ.บริภัทร 
กิจจาบัญชา 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ 
หลักสตูรนานาชาต ิ

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์

ไทย 1 มิถุนายน 
2554 

กองทุนพัฒนา
คณะฯ 

ลาเตม็
เวลา 

3 อ.ชาญชัย  
อรรคผาติ 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

ไทย 1 
พฤษภาคม 

2556 

กองทุนพัฒนา
คณะฯ 

ลาเตม็
เวลา 

4 อ.รักชนก  
สุขะกาลนันท ์

 ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้
คุณทหาร
ลาดกระบัง 

ไทย 1 
พฤศจิกายน 

2555 

กองทุนพัฒนา
คณะฯ 

ลาเตม็
เวลา 

5 อ.บรรหาร 
แก้วลือ 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

ไทย 1 
พฤษภาคม 

2555 

กองทุนพัฒนา
คณะฯ 

นอกเวลา
ราชการ 

6 อ.ณัฐพร  
กาญจนภูมิ 

หลักสตูรศลิปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชา
ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

ไทย 1 กรกฎาคม 
2556 

 

กองทุนพัฒนา
คณะฯ 

นอกเวลา
ราชการ 

7 อ.นิสาชล 
รัตนสาชล 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศาสตร์
และนวัตกรรม 
สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร ์

ไทย 1 สิงหาคม 
2559 

กองทุนพัฒนา
คณะฯ 

นอกเวลา
ราชการ 

ปริญญาโท 
1 อ.ฉายสิริ 

พัฒนาถาวร 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานิเทศ

ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย
ธรรมาธริาช 

ไทย 1 สิงหาคม 
2559 

ทุนส่วนตัว นอกเวลา
ราชการ 
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ตารางที่ 13 บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ หัวข้อกำรอบรม หน่วยงำนที่จัดอบรม วันเดือนปี 

ในประเทศ/
ต่ำงประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

1 อ.ชาญชัย  
อรรคผาต ิ

อบรมเชิงปฏิบัตกิาร แนวทางการ
พัฒนาโครงการเพื่อเสนอขอรับทุน การ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

16 ต.ค. 60 ในประเทศ 

  อบรมหลักสูตร “บัญชี...ช้ีช่องรวย” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
อ าเภอหัวหิน 

8 พ.ย. 60 ในประเทศ 

  สัมมนา เรื่อง “การซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ : กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย 

19 ธ.ค. 60 ในประเทศ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA 
Implementation and Gap 
Analysis  

ส านักงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

27-28 ก.พ. 
61 

ในประเทศ 

2 อ.ถิรจิต  
แสนพล 

โครงการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท าผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

10 พ.ย. 60 ในประเทศ 

  โครงการบ่มเพาะเพื่อเข้าสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPex) 

ส านักงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

22 ม.ค. 61 ในประเทศ 

  เทคนิคการสืบค้น Impact Factor, 
factor, Journal Quartile, h-index 
และค่า SNIP  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

5 มี.ค. 61 ในประเทศ 

3 อ.พอสิทธ์ิ  
ชัยมณ ี

อบรมการพัฒนาอุปกรณ์และความรู้
ทักษะด้าน Internet of Things 
เบื้องต้น CPSU IOT Workshop รุ่น
ที่ 1” 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ร่วมกับ Pinn Creative 
Space และ Software 
Park Thailand 

26-29 ธ.ค. 
60 

ในประเทศ 

  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินปีการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 12 ม.ค. 61 ในประเทศ 

  โครงการอบรมเกณฑ์การเข้าสู่
ต าแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ กพอ. 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

9 มี.ค. 61 ในประเทศ 

4 อ.วิชชากร  
สวนทรง 

อบรมการพัฒนาอุปกรณ์และความรู้
ทักษะด้าน Internet of Things 
เบื้องต้น CPSU IOT Workshop รุ่น
ที่ 1” 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ร่วมกับ Pinn Creative 
Space และ Software 
Park Thailand 

26-29 ธ.ค. 
60 

ในประเทศ 

  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินปีการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 12 ม.ค. 61 ในประเทศ 



รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 26 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ หัวข้อกำรอบรม หน่วยงำนที่จัดอบรม วันเดือนปี 

ในประเทศ/
ต่ำงประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

  โครงการอบรมเกณฑ์การเข้าสู่
ต าแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ กพอ. 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

9 มี.ค. 61 ในประเทศ 

5 อ.สุนันทา  
พรายม ี

โครงการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท าผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

10 พ.ย. 60 ในประเทศ 

  AUN-QA Implementation & Gap 
Analysis 

ส านักงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

27-28 มี.ค. 
61 

ในประเทศ 

6 ผศ.ดร.อภิญญา  
อิงอาจ 

โครงการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท าผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

10 พ.ย. 60 ในประเทศ 

7 อ.ธนวันต์  
ไทยวัชญานุวัฒน์ 

โครงการอบรมเกณฑ์การเข้าสู่
ต าแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ กพอ. 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

9 มี.ค. 61 ในประเทศ 

8 อ.บริภัทร  
กิจจาบัญชา 

โครงการอบรมเกณฑ์การเข้าสู่
ต าแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ กพอ. 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

9 มี.ค. 61 ในประเทศ 

9 อ.สาวิน  
สืบสหการ 

Business Trip to China Hi-Tech 
Fair 

IMC Institute 16–18 พ.ย. 
60 

ประเทศจีน 

  Siggraph 2017 Siggraph 27-30 พ.ย. 
60 

ในประเทศ 

  IT Trends 2018 Asia’s Rising 
Power 

IMC Institute ร่วมกับ 
Optimus 

13-14 ธ.ค. 
60 

ในประเทศ 

10 ผศ.ณัฐพร  
กาญจนภูม ิ

Siggraphi Asia 2017 งานแสดง
เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและ
อินเตอร์แอคทีฟ 

Bangkok ACM SIGGRAPH 27-30 พ.ย. 
60 

ในประเทศ 

  การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
ซึมเศร้า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

11 ม.ค. 61 ในประเทศ 

  การเสวนาภาพยนตร์ Animation 
เรื่อง 9 ศาสตรา 

Bangkok ACM Siggraph 17 ม.ค. 61 ในประเทศ 

  AUN-QA Implementation and 
Gap Analysis 

ส านักงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

27-28 มี.ค. 
61 

ในประเทศ 

11 ผศ.ธ ารงค์ศักดิ์ 
นิ่มอนุสสรณ์กลุ 

อบรมการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะ
โรคซึมเศร้าส าหรับอาจารย์ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

11 ม.ค. 61 ในประเทศ 

  อบรมเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการตามเกณฑ์ กพอ. 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

9 มี.ค. 61 ในประเทศ 

  AUN-QA Implementation and 
Gap Analysis 

ส านักงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

27-28 มี.ค. 
61 

ในประเทศ 



รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 27 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ หัวข้อกำรอบรม หน่วยงำนที่จัดอบรม วันเดือนปี 

ในประเทศ/
ต่ำงประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

12 อ.ยุวบูรณ์  
ธ ารงสมบัติกลุ 

Siggraphi Asia 2017 งานแสดง
เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและ
อินเตอร์แอคทีฟ 

Bangkok ACM SIGGRAPH 27-30 พ.ย. 
60 

ในประเทศ 

  การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
ซึมเศร้า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

11 ม.ค. 61 ในประเทศ 

  การเสวนาภาพยนตร์ Animation 
เรื่อง 9 ศาสตรา 

Bangkok ACM Siggraph 17 ม.ค. 61 ในประเทศ 

  อบรมเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการตามเกณฑ์ กพอ. 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

9 มี.ค. 61 ในประเทศ 

13 อ.มานพ  
เอี่ยมสะอาด 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดิน
เผาสู่ถนนสายประติมากรรม 
(Silpakorn Clay Work Raku 2018) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 4-17 ก.พ. 
61 

ในประเทศ 

14 ผศ.ชวนพ ชีวรัศม ี อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 

กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

10 ส.ค. 60 ในประเทศ 

15 อ.ธนวันต์  
ไทยวัชญานุวัฒน์ 

โครงการอบรมเกณฑ์การเข้าสู่
ต าแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ กพอ. 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

9 มี.ค. 61 ในประเทศ 

16 อ.พรยศ  
มณีโชติปตี ิ

การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
ซึมเศร้า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

11 ม.ค. 61 ในประเทศ 

  การเสวนาภาพยนตร์ Animation 
เรื่อง 9 ศาสตรา 

Bangkok ACM Siggraph 17 ม.ค. 61 ในประเทศ 

17 อ.เจนจิรา 
ลักษณะบญุส่ง 

การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
ซึมเศร้า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

11 ม.ค. 61 ในประเทศ 

  การเสวนาภาพยนตร์ Animation 
เรื่อง 9 ศาสตรา 

Bangkok ACM Siggraph 17 ม.ค. 61 ในประเทศ 

18 ดร.ลักษณ์นารา 
จันทรารมย ์

The Enhancement of Research 
Capability 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

27 ก.ย. 60 ในประเทศ 

  อบรม Engineering 4.0 : The next 
revolution in Engineering 

ศูนย์ประชุมแห่งชาตสิิริกติิ ์ 16 พ.ย. 60 ในประเทศ 

  Siggraphi Asia 2017 Bangkok  Bangkok ACM SIGGRAPH 27-30 พ.ย. 
60 

ในประเทศ 

19 อ.ชญานิศ  
ต้นเทียน 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดิน
เผาสู่ถนนสายประติมากรรม 
(Silpakorn Clay Work Raku 2018) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 4-17 ก.พ. 
61 

ในประเทศ 

20 อ.มาย ยินชัย Siggraphi Asia 2017 งานแสดง
เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและ
อินเตอร์แอคทีฟ 
 

Bangkok ACM SIGGRAPH 28-30 พ.ย. 
60 

ในประเทศ 



รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 28 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ หัวข้อกำรอบรม หน่วยงำนที่จัดอบรม วันเดือนปี 

ในประเทศ/
ต่ำงประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

21 อ.สุภาพร หนูก้าน อบรมหัวข้อด้าน Creative Art ใน
หัวข้อเรื่อง “Design Thinking 
Process” การใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุ ี

14 ก.พ. 61 ในประเทศ 

  อบรมเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการตามเกณฑ์ กพอ. 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

9 มี.ค. 61 ในประเทศ 

22 ผศ.พรพรรณ  
เชยจิตร 

สัมมนาและ Workshop การท า 
Content Marketing เรื่อง การใช้ 
Story-telling กับการสื่อสาร
การตลาด 

Dots Consultancy  26-27 ส.ค. 
60 

ในประเทศ 

  อบรมสัมมนา Google Ignite Google Thailand จัดที ่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

17 ธ.ค. 60 ในประเทศ 

  โครงการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

19 ธ.ค. 60 ในประเทศ 

  ร่วมกิจกรรม “ตามรอยฝาย...สบายใจ๋ 
กับ SCG รักษ์น้ าเพื่ออนาคต” ภายใต้
โครงการเอสซีจี รักษ์น้ าเพื่ออนาคต 

บริษัท ปูนซ๊เมนตไ์ทย 
(ล าปาง) จ ากัด  

26-27 ธ.ค. 
60 

ในประเทศ 

  การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
ซึมเศร้า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

11 ม.ค. 61 ในประเทศ 

  การสร้าง Self Esteem ในนิสิต-
นักศึกษา 

คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

17 ก.พ. 61 ในประเทศ 

23 อ.ภัทราพันธ์  
หรุ่นรักวิทย ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครง
ร่างองค์กร” 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 21-21 ธ.ค. 
60 

ในประเทศ 

  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรค
ซึมเศร้า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

11 ม.ค. 61 ในประเทศ 

  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : 
Thai Qualifications Register)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 12 ม.ค. 61 ในประเทศ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครง
ร่างองค์กร” 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 22-23 ม.ค. 
61 

ในประเทศ 

  อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 

สกอ. 24-25 ก.พ. 
61 

ในประเทศ 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา มหาวิทยาลยัศิลปากร 9 มี.ค. 61 ในประเทศ 



รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 29 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ หัวข้อกำรอบรม หน่วยงำนที่จัดอบรม วันเดือนปี 

ในประเทศ/
ต่ำงประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 : 
กรณีศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 

  สัมมนา หัวข้อ “Media, People 
and Social Change” 

คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร ์

4 พ.ค. 61 ในประเทศ 

24 ผศ.มัทนา  
เจริญวงศ ์

โครงการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

19 ธ.ค. 60 ในประเทศ 

  อบรมหัวข้อ “การออกแบบ
วิธีด าเนินการวิจัยและการเลือกใช้
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล” 

สาขาวิชาการจดัการการ
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศร
นครินทรวิโรฒ 

24 ก.พ. 61 ในประเทศ 

  เทคนิคการสืบค้น Impact Factor, 
factor, Journal Quartile, h-index 
และค่า SNIP  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

5 มี.ค. 61 ในประเทศ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งาน
ฐานข้อมูล Scopus และการใช้
โปรแกรมการจัดการทาง
บรรณานุกรม Mendeley 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

6 มี.ค. 61 ในประเทศ 

  ร่วมฟังการน าเสนอผลงานวิชาการใน
หัวข้อ Media 

ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมเมือง 
โดยความร่วมมือกับระหว่าง
คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และ Osaka City 
University ประเทศญี่ปุ่น 

7-8 มี.ค. 61 ในประเทศ 

  AUN-QA Implementation & Gap 
Analysis 

ส านักงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

27-28 มี.ค. 
61 

ในประเทศ 

25 ผศ.อริน เจยีจันทร์
พงษ์ 

การเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย 
วัฒนธรรกับความเสี่ยงสุขภาพ 
(Culture and Health Risks)  

ส านักงานวัยสังคมละ
สุขภาพ ร่วมกับ สสส. และ
กระทรวงสาธารณสุข 

16 พ.ย. 60 ในประเทศ 

  เสาวนาวิชาการเนื่องในวัน
รัฐธรรมนูญ เรื่อง “รัฐธรรมนูญ-รัฐ
สวัสดิการ” 

Third Way Thailand 
พรรคใต้เตียง มธ. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

11 ธ.ค. 60 ในประเทศ 

  อบรมสัมมนา Google Ignite Google Thailand จัดที ่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

17 ธ.ค. 60 ในประเทศ 

  สัมมนาแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการปฏริูป
ประเทศด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

18 ธ.ค. 60 ในประเทศ 

  การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
ซึมเศร้า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

11 ม.ค. 61 ในประเทศ 



รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 30 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ หัวข้อกำรอบรม หน่วยงำนที่จัดอบรม วันเดือนปี 

ในประเทศ/
ต่ำงประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

26 อ.ศาสวัต บุญศร ี Master Lecture : Apichatpong 
Weerasettakul 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

2 ส.ค. 60 ในประเทศ 

  ภาพยนตร์อาเซียน : อุตสาหกรรม
วัฒนธรรม VS สื่อวัฒนธรรม 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 20 ส.ค. 60 ในประเทศ 

  การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
ซึมเศร้า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

11 ม.ค. 61 ในประเทศ 

  การประชุมสมัมนาแนวทางการขอรับ
ทุนสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมดา้น
ภาพยนตรแ์ละวีดีทัศน์ ประจ าปี 2561 

กระทรวงวัฒนธรรม 30 ม.ค. 61 ในประเทศ 

  Lecture and Seminar Session : 
New Debates in Film and Visual 
cultures 

มหาวิทยาลยัมหิดล 26 ก.พ. 61 ในประเทศ 

27 อ.อรรณนพ  
ชินตะวัน 

การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
ซึมเศร้า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

11 ม.ค. 61 ในประเทศ 

28 อ.จิรวัฒน์  
เอื้อสังคมเศรษฐ ์

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  มหาวิทยาลยัศิลปากร 3 ส.ค. 60 ในประเทศ 

  American Film Showcase 
Program : Salam Neighbor 

สถานฑูตสหรัฐอเมริกา 
ประจ าประเทศไทย  

11 ก.ย. 60 ในประเทศ 

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านภาพยนตร์
สารคดีส าหรับเยาวชน นักศึกษา และ
ผู้ประกอบการรายใหม่ 

บริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด 22 ก.ย. 60 ในประเทศ 

  การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
ซึมเศร้า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

11 ม.ค. 61 ในประเทศ 

  อบรมเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการตามเกณฑ์ กพอ. 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

9 มี.ค. 61 ในประเทศ 

29 อ.ญานิน  
พงษ์สุวรรณ 

การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
ซึมเศร้า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

11 ม.ค. 61 ในประเทศ 

30 อ.นฤชร  
สังขจันทร ์

เสวนา “คนโฆษณา...เส้นทางนอก
ต ารา” หัวข้อ “No Format 
Creativity”  

สมาคมนักโฆษณา 8 พ.ย. 60 ในประเทศ 

  เสวนา “คนโฆษณา...เส้นทางนอก
ต ารา” หัวข้อ “No Format 
Creativity”  

สมาคมนักโฆษณา 8 พ.ย. 60 ในประเทศ 

  Change to Shine : สื่อเปลี่ยน คน
ต้องปรับ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

28 พ.ย. 61 ในประเทศ 

  การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
ซึมเศร้า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

11 ม.ค. 61 ในประเทศ 



รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 31 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ หัวข้อกำรอบรม หน่วยงำนที่จัดอบรม วันเดือนปี 

ในประเทศ/
ต่ำงประเทศ 

(ระบุชื่อ
ประเทศ) 

31 อ.วรฐ กายูรวัฒน ์ โครงการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

19 ธ.ค. 60 ในประเทศ 

32 อ.กรชนก  
ชิดไชยสุวรรณ 

ส่งผลงานคลิปวีดีโอของนักศึกษาเข้า
ประกวดในโครงการ Drive DD 
Season 3 ในหัวข้อ “คิดเพื่อจิตส า 
สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิตให้ลด 
สปีดบนถนน” 

บริษัท ธนชาตประกันภยั 
จ ากัด 

ก.ย. 60 ในประเทศ 

  การแนะน าและทดลองการใช้
โปรแกรม Turnitin ซึ่งเป็นโปรแกรม
ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ทาง
วิชาการ 

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

15 ก.ย. 60 ในประเทศ 

  ทางออกหรือทางตัน การสื่อสารไร้
รูปแบบ 

สมาคมแห่งประเทศไทย 20 ก.ย. 60 ในประเทศ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนว
ทางการพัฒนาโครงการเพื่อขรับทุน
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน 

กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

16 ต.ค. 60 ในประเทศ 

  เสวนา “คนโฆษณา...เส้นทางนอก
ต ารา” หัวข้อ “No Format 
Creativity”  

สมาคมนักโฆษณา 8 พ.ย. 60 ในประเทศ 

  โครงการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

19 ธ.ค. 60 ในประเทศ 

  Essential Content Marketing 2.0 บรัท ดอทส์ คอนซิลแตนซี่ 
จ ากัด 

20-21 ม.ค. 
61 

ในประเทศ 

33 อ.ฐิติยา  
พจนาพิทักษ์ 

งาน SIGGRAPH ASIA 2017 งาน
แสดงเทคนิคด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก
และอินเตอร์แอคทีฟ 

Bangkok ACM SIGGRAPH 28,30 พ.ย. 
60 

ในประเทศ 

  การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
ซึมเศร้า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

11 ม.ค. 61 ในประเทศ 

  การเสวนาภาพยนตร์ Animation 
เรื่อง 9 ศาสตรา 

Bangkok ACM Siggraph 17 ม.ค. 61 ในประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 32 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) 

ตำรำงท่ี 14 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรของคณะวิชำ/หน่วยงำน 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ จ ำนวนผู้เข้ำร่วม

โครงกำร 
งบประมำณ (บำท) 

1. 
 

โครงการประชุมสรุปผล
การเรียนการสอนภาค
1/2560 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

10-11  
มกราคม 
2561 

50 คน 86,000 บาท 

2. โครงการประชุมสรุปผล
การเรียนการสอนภาค
2/2560 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

27-28 
มิถุนายน 
2561 

42 คน 80,000 บาท 

3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
เขียนรายงานการ
ประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2560 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

6-8 
มิถุนายน 
2561 

51 คน 255,000 บาท 

4 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การ
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome Based 
Education และ AUN 
QA” 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

4-5 
สิงหาคม 
2561 

50 คน 70,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 33 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) 

14.3 อำคำรสถำนที่ 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งใช้อาคาร
สถานที่ร่วมกับคณะวิชาและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่อยู่ในวิทยาเขตฯ ตามนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันของ
มหาวิทยาลัย ส่วนการจัดการศึกษา ณ อาคารเอนกประสงค์ ในพ้ืนที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City 
campus เมืองทองธานี นั้น คณะฯ ได้จัดการเรียนการสอน บริเวณชั้น 2 ซ่ึงมีพ้ืนที่ 850 ตารางเมตร ชั้น 3 ซึ่ง
มีพ้ืนที่ 850 ตารางเมตร และชั้น 4 ซึ่งมีพ้ืนที่ 850 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยห้องผู้บริหาร ห้องพักอาจารย์ 
ห้องส านักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม และห้องสมุด 

ตารางที่ 15 สถานที่และการใช้พ้ืนที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อำคำรสถำนที่ ใช้งำนพื้นที่ จ ำนวนห้อง หมำยเหตุ 

อาคารเอนกประสงค์ 
ในพื้นท่ีส่วนขยายการ
จัดการศึกษา City 
campus เมืองทอง
ธานี 

1. ห้องผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ 1 ห้อง  
2. ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ 2 ห้อง  
3. ห้องส านักงาน ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ 1 ห้อง  
4. ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ 1 ห้อง  
5. ห้องเรียน 
- ห้อง MT201 ส าหรับนักศึกษาจ านวน 90 คน  
- ห้อง MT301 ส าหรับนักศึกษาจ านวน 32 คน  
-  ห้อง MT302 ส าหรับนักศึกษาจ านวน 40 คน  
- ห้อง MT303 ส าหรับนักศึกษาจ านวน 40 คน  
- ห้อง MT304 ส าหรับนักศึกษาจ านวน 40 คน 
- ห้อง MT404 ส าหรับนักศึกษาจ านวน 90 คน  
- ห้อง MT405 ส าหรับนักศึกษาจ านวน 40 คน  
- ห้อง MT406 ส าหรับนักศึกษาจ านวน 40 คน 
- ห้อง MT407 ส าหรับนักศึกษาจ านวน 40 คน  
- ห้อง MT404 ส าหรับนักศึกษาจ านวน 40 คน   

10 ห้อง  

6. ห้องปฏิบัติการ 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2   
- ห้อง LabMac  จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องสตูดิโอ จ านวน 2 ห้อง 

5 ห้อง  

7. ห้องสมุด 1 ห้อง  
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี  
 

1. ห้องส านักงาน ชั้น 3 อาคารบริหาร 1 ห้อง ใช้ห้องเรียน
ร่วมกับ 
คณะฯ อื่นๆ ณ  
อาคารวิทย
บริการ   
อาคารเรียน
รวม   

2. ห้องพักอาจารย์  
- ชั้น 4 อาคารบริหาร จ านวน 1 ห้อง 
- ชั้น 1 อาคารยานยนต์ จ านวน 1 ห้อง 
- ชั้น 1 อาคารต้นแบบอุตสาหกรรม จ านวน 1 ห้อง 

3 ห้อง 

3. ห้องนักคอมพิวเตอร์ 
-  ชั้น 4 อาคารบริหาร จ านวน 1 ห้อง 

1 ห้อง 

4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,2 ชั้น 4 อาคารบริหาร จ านวน 2 ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 5 อาคารวิทยาบริการ จ านวน 1 ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4,5 ชั้น 5 อาคารยานยนต์ จ านวน 2 ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการ MAC ชั้น 1 อาคารต้นแบบอุตสาหกรรม จ านวน 1 ห้อง 

6 ห้อง 

5. ห้องบรรยาย 
- ชั้น 1 อาคารต้นแบบอุตสาหกรรม จ านวน 1 ห้อง 

1 ห้อง 

6. ห้องสตูดิโอ 
- ชั้น 1 อาคารต้นแบบอุตสาหกรรม จ านวน 1 ห้อง 

1 ห้อง 
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15.  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุก
ปี โดยในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้ด าเนินการตามมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ 
 ทั้งนี้ คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือด าเนินการประกันคุณภาพของ
คณะฯ ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 
16. กำรน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

 คณะวิชาได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข้อเสนอแนะของคณะ
ผู้ประเมินไปวางแผนพัฒนาท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ตารางท่ี16) 
 
ตารางที ่16  การน าผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกคณะผู้ประเมิน ผลกำรด ำเนินกำร 
องค์ประกอบท่ี 1 
การผลิตบณัฑิต 

- - 

องค์ประกอบท่ี 2  
การวิจัย 

1. จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่ออาจารย์ยังมี
จ านวนน้อย 
2. สนับสนุนให้มีการขอการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกให้มากขึ้นโดยเฉพาะในสาขาธุรกิจและ
การออกแบบ และควรมีมาตรการติดตามเร่งรัด
งานวิจัยให้เสร็จตามกรอบเวลาที่แหล่งทุนก าหน 

1. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2 . สนั บ สนุ น  และกระตุ้ น ให้ อ าจารย์ ท า
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

องค์ประกอบท่ี 3  
การบริการวิชาการ 

1. แผนการใช้ประโยชน์ถูกเขียนอยู่ในหัวข้ออื่น 
เช่น นโยบายและจุดประสงค์ 
2. ยังไม่มีการน าผลการประเมินความส าเร็จของ
แผนหรือกิจกรรมในรอบปีปัจจุบัน 
3. เขียนแผนการใช้ประโยชน์การบริการวิชาการ
ให้ชัดเจนโดยเขียนแยกออกมาจากนโยบาย 
4. ควรมีการทบทวนระยะเวลาการประเมิน
ความส าเร็จของแผนและกิจกรรมเพื่ อน ามา
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมในรอบถัดไปเพื่อให้
สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะประเมินคุณภาพ 

1. จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 
ชุมชน หรือสังคม 
2. จัดท าการประเมินความส าเร็จของแผนให้ทัน
รอบระยะเวลาการประกันคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 4  
การท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

- - 

องค์ประกอบท่ี 5  
การบริหารจัดการ 

1. ควรมีการจัดการความรู้ที่หลากหลายขึ้น (จาก
เดิมเพียง 2 โครงการ) โดยเป็นความรับผิดชอบ
ของแต่ละวิชาเอก 

มีการจัดท าแผนการจัดการความรูท้ี่หลากหลาย
ขึ้น 
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บทที่ 2 
ส่วนสำระ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบและ 13 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1)  ซึ่งเป็น
สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 ผลการประเมินตนเองของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่ามีผลประเมินตาม
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ย 3.92 โดยมีผลการประเมินด้านกระบวนการระดับ 
“ดีมาก” คะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์อยู่ในระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ย 4.12 และด้านปัจจัย
น าเข้า อยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” คะแนนเฉลี่ย 1.91 ตามล าดับ มีรายละเอียดผลการประเมินแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ 
ผลประเมิน ตำมเกณฑ์ สกอ. 

ค่ำคะแนน ค่ำคะแนน 
1. การผลิตบัณฑิต 3.36 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
2.  การวิจัย 3.58 การด าเนินงานระดับดี 
3.  การบริการวิชาการ 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5.  การบริหารจัดการ 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
  เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ  3.92 กำรด ำเนินงำนระดับด ี
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องค์ประกอบที่ 1 กำรผลติบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์  
เกณฑ์กำรประเมิน 

 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรค ำนวณ 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

หมำยเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

ตารางที ่1.1-1 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
หลักสูตร ผลประเมิน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3.20 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 3.46 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 3.61 

ผลรวมค่ำคะแนนของทุกหลักสูตร 10.27 
จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด 3 

คะแนนที่ได ้ 3.42 
ผลการประเมินปีที่แล้ว  : ร้อยละ 10.06  เกณฑ์ประเมิน  :  3.35 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 10.27  เกณฑ์ประเมิน  :  3.42 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 10.06  ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป    : ร้อยละ 10.27  เกณฑ์ประเมิน  : 3.42 คะแนน 

ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง  :    

ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ จัดการเรียนการสอนจ านวน 3 หลักสูตร โดยหลักสูตรมีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีจ านวน 3 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด  
ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ผลประเมิน 3.20 คะแนน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการออกแบบ ผลประเมิน 3.46 คะแนน และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ ผลประเมิน 3.61 คะแนน  ดังนั้น ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยภาพรวมของคณะฯ คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะฯ รับผิดชอบ เท่ากับ 3.42 คะแนน 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ทส 1.1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ปีการศึกษา 2560 
ทส 1.1-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ ปีการศึกษา 2560 
ทส 1.1-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   

สาขานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
 

สูตรกำรค ำนวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

หมำยเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้
คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ตารางที่ 1.2-1 จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ ำนวนอำจำรย์ตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนใน  

ปีกำรศึกษำ 
2557 2558 2559 2560 

อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 4 4 2 1 
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 40 42 44 42.5 
อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 2 4 5 7 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 46 50 51 50.5 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 8.69 8.00 3.92 1.98 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 86.95 84.00 86.27 84.16 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 4.34 8.00 9.80 13.86 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  ร้อยละ 9.80  เกณฑ์ประเมิน :        0.61  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :  ร้อยละ 13.86  เกณฑ์ประเมิน :        0.87  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  ร้อยละ 9.80  ผลการด าเนินงาน :       บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :  ร้อยละ 13.00  เกณฑ์ประเมิน :        0.81  คะแนน 
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ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 
ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ ารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ      

จ านวน 50.5 คน มีวุฒิปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.98 (อาจารย์วุฒิปริญญาตรี จ านวน 1 คน จากจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 50.5 คน) วุฒิปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 84.16 (อาจารย์วุฒิปริญญาโท จ านวน 42.5 คน จาก
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 50.5 คน) และวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 13.86 (อาจารย์วุฒิปริญญาเอก       
จ านวน 7 คน จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 50.5 คน) ผลการประเมินเทียบกับคะแนนเต็ม 5 ดังนี้ 

กำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

   7    x 100 = 13.00 
 50.5       

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 13.86   x 5  = 0.87 
  80 

 เมื่อแปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกที่ค านวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ได้คะแนนเท่ากับ 0.87 คะแนน (เอกสารหมายเลข ทส 1.2-1)    
 
ตำรำงที ่1.2-2  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 
 

หลักสูตร 

จ ำนวนอำจำรย ์
รวมจ ำนวนอำจำรย ์
ปฏิบตัิงำนจริงและลำ

ศึกษำต่อ ปฏิบตัิงำนจริง 
ลำศึกษำต่อ ลำปฏบิัติ

รำชกำร
ต่ำงประเทศ ป.โท ป.เอก ป.โท-เอก 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ 

13 - - - - 13 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการออกแบบ 

17.5 - 0.5 - - 18 

3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขานิเทศศาสตร์ 

18.5 - 1 - - 19.5 

รวม 49 - 1.5 - - 50.5 
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ตำรำงที ่1.2-3  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

หลักสูตร 
จ ำนวนอำจำรย ์

วุฒิปริญญำตร ี วุฒิปริญญำโท วุฒิปริญญำเอก 
ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกจิ 

2 1 0 11 11 12 1 1 1 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบ 

2 1 1 14 15 14 0 1 3 

3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา
นิเทศศาสตร์ 

0 0 0 17 18 16.5 3 3 3 

รวม 4 2 1 42 44 42.5 4 5 7 
ร้อยละ 8.00 3.92 1.98 84.00 86.27 84.16 8.00 9.80 13.86 

 
ตำรำงที ่1.2-4 จ ำนวนอำจำรย์ที่คำดว่ำจะจบกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกภำยในระยะเวลำ 5 ปี  
(2560 - 2564) 

หลักสูตร 

จ ำนวนอำจำรย์ท่ีคำดว่ำจะจบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 

ในประเทศ (คน) ต่ำงประเทศ (คน) 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศ
ศาสตร์ 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 
 
*อาจารย์ทีก่ าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกจิ  1. อาจารย์ถิรจิต  แสนพล 
     2. อาจารย์บริภัทร  กิจจาบัญชา 

3. อาจารย์ชาญชยั  อรรคผาติ 
4. อาจารย์รักชนก  สุขะกาลนันท ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 1. อาจารย์ณัฐพร  กาญจนภูม ิ
สาขานิเทศศาสตร์    1. อาจารย์นิสาชล  รัตนสาชล 

2. อาจารย์ทัพพ์เทพ  ภาปราชญ ์
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ตำรำงที ่1.2-5 จ ำนวนอำจำรย์ที่จะเกษียณจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำและต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

หลักสูตร 

จ ำนวนผู้เกษียณอำยุรำชกำรปีงบประมำณ 2561 ถึง 2565 
วันท ำงำนวันสุดทำ้ย 30 กันยำยน (คน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 อาจารย ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 รองศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 ศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกจิ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 อาจารย ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 รองศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 ศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขานิเทศศาสตร์ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 อาจารย ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 รองศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 ศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ทส 1.2-1 ตารางแสดงจ านวนอาจารย์จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า   
เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 
เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

 
ตำรำงท่ี 1.3-1 จ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) 

จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร หน่วยวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนใน 
ปีกำรศึกษำ 

2557 2558 2559 2560 

ศาสตราจารย์ คน 0 0 0 0 
รองศาสตราจารย์ คน 0 0 0 0 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 3 6 7 9 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 43 44 44 41.5 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 46 50 51 50.5 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 0 0 0 0 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (รศ. และศ.) คะแนน 0 0 0 0 
ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ คะแนน 0.40 0.75 0.86 1.11 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ   13.73  เกณฑ์ประเมิน :   0.86 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   ร้อยละ   17.82  เกณฑ์ประเมิน :   1.11 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :     ร้อยละ   13.00     ผลการด าเนินงาน :   บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :  ร้อยละ   18.00     เกณฑ์ประเมิน :   1.13 คะแนน 
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ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 
ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมอาจารย์ประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาต่อ) 50.5 คน จ าแนกเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับศาสตราจารย์ 0 คน รองศาสตราจารย์ 0 คน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน และอาจารย์ 41.5 คน รวมอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17.82 จากจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 50.5 คน 

กำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

  9   x 100 = 17.82 
50.5 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 17.82   x 5  = 1.11 
  80 

   เมื่อแปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เทียบกับ
คะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ได้คะแนนเท่ากับ 1.11 คะแนน  
 อย่างไรก็ตาม คณะฯ  มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการโดยการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือท าโครงการวิจัย และสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าผลงานวิจัย ตลอดจนมีการด าเนินการ
กองทุนจัดท าหนังสือและต าราวิชาการ  ซึ่งปัจจุบันคณะฯ มีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการจ านวน 3 คน (เอกสารหมายเลข ทส 1.3-1 และ ทส 1.3-7) 

 

ตำรำงท่ี 1.3-2 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์  
และศำสตรำจำรย์ จ ำแนกรำยภำควิชำ/หมวดวิชำ 

หลักสูตร 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (คน) จ ำนวนอำจำรย์ตำมต ำแหน่งทำงวชิำกำร 

ปฏิบตัิงำน
จริง 

ลำศึกษำ
ต่อ 

ลำ
ปฏิบัติงำน รวม 

ไม่มี
ต ำแหน่ง 

ผู้มีต ำแหน่งทำงวชิำกำร คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนน 
ผศ. รศ. ศ. รวม 

1. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ 

13 - - 13 12 1 - - 1 7.69 0.48 

2. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบ 

17.5 0.5 - 18 13.5 4 - - 4 22.22 1.39 

3. หลักสูตรนิเทศศา
สตรบัณฑิต สาขา
นิเทศศาสตร์ 

18.5 1 - 19.5 15.5 4 - - 4 20.51 1.28 

รวม 49 1.5 - 50.5 41.5 9 - - 9 17.82 1.11 
ร้อยละ 97.03 2.97 - 100 82.18 17.82 - - 17.82   
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ตำรำงท่ี 1.3-3 ข้อมูลจ ำนวนอำจำรย์ท่ียื่นเอกสำรเพื่อขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรและจ ำนวนที่ได้อนุมัติ  
ปีกำรศึกษำ 2560 

หลักสูตร 

ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

จ านวน
ที่ยื่น 

จ านวน
ที่ได้

อนุมัติ 

รอการ 
พิจารณา 

จ านวน
ที่ยื่น 

จ านวน
ที่ได้

อนุมัติ 

รอการ 
พิจารณา 

จ านวน
ที่ยื่น 

จ านวน
ที่ได้

อนุมัติ 

รอการ 
พิจารณา 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกจิ - - - - - - - - - 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การออกแบบ 

- - - - - - - - - 

3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา
นิเทศศาสตร์ - - - - - - - - 2 

รวม - - - - - - - - 2 
* รอการพิจารณา  - อาจารย์ฐิติยา พจนาพิทักษ์ 
 - อาจารย์ภัทราพันธ ์ หรุ่นรักวิทย ์
  
ตำรำงที ่1.3-4 จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมีอำยุงำนไม่ถึงเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร จ ำแนกรำยภำควิชำ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

หลักสูตร 

จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมีอำยุงำนไม่ถึงเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ในระดับต่ำง ๆ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ รวม 

2560 2560 2560 2560 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกจิ 

- - - - 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การออกแบบ 

1 2 - - 

3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา
นิเทศศาสตร์ 

4 1 - - 

รวมท้ังหมด 5 3 - - 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ทส 1.3-1 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ

ของบุคลากร 
ทส 1.3-2 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และ

สนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัยของบุคลากร 
ทส 1.3-3 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการหรือให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ทส 1.3-4 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการเชิด

ชูเกียรติ 
ทส 1.3-5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ 
ทส 1.3-6 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติใน

ประเทศของบุคลากร 
ทส 1.3-7 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติใน

ต่างประเทศของบุคลากร 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4   จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน   
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็น
คะแนน 5 
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค านวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความแตกต่างมา
พิจารณา ดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อย
ละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อย
ละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนหลักสูตรนั้นๆ 
 

สูตรกำรค ำนวณจ ำนวนนักศกึษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ  
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ 
ดังนี้ 

 SCH = ∑nici 
 เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

       ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อปี (FTES)  = 
Student Credit Hours (SCH) ทัง้ป ี

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐาน 
การลงทะเบยีนในระดบัปรญิญานัน้ๆ 

 
กำรปรับจ ำนวนในระหว่ำงปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจ า 

 
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำแยกตำมกลุ่มสำขำ 

กลุ่มสำขำ 
สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็ม

เวลำต่ออำจำรย์ประจ ำ 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- แพทยศาสตร์ 
- พยาบาลศาสตร์ 

8:1 
4:1 
6:1 

2. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 
3. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
4. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 
5. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
6. เกษตร ป่าไม้และประมง 20:1 
7. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ 
25:1 

8. นิติศาสตร์ 50:1 
9. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 
10. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
11. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 

 
สูตรกำรค ำนวณ 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง -  สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 

2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0  คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนท่ีได้ = 5 - 
(ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 2.3) 

4 
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ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  =    24  -  25  x 100 
                                                       25 
                                              = ร้อยละ -4  ได้คะแนน 5 คะแนน 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน   =  32  -  25  x 100 
                                                      25 
                                            = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 
 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/สังคมศาสตร์ = 28 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  =  28  -  25  x 100 
                                                      25 
                                           = ร้อยละ 12 
 
                                    คะแนน  = 5 – (12)  
                                                         4 
                                            = 5 – 3 
                                            = 2  คะแนน 
 
ตารางที่ 1.4-1 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจ านวนอาจารยประจ า  

คณะ 
นักศึกษำ

ปริญญำตรี 
จ ำนวน

นักศึกษำเต็ม
เวลำเทียบเท่ำ 

จ ำนวนอำจำรย์
(ปฏิบัติงำน

จริง) 

อัตรำส่วน
นักศึกษำ:
อำจำรย์ 

ค่ำควำมต่ำง
จำกเกณฑ์
มำตรฐำน 

คะแนน 
 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ 

344.31 172.16 13 1 : 13.24 ร้อยละ 
- 33.78 

 

5 
คะแนน 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการออกแบบ 

698.94 349.47 17.5 1 : 19.96 ร้อยละ 
- 0.15 

5 
คะแนน 

3. หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร ์

940.81 470.41 18.5 1 : 25.43 ร้อยละ 
1.72 

4.57 
คะแนน 

ที่มา :  รายงานการวิเคราะหจ์ านวนนักศึกษาเต็มเวลา มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2560 
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กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ  
                                                    =  521.63  
                                                         30.5 
                                                   =  17.10 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  =  17.10 - 20  x 100  
                                                              20 
     = -14.49 ได้คะแนน 5 คะแนน 
  
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ต่อจ านวนอาจารย์ประจ ากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
                                                =  470.41  
                                                         18.5 
                                     =  25.43 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  =  25.43  -  25  x 100 
                                                                25 
                                           = ร้อยละ 1.72 
 
                                    คะแนน  = 5 – (1.72)  
                                                               4 
                                            = 5 – 0.43 
                                            = 4.57 คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :       4.51   เกณฑ์ประเมิน :   4.51 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :        4.79   เกณฑ์ประเมิน :   4.79 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :          2.48     ผลการด าเนินงาน :  บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :       3.00    เกณฑ์ประเมิน :   3.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 50 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) 

ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 
 คณะฯ จัดการเรียนการสอน 2 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ออกแบบ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศ
ศาสตร์ การคิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า มีรายละเอียดดังนี้ 

  กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ มีสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเท่ากับ 
17.10 คิดเป็นค่าความแตกต่างจากสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์
มาตรฐาน (20:1) ร้อยละ -14.49 เท่ากับ 5 คะแนน 

กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ มีสัดส่วนจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า เท่ากับ 25.43 คิดเป็นค่าความแตกต่างจากสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน (25:1) ร้อยละ 1.72 เท่ากับ 4.57 คะแนน 

 ดังนั้นเมื่อคิดคะแนนที่ได้ในระดับคณะฯ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากทุกสาขาวิชา จึง
เท่ากับ 4.79 คะแนน 
  

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ทส 1.4-1 ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) และภาระงานสอนของอาจารย์ นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2560 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 
กำรด ำเนินกำร 
มี ไม่มี 

1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ   
2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง

งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 

 

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา   
4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ า

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

 

5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 
 

6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า   

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:       6 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน    :  5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        6 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน   :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :          6 ข้อ     ผลการด าเนินงาน  :        บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :       6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 

1. จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ 
คณะฯ มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาโดยมีการ

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งปัญหาทางการเรียนและ
ปัญหาส่วนตัว  ดังนี้ 

- จัดท าตารางการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งวันเวลาและสถานที่ที่สะดวกให้นักศึกษาเข้า
พบ โดยจะต้องมีช่วงเวลาที่สะดวกให้นักศึกษาเข้าพบ และเผยแพร่ตารางเวลาดังกล่าวให้นักศึกษาทราบข้อมูล
โดยช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ด ผ่าน Facebook ของคณะ ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับคู่มือนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีและคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของทางคณะวิชา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
และให้ค าแนะน า  

- สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งอาจารย์ผู้สอน
ประจ าวิชา เช่น แจ้งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook และ Line 1) การใช้ Facebook เพ่ือสร้างกลุ่ม
ของนักศึกษาแต่ละรุ่นตามปีที่เข้าศึกษา 2) การใช้ระบบ reg.su.ac.th ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาติดต่อนักศึกษา
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ในที่ปรึกษา  3) การใช้ Moodle ในการติดต่อกันส าหรับรายวิชา ท าให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และ
นักศึกษาทราบข่าวประชาสัมพันธ์จากหลักสูตร ค าแนะน าการลงทะเบียน การเรียน การฝึกงาน การแบ่งปัน
ความรู้ และอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบการให้ค าปรึกษา การเรียนการสอนระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา 

- มีระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (www.reg.su.ac.th) และ su reg info บน
ระบบปฏิบัติการ Android และ IOS ของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูลของ
ผู้ปกครอง และประวัติของนักศึกษา หลักสูตรสามารถติดตามข้อมูลนักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านการเรียน โดย
ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อพบความผิดปกติ  เช่นนักศึกษาที่มีผลการเรียนแย่ลง มีผลการเรียนต่ า มีความ
เสี่ยงที่จะพ้นสภาพการศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาล่าช้า อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดต่อเรียกพบ วางแผน
การศึกษาให้แก่นักศึกษาตลอดจนลงทะเบียนให้นักศึกษาได้ 

- มีระบบเว็บท่า (https://portal.su.ac.th/) ให้บริการ Web services เช่น Su mail, เชื่อมต่อ
กับระบบทะเบียนออนไลน์ , TQF online, eDOC บริการ Google App for education ระบบ E-learning 
บริการ Microsoft Office 365 เป็นต้น ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา โดยผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้ระบบ E-
learning เป็นเครื่องมือในการสอน การให้งาน การส่งงานและติดตามผลงานในรายวิชา 

 อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การขอทุนการศึกษา ซึ่ง
นักศึกษาสามารถติดต่อที่ส านักงานคณะฯ ได้โดยตรงและยังสามารถขอค าปรึกษาผ่าน  Line, E-mail,  
Facebook Ictsilpakorn ของคณะฯ ได้อีกด้วย  (เอกสารหมายเลข ทส 1.5.1-1 ถึง ทส 1.5.1-3) 

 
2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็ม

เวลำและนอกเวลำแก่นักศึกษำ 
คณะฯ มีการให้ข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา

และนอกเวลาแก่นักศึกษาโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะฯ ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้
เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และได้จัดบริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลของคณะฯ เว็บไซต์คณะฯ http://www.ict.su.ac.th/th/ Facebook ของคณะฯ 
และFacebook สมาคมนักศึกษาเก่า ไอซีที ศิลปากร และยังมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
เช่น กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยคณะฯ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ กิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพจากคณะฯ มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
ภายนอก ประกาศรับสมัครงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาและการประกวดแข่งขันต่างๆ เป็นต้น  

นอกจากการแจ้งข่าวในสื่อต่างๆ ข้างต้นแล้ว อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ก็ยังมีการแจ้ง
ข่าวกับนักศึกษาโดยตรง เช่น การแจ้งช่วงเวลาหรือหน่วยงานที่มีการจัดประกวดผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพและความสนใจของนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและพัฒนาความสามารถของตนเอง เป็นต้น 
(เอกสารหมายเลข ทส 1.5.2-1 ถึง ทส 1.5.2-2) 
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3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 
คณะฯ มีการจัดกิจกรรม/โครงการ เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาให้แก่

นักศึกษา เช่น การจัดโครงการปัจฉิมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ก าลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560  ซึ่งได้มี
การจัดโครงการให้แก่นักศึกษาทั้ง 3 สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การออกแบบ และสาขานิเทศศาสตร์  โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์มาบรรยายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่ก าลังจะออกไปสู่ตลาดแรงงาน สามารถ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพการท างานจริง สามารถเข้ากับสังคมภายนอกได้ดี นอกจากการจัดโครงการปัจฉิม
นิเทศแล้ว ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ยังได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา จ านวน 8 โครงการ ได้แก่  
ล ำดับ ชื่อโครงกำร สถำนที ่ วันที่จัดโครงกำร งบประมำณ จ ำนวนคน 

1 โครงการศึกษาดูงานระบบพิมพ ์ โรงพิมพ์ตะวันตก จ ากัด 
(มหาชน)  

9 ตุลาคม 2560 13,400 35 

2 โครงการศึกษาดูงาน ณ สถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม        
จ.พระนครศรีอยุธยา 

บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

1 พฤศจิกายน 
2560 

25,820.10 83 

3 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที ่ หออัครศิลปิน  
จ.ปทุมธานี 

9 พฤศจิกายน 
2560 

16,000 50 

4 โครงการเล่าสู่กันฟั ง แบ่ งปัน
ประสบการณ์วิชาชีพ 

อ า ค า ร เ รี ย น ร ว ม  2 
มหาวิทยาลั ยศิลปากร 
วิ ท ย า เข ต ส ารส น เท ศ
เพชรบุรี 

11 พฤศจิกายน 
2560 

4,995 75 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โปรแกรม Adwards 

คณะ ICT เมืองทองธาน ี 17, 20 ธันวาคม 
2560 

- 117 

6 โครงการศึ กษาดู งานสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม      
จ.ราชบุรี 

- โรงงานผลิตสิ่งทอผ้า พา
ซาย่า จ ากัด 
- โ ร ง ง า น ผ ลิ ต ตุ๊ ก ต า
สุนทรีย์แลนด์ 

13 กุมภาพันธ์ 
2561 

30,379 80 

7 โครงการศึกษาดูงานการถ่ายท า
ละครในสตูดิโอ 

ACTS STUDIO ปทุมธาน ี 21 กุมภาพันธ์ 
2561 

6,000 32 

8 โครงการค่ายนักเขียน Busaba Ayutthaya  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

14-16 พฤษภาคม 
2561 

24,819 34 

และในปีการการศึกษา 2560 คณะฯ ยังมีการจัดโครงการศิษย์เก่าส่งมอบประสบการณ์ โดยเชิญ
คุณชนม์ณภัทร เอ่ียมศรีทอง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 มาส่งมอบประสบการณ์ให้แก่รุ่นน้อง ในหัวข้อ ประสบการณ์ 
และมุมมองการพัฒนาตัวเองในการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประสบการณ์การเรียน และการท างานใน
มหาวิทยาลัย Ravensbourne University ประเทศอังกฤษ ประสบการณ์การใช้ชีวิต การเอาตัวรอด การ
ท างาน และประสบการณ์ที่น่าสนใจในประเทศอังกฤษ ประสบการณ์และแนวทางการเลือกสายอาชีพ ความรู้
และเทคนิคเรื่องการสัมภาษณ์งานในต่างประเทศ และประสบการณ์การท างานในบริษัทด้านการออกแบบ ใน
ประเทศ New Zealand (เอกสารหมายเลข ทส 1.5.3-14) 
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นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา เช่น การเปิดสอนรายวิชาสัมมนา การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติงานภาคสนาม
กับหน่วยงานวิชาชีพ รวมถึงการศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การท า Final Project การศึกษา
รายบุคคล และการจัดท าจุลนิพนธ์ โดยการจัดท าจุลนิพนธ์ถือเป็นผลงานของนักศึกษาก่อนที่จะส าเร็จ
การศึกษาออกไป ทางคณะฯ ได้มีการเชิญกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากหน่วยงานภายนอก มาให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาในการจัดท าจุลนิพนธ์ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมที่
จะออกไปสู่ตลาดแรงงานเมื่อส าเร็จการศึกษา (เอกสารหมายเลข ทส 1.5.3-1 ถึง ทส 1.5.3-14) 

 
4. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 

จำกคะแนนเต็ม 5  
คณะฯ มีผลการประเมินคุณภาพของการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษาในคณะ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
ผลการประเมินพบว่า ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการในเกณฑ์ข้อ 1 -3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 ดังนี้  
(เอกสารหมายเลข ทส 1.5.4-1 ถึง ทส 1.5.4-2) 

เกณฑ์ 
ผลประเมิน
คุณภำพ 

(เพชรบุรี) 

ผลประเมิน
คุณภำพ 

(เมืองทองธำนี) 

ผลประเมิน
คุณภำพ 

(ภำพรวม) 
ข้อที่ 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

3.61 
ระดับมาก 

 

3.69 
ระดับมาก  

 

3.65 
ระดับมาก 

ข้อที่  2  มี การให้ ข้ อมู ลของหน่ วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 

3.69 
ระดับมาก 

 

3.58 
ระดับมาก 

 

3.64 
ระดับมาก 

ข้อที่ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

3.54 
ระดับมาก 

 

3.67 
ระดับมาก 

 

3.61 
ระดับมาก 
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5. น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพื่อส่ง
ให้ผลกำรประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ 

จากผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4 คณะฯ ได้น าเสนอต่อผู้บริหารในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ  ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมรับทราบผลการประเมิน และมีมติ
ให้แต่ละหลักสูตรด าเนินการแก้ไขในประเด็นที่สามารถด าเนินการได้ทันที และจัดให้มีการประชุมเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขตามผลส ารวจความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ในภาคการศึกษาที่         
1/2560 (เอกสารหมายเลข ทส 1.5.5-1 ถึง ทส 1.5.5-3) 

โดยในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้ด าเนินการน าผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา              
ในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 มาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะของ
นักศึกษำ 

กำรปรับปรุงแก้ไขของคณะฯ 

นักศึกษามีความต้องการ
ให้ เพ่ิมช่องทางในการ
ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
เนื่องจากอาจารย์บางคน
อยู่ต่างวิทยาเขตท าให้
โ อ ก า ส ใน ก า ร พ บ ที่
ปรึกษามีน้อย 

 

- เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้ง
อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชา เช่น แจ้งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook และ 
Line ดังนี้ 
1) การใช้ Facebook เพ่ือสร้างกลุ่มของนักศึกษาแต่ละรุ่นตามปีที่เข้าศึกษา  
2) การใช้ระบบ reg.su.ac.th ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาติดต่อนักศึกษาในที่
ปรึกษา   
3) การใช้ Moodle ในการติดต่อกันส าหรับรายวิชา ท าให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาทราบข่าวประชาสัมพันธ์จากหลักสูตร ค าแนะน า
การลงทะเบียน การเรียน การฝึกงาน การแบ่งปันความรู้ และอีกทั้งยังเป็น
เครื่องมือช่วยตรวจสอบการให้ค าปรึกษา การเรียนการสอนระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา 
- มีระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (www.reg.su.ac.th) และ 
su reg info บนระบบปฏิบัติการ Android และ IOS ของทางมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ประกอบไปด้วยข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูลของผู้ปกครอง และประวัติของ
นักศึกษา หลักสูตรสามารถติดตามข้อมูลนักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านการเรียน 
โดยผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อพบความผิดปกติ   
- มีระบบเว็บท่า (https://portal.su.ac.th/) ให้บริการ Web services เช่น Su 
mail, เชื่ อมต่อกับระบบทะเบียนออนไลน์ , TQF online, eDOC บริการ 
Google App for education ระบบ E-learning บริการ Microsoft Office 
365 เป็นต้น ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา โดยผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้ระบบ 
E-learning เป็นเครื่องมือในการสอน การให้งาน การส่งงานและติดตามผลงาน
ในรายวิชา 
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และท าการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2560 อีกครั้ง  พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าวที่สูงขึ้น 

เกณฑ์ 
ค่ำเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ 1/2560 
ค่ำเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ 2/2560 
เพชรบุรี เมืองทอง รวม เพชรบุรี เมืองทอง รวม 

ข้อที่  1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะ 

3.61 
ระดับ
มาก 

3.69 
ระดับมาก 

3.65 
ระดับ
มำก 

3.70 
ระดับ
มาก 

3.88 
ระดับมาก 

3.79 
ระดับ
มำก 

ข้อที่ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

3.69 
ระดับ
มาก 

3.58 
ระดับมาก 

3.64 
ระดับ
มำก 

3.77 
ระดับ
มาก 

3.80 
ระดับมาก 

3.78 
ระดับ
มำก 

ข้อที่ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

3.54 
ระดับ
มาก 

3.67 
ระดับมาก 

3.61 
ระดับ
มำก 

3.71 
ระดับ
มาก 

3.89 
ระดับมาก 

3.80
ระดับ
มำก 

และในส่วนของผลการประเมินในปีการศึกษา 2560 คณะได้ด าเนินการน าผลประเมินเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการ และการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับตัวบ่งชี้ที่ สกอ. ก าหนด และสอดคล้องเหมาะสมกับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน ในการ
จัดกิจกรรมของปีการศึกษา 2561 

 

6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ 
คณะฯ  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บบอร์ดส าหรับศิษย์เก่าในเว็บไซต์ของคณะฯ และ  

Facebook คณะฯ ซึ่งมีข้อมูลกิจกรรมต่างๆ และมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์เป็นระยะๆ โดยผ่านสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข ทส 1.5.6-1 ถึง ทส 1.5.6-3) 

และคณะฯ ยังสนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยมีสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 สมาคมฯ ได้จัดโครงการ I See 
Tree 2017 ตอน Wonder I See Tree เพ่ือพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข ทส 1.5.6-4) 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ทส 1.5.1-1 ค าสั่ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
- สาขานิเทศศาสตร์ 

ทส 1.5.1-2 ตารางการเข้าพบที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2560  
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
- สาขานิเทศศาสตร์ 

ทส 1.5.1-3 การให้บริการด้านค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  
ผ่าน Facebook Ictsilpakorn ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ทส 1.5.2-1 การติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ 
ทส 1.5.2-2 จัดบริการข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Facebook ของคณะฯ 
ทส 1.5.3-1 เว็บบอร์ดการฝึกงานเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา  
ทส 1.5.3-2 หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน 
ทส 1.5.3-3 รายชื่อสถานทีฝึกงาน (เมืองทอง) รายชื่อสถานทีฝึกงาน (เพชรบุรี)  
ทส 1.5.3-4 แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน 
ทส 1.5.3-5 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
ทส 1.5.3-6 โครงการศึกษาดูงานระบบพิมพ์ 
ทส 1.5.3-7 โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการอุตสาหกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา 
ทส 1.5.3-8 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ หออัครศิลปิน จ.ปทุมธานี 
ทส 1.5.3-9 โครงการเล่าสู่กันฟัง แบ่งปันประสบการณ์วิชาชีพ 
ทส 1.5.3-10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Adwards 
ทส 1.5.3-11 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ.ราชบุรี 
ทส 1.5.3-12 โครงการศึกษาดูงานการถ่ายท าละครในสตูดิโอ 
ทส 1.5.3-13 โครงการค่ายนักเขียน 
ทส 1.5.4-1 สรุปผลการประเมินส าหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตร

และการจัดการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 (เพชรบุรี) 
ทส 1.5.4-2 สรุปผลการประเมินส าหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตร

และการจัดการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 (เมืองทอง) 
ทส 1.5.5-1 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 

2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
ทส 1.5.5-2 สรุปผลการประเมินส าหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตร

และการจัดการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 (เพชรบุรี) 
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หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ทส 1.5.5-3 สรุปผลการประเมินส าหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตร

และการจัดการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 (เมืองทอง) 
ทส 1.5.6-1 การบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าผ่าน Facebook 
ทส 1.5.6-2 โครงการจัดตั้งสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ทส 1.5.6-3 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ผ่านเว็บไซต์ https://www.facebook.com/we.ictsua 
ทส 1.5.6-4 โครงการ I See Tree  ตอน Wonder I See Tree 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 
กำรด ำเนินกำร 
มี ไม่มี 

1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

  

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรม ที่ ส่ งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู้  
(3) ทักษะทางปัญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  

3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา   
4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
  

5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

นักศึกษา 
  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:   6 ข้อ เกณฑ์ประเมิน    :  5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:    6 ข้อ เกณฑ์ประเมิน   :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :     6 ข้อ ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :  6 ข้อ เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
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ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 
1. จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของคณะโดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมใน

กำรจัดท ำแผนและกำรจัดกิจกรรม 
คณะฯ  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 โดย

ก าหนดกิจกรรม/โครงการไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมรีองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโดยการประชุมกับนักศึกษาเพ่ือจัดท าโครงการ/กิจกรรม
ตลอดปีการศึกษา และควบคุมดูแลให้การด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เป็นไปตามแผน (เอกสาร
หมายเลข ทส 1.6.1-1) 

ซ่ึงมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งในภาพรวมของแผน และรายกิจกรรม เพ่ือน าผล
การด าเนินงานไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น (1) โครงการ Open Exhibition & Music Love Club เพ่ือ
เผยแพร่ผลงานนักศึกษา จัดจ าหน่ายสินค้าฝีมือนักศึกษา และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความกล้าแสดงออกและเปิดพ้ืนที่ในการแสดงความสามารถ         
(2) โครงการกิจกรรมแสดงผลงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษาเอกวิทยุและโทรทัศน์ ครั้งที่ 6 “สุดขอบ 3D (istrict) 
เป็นการน าผลงานนักศึกษาที่จัดท าโดยนักศึกษาภายในรอบปีนั้นๆ น ามาเผยแพร่ผลงานออกสู่สังคมและ
สาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนางานด้านวิทยุและโทรทัศน์
ของนักศึกษารุ่นต่อๆ ไปในอนาคต (3) โครงการเล่าสู่กันฟัง แบ่งปันประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้
ที่จ าเป็นก่อนการท างานจริงเมื่อส าเร็จการศึกษา  ฝึกระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ต่องานในหน้าที่ และ
สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดติดต่อกันทุกปี 
(เอกสารหมายเลข ทส 1.6.1-2  ถึง ทส 1.6.1-4) 

 
2. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ให้ด ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำม

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  
 คณะฯ มีการก าหนดการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ในแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้
บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
นักศึกษาที่ส่งผลให้บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง
ประกอบไปด้วยกิจกรรม/โครงการ ดังนี้  

(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม ได้แก่ 
(เอกสารหมายเลข ทส 1.6.2-1  ถึง ทส 1.6.2-10) 

1) โครงการไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจ าปีการศึกษา 2560 
2) โครงการถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 
3) โครงการไหว้ครูไอซีที ณ City Campus 
4) โครงการสงกรานต์ (รดน้ าขอพร) ไอซีที ณ City Campus (วิทยาเขตเมืองทองธานี) 
5) โครงการผลิตสารคดีเชิงข่าวภาคสนามประจ าปีงบประมาณ 2561 
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6) โครงการ สัมมนา วาทกรรมและงานศิลปะ รายวิชา ภาพยนตร์เปรียบเทียบ  
7) โครงการไอซีทีอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง ครั้งที่ 11 
8) โครงการ Open Exhibition & Music Love Club (OX) 
9) โครงการ 14 อีกครั้ง (งาน Thank’P 2560) 
10) โครงการ ICT FUTSAL CUP 

 
 (2)  ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการน าเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ ได้แก่ (เอกสารหมายเลข ทส 1.6.2-11  ถึง ทส 1.6.2-20) 

1) โครงการสัมมนาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการท างานจุลนิพนธ์ วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ ครั้ง
ที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2561 

2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกงานลูกค้าสัมพันธ์ 
3) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการท างานเป็นทีมในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์และต่อยอด

ความคิดทางนิเทศศาสตร์ 
4) โครงการอบรม Content Marketing 
5) โครงการสร้างแรงบันดาลใจการท างานลูกค้าสัมพันธ์ ส าหรับ (นักศึกษาชั้นปี 2) 
6) โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กล้องถ่ายภาพยนตร์ ปีการศึกษา 2560 
7) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่าเรื่อง รายวิชาศิลปะการเล่าเรื่อง นักศึกษาเอก

ภาพยนตร์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
8) โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Da Vinci Resolve ปีการศึกษา 2560 
9) โครงการจากพ่ีสู่น้อง แบ่งปันประสบการณ์การท างานในสายอาชีพทางไอที 
10) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Lighting Department ปีการศึกษา 2560 

 
 (3)  ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆในการคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน ได้แก่ (เอกสารหมายเลข ทส 1.6.2-21  
ถึง ทส 1.6.2-30) 

1) ดูงานองค์กรสื่อ 
2) โครงการจัดส่งผลงานคลิปวิดีโอของนักศึกษาเข้าประกวดในโครงการ Drive DD Season 3 

ในหัวข้อ “คิดเพ่ือจิตส านึก สร้างสรรค์เพ่ือรักษาทุกชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน” 
3) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกาเอกลุกค้าสัมพันธ์ ICT ศิลปากร และนิสิตสาขา

วาทวิทยา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ” 
4) โครงการเขียนภาพทิวทัศน์นอกสถานที่ ณ หมู่บ้านชาวประมง บ้านบางบ่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
5) โครงการศึกษาดูงาน คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นในงานธุรกิจ 
6) โครงการค่ายนักเขียน 
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7) ผลิตหนังสือพิมพ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ลูกศิลป์) 
8) โครงการศึกษาดูงานการถ่ายท าในสตูดิโอ ACTS STUDIO 
9) โครงการแข่งขันทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ 
10) โครงการ “Wide life Interactive Exhibition 2017” 

 
 (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ ต่อ
ตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง โดยในทุกกิจกรรม/
โครงการของนักศึกษา นักศึกษาต้องรู้จักการวางแผน การด าเนินการตามแผน การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย และรู้จักการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน (เอกสารหมายเลข ทส 1.6.2-1 ถึง ทส 1.6.2-30) 

 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถในการสื่อสารทั้งการ
พูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยในทุกกิจกรรม/โครงการของนักศึกษา นักศึกษาต้องฝึก
ความสามารถในการสื่อสารกับทั้งผู้ร่วมท ากิจกรรม และกับผู้อื่น (เอกสารหมายเลข ทส 1.6.2-1 ถึง ทส 1.6.2-30) 

 
3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ 

คณะฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาโดยผ่านคู่มือนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับแจกในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา (เอกสารหมายเลข ทส 
1.6.3-1) 

ทั้งนี้คณะฯ ยังก าหนดให้นักศึกษาใช้ระบบคุณภาพ PDCA ในการจัดท าโครงการตั้งแต่การวาง
แผนการโครงการโดยต้องเสนอขออนุมัติ จากนั้นจึงด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ เมื่อสิ้นสุดโครงการจะต้อง
มีการประเมินโครงการ เพ่ือน าผลประเมินโครงการไปปรับปรุงการด าเนินการในครั้งต่อไป (เอกสารหมายเลข 
ทส 1.6.2-1 ถึง ทส 1.6.2-30) 

 
4. ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร  มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน ำผล

กำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
 คณะฯ ได้ก าหนดให้ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษา ต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ และระบุตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม และต้องมีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้ง
ต่อไป โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะฯ ก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาผู้รับผิดชอบ
โครงการใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินงานกิจกรรม โดยเฉพาะในส่วนของการประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม ซึ่งจะต้องมีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาผลการ
ด าเนินโครงการตามแผน โดยในปีการศึกษา 2560 มีโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาจ านวน 36 โครงการ 
เป็นโครงการที่ด าเนินงานแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์จ านวน 36 โครงการ ความส าเร็จของแผนเท่ากับร้อยละ 
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100 โดยโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ได้น าผลการประเมินโครงการจากปีการศึกษา 2559 มาใช้ในการ
พัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 และน าผลการประเมินของปีการศึกษา 2560 ไปพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 ต่อไป 
 ส่วนการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ คณะฯ มีการรายงานผล
การด าเนินการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรายงาน 
3 ครั้งต่อปี คือ รอบ 6 เดือน (รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561) รอบ 9 เดือน (รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 7/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561) และรอบ 12 เดือน 
(รายงานช่วงเดือนกันยายน 2561) เพ่ือน าผลการด าเนินโครงการมาปรับปรุงและพัฒนาด าเนินกิจกรรม/
โครงการในครั้งต่อไป (เอกสารหมายเลข ทส 1.6.4-1 ถึง ทส 1.6.4-2) 
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5. ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
 คณะฯ มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัถตุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ และได้มีการ

ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
ตารางที่ 1.6-1  ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล ำ 
ดับ 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร 
แผนกำรด ำเนินกำรกำรจัดกิจกรรม

พัฒนำนักศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

ประเภทของ
โครงกำร/
กิจกรรม1 

ผลกำรประเมิน 
(5 ระดับ) วัน เดือน ปี 

ที่จัด 
สถำนที่จัด 

จ ำนวนนักศึกษำ 
(คน) 

ส่งเสริม
คุณลักษณะ 

บัณฑิต 
ด้ำนใด2 

งบประมำณ (บำท) 

แผน ผล 
เป้ำ 

หมำย 
เข้ำร่วม 
จริง 

แผน ผล 
แหล่ง

งบประมำณ 
1 โครงการสัมมนาเพ่ือสร้างแรงบันดาล

ใจในการท างานจุลนิพนธ์ วิชาเอก
วิทยุและโทรทัศน์ ครั้งท่ี 4 ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

1 3.75 4.13 1-2 ต.ค. 60 ศูนย์วิชาการและ
นันทนาการเซนต์คาเบรี
ยล จ.นนทบุรี 

56 56 2,3,4,5,6 50,000 48,000 รายได้ 

2 ดูงานองค์กรสื่อ 1 3.50 3.79 3 ต.ค. 60 สถานีโทรทัศน์ PPTV 37 37 1,2,3,4,5,6 5,400 1,714.57 รายได้ 
3 โครงการจัดส่งผลงานคลิปวิดีโอของ

นักศึกษาเข้าประกวดในโครงการ 
Drive DD Season 3 ในหัวข้อ “คิด
เพื่อจิตส านึก สร้างสรรค์เพื่อรักษา
ทุกชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน” 

1,2,3 18 
ส่งผล

งานเข้า
ประกวด 

20 
ส่งผล

งานเข้า
ประกวด 

11 ต.ค. 60 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

18 20 1,2,3,4,5,6 ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

- 

4 โครงการกิจกรรมแสดงผลงานจุล
นิพนธ์ของนักศึกษาเอกวิทยุและ
โทรทัศน์ ครั้งท่ี 6 “สุดขอบ 
3D(istrict) 

1,2,3,4,5 3.50 4.50 10 มิ.ย. 61 ซิตี้แคมปัส เมืองทอง
ธานี และศูนย์การค้าโอ.
พี.เพลส 

50 55 1,2,3,4,5,6 100,000 80,899.50 รายได้ 

5 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
สาขาออกแบบ นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ หออัคร
ศิลปิน จังหวัดปทุมธานี, พิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติพระนคร และพระเมรุ
มาศ สนามหลวง 

1,5 4.50 4.75 9  พ.ย. 60 ณ หออัครศิลปิน  
จ.ปทุมธานี 
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร และ
พระเมรุมาศ 
สนามหลวง 

150 50 2,3,4,5,6 50,000 16,000 รายได้ 
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ล ำ 
ดับ 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร 
แผนกำรด ำเนินกำรกำรจัดกิจกรรม

พัฒนำนักศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

ประเภทของ
โครงกำร/
กิจกรรม1 

ผลกำรประเมิน 
(5 ระดับ) วัน เดือน ปี 

ที่จัด 
สถำนที่จัด 

จ ำนวนนักศึกษำ 
(คน) 

ส่งเสริม
คุณลักษณะ 

บัณฑิต 
ด้ำนใด2 

งบประมำณ (บำท) 

แผน ผล 
เป้ำ 

หมำย 
เข้ำร่วม 
จริง 

แผน ผล 
แหล่ง

งบประมำณ 
6 โครงการ I see Tree 1,2,3,4,5 4.00 4.00 18 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 

450 462 1,2,3,4,5,6 35,000 
 

35,000 รายได้ 

7 โครงการหล่อประติมากรรมนูนต่ า
พระบรมรูปในหลวงรัชกาลท่ี 9 

1,3,5 3.50 4.50 28 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 

50 148 1,2,3,4,5,6 6,250 1,080 รายได้ 

8 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักศึกษาเอกลูกค้าสัมพันธ์ ICT 
ศิลปากร และนิสิตสาขาวาทวิทยา 
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ” 

1 3.50 4.65 26 เม.ย. 61 คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

32 37 2,3,4 4,000 4,000 รายได้ 

9 โครงการเขียนภาพทิวทัศน์นอก
สถานท่ี ณ หมู่บ้านชาวประมง บ้าน
บางบ่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

1,4,5 3.50 3.80 21 ธ.ค. 60 หมู่บ้านชาวประมง บ้าน
บ่อนอก ประจวบคีรีขันธ์ 

107 107 1,2,3,4,5,6 30,000 30,000 รายได้ 

10 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ฝึกงานลูกค้าสัมพันธ์ 

1 3.50 4.43 21 ธ.ค. 60 ซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี 50 68 2,3,4 ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

- 

11 โครงการศึกษาดูงาน คอมพิวเตอร์
กราฟิกเบื้องต้นในงานธุรกิจ 

1 3.50 4.00 25 ธ.ค. 60 ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์
ดินแดนแห่งความสมดุล 
อ.อุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยา 

80 80 2,3,4 28,000 28,000 รายได้ 

12 โครงการไอซีทีอาสาพัฒนาโรงเรียน
น้อง ครั้งท่ี 11 

1,2,3,4,5 4.00 4.25 9-13 ม.ค. 61 โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 8 ม.
1 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.
ชะอ า จ.พชรบุรี 76120 

70 90 1,2,3,4,5,6 50,000 50,000 รายได้ 
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ล ำ 
ดับ 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร 
แผนกำรด ำเนินกำรกำรจัดกิจกรรม

พัฒนำนักศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

ประเภทของ
โครงกำร/
กิจกรรม1 

ผลกำรประเมิน 
(5 ระดับ) วัน เดือน ปี 

ที่จัด 
สถำนที่จัด 

จ ำนวนนักศึกษำ 
(คน) 

ส่งเสริม
คุณลักษณะ 

บัณฑิต 
ด้ำนใด2 

งบประมำณ (บำท) 

แผน ผล 
เป้ำ 

หมำย 
เข้ำร่วม 
จริง 

แผน ผล 
แหล่ง

งบประมำณ 
13 โครงการ ICT FUTSAL CUP 1,2,3,4,5 4.00 4.25 23-30 ม.ค. 61 คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสาร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

40 40 1,2,3,4,5,6 ไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย 

ไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย 

- 

14 โครงการ 14 อีกครั้ง (งาน Thank’P 
2560) 

1,2,3,4,5 3.50 3.80 31 ม.ค. 61 อาคารต้นแบบ
อุตสาหกรรมสารสนเทศ
และการสื่อสาร 1 และ
บริเวณโดยรอบ 

109 109 1,2,3,4,5,6 50,000 50,000 รายได้ 

15 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ท างานเป็นทีมในการถ่ายท ารายการ
โทรทัศน์และต่อยอดความคิดทาง
นิเทศศาสตร์ 

1 4.00 4.60 9-11 ก.พ. 61 ปราณมณีรีสอร์ท  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

58 58 2,3,4,5,6 60,000 60,000 รายได้ 

16 โครงการ Open Exhibition & 
Music Love Club (OX) 

1,2,3,4,5 3.50 3.80 14-15 ก.พ. 61 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 

1,000 1,000 1,2,3,4,5,6 100,000 100,000 กิจการ
นักศึกษา 

17 โครงการ กุ่ย Music Festival ตอน 
We Are Here 

1,4 4.00 4.35 28 ก.พ. 61 อาคารซิตี้แคมปัส เมือง
ทองธานี 

250 316 2,3,4,5,6 20,000 20,000 รายได้ 

18 โครงการอบรม Content 
Marketing 

1 4.00 4.65 18 มิ.ย. 61 อาคารซิตี้แคมปัส เมือง
ทองธานี 

30 27 2,3,4,5,6 10,000 4,980 รายได้ 

19 โครงการค่ายนักเขียน 1,4 4.00 3.75 14-16 พ.ค. 61 Busaba Ayutthaya 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

34 34 1,2,3,4,5,6 28,200 24,819 รายได้ 

20 โครงการสร้างแรงบันดาลใจการ
ท างานลูกค้าสัมพันธ์ ส าหรับ 
(นักศึกษาชั้นปี 2) 

1 3.50 4.66 29 เม.ย.61 อาคารเรียนรวม 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 

39 39 1,2,3,4,5,6 14,000 14,000 รายได้ 
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ล ำ 
ดับ 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร 
แผนกำรด ำเนินกำรกำรจัดกิจกรรม

พัฒนำนักศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

ประเภทของ
โครงกำร/
กิจกรรม1 

ผลกำรประเมิน 
(5 ระดับ) วัน เดือน ปี 

ที่จัด 
สถำนที่จัด 

จ ำนวนนักศึกษำ 
(คน) 

ส่งเสริม
คุณลักษณะ 

บัณฑิต 
ด้ำนใด2 

งบประมำณ (บำท) 

แผน ผล 
เป้ำ 

หมำย 
เข้ำร่วม 
จริง 

แผน ผล 
แหล่ง

งบประมำณ 
21 ผลิตหนังสือพิมพ์คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร(ลูกศิลป์) 
1,3,5 1 

จ านวน
รางวัลท่ี
ได้รับ 

6 
จ านวน
รางวัลท่ี
ได้รับ 

1ต.ค. 60 – 10 
มี.ค. 61 

อาคารซิตี้แคมปัส เมือง
ทองธานี 

38 38 1,2,3,4,5,6 40,000 
 

38,199 รายได้ 

22 โครงการศึกษาดูงานการถ่ายท าใน
สตูดิโอ ACTS STUDIO 

1 4.00 3.10 21 ก.พ. 61 บริษัท แอ๊กซ์สตูดิโอ 32 32 2,3,4,5,6 6,000 6,000 รายได้ 

23 โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
กล้องถ่ายภาพยนตร์ ปีการศึกษา 
2560 

1 3.50 4.45 11 ต.ค. 60 อาคารซิตี้แคมปัส เมือง
ทองธานี 

53 53 2,3,4,5,6 10,000 10,000 รายได้ 

24 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
เล่าเรื่อง รายวิชาศิลปะการเล่าเรื่อง 
นักศึกษาเอกภาพยนตร์ชั้นปีท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560 

1 3.50 4.59 3-5 พ.ย. 60 อาคารซิตี้แคมปัส เมือง
ทองธานี 

90 98 2,3,4,5,6 60,000 
 

60,000 รายได้ 

25 โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Da 
Vinci Resolve ปีการศึกษา 2560 

1 3.50 3.55 6 พ.ย. 60 อาคารซิตี้แคมปัส เมือง
ทองธานี 

53 53 2,3,4,5,6 10,000 6,000 รายได้ 

26 โครงการจากพี่สู่น้อง แบ่งปัน
ประสบการณ์การท างานในสาย
อาชีพทางไอที 

1 3.75 3.70 11 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 

75 74 2,3,4,5,6 4,995 1,170 รายได้ 

27 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
Lighting Department ปีการศึกษา 
2560 

1 3.50 4.35 15 พ.ย. 60 บริษัท Light House 
ถนนนวลจันทร์ 

53 53 2,3,4,5,6 15,000 15,000 รายได้ 

28 โครงการแข่งขันทักษะในการใช้
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือ
การจัดการทางธุรกิจ 

1 4.00 4.25 23 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 

30 44 2,3,4,5,6 5,000 4,315 รายได้ 

29 โครงการ “Wide life Interactive 
Exhibition 2017” 

1 4.00 4.25 3-4 ธ.ค. 60 สยามเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 200 200 2,3,4,5,6 80,000 80,000 รายได้ 
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ล ำ 
ดับ 

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร 
แผนกำรด ำเนินกำรกำรจัดกิจกรรม

พัฒนำนักศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

ประเภทของ
โครงกำร/
กิจกรรม1 

ผลกำรประเมิน 
(5 ระดับ) วัน เดือน ปี 

ที่จัด 
สถำนที่จัด 

จ ำนวนนักศึกษำ 
(คน) 

ส่งเสริม
คุณลักษณะ 

บัณฑิต 
ด้ำนใด2 

งบประมำณ (บำท) 

แผน ผล 
เป้ำ 

หมำย 
เข้ำร่วม 
จริง 

แผน ผล 
แหล่ง

งบประมำณ 
30 โครงการ สัมมนา วาทกรรมและงาน

ศิลปะ รายวิชา ภาพยนตร์
เปรียบเทียบ นักศึกษาเอกภาพยนตร์
ชั้นปีท่ีสาม 

1 3.50 4.91 12 ธ.ค. 60 อาคารซิตี้แคมปัส เมือง
ทองธานี 

52 52 1,2,3,4,5,6 2,000 2,000 รายได้ 

31 โครงการผลิตสื่อวิดีทัศน์ละครเวทีเรื่อง 
Something Missing และร่วมกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการกับกลุ่มละครบีฟลอร์ 

1,4 4.00 4.50 9-25 ธ.ค. 60 หอศิลปวัฒนธรรม
กรุงเทพฯ 

20 20 1,2,3,4,5,6 5,000 2,400 รายได้ 

32 โครงการผลิตสารคดีเชิงข่าว
ภาคสนามประจ าปีงบประมาณ 
2561 

1,3,5 4.00 4.00 1-27 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร
เมืองทองธานี และ 
จ.นครศรีธรรมราช 

5 5 1,2,3,4,5,6 14,200 14,200  

33 โครงการไหว้ครูและครอบครูช่าง 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

1,2,3,4,5 3.50 4.50 20 ต.ค. – 30 
พ.ย. 60 

อาคารโรงพละศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 

1,000 700 1,2,3,4,5,6 400,000 337,660.0
1 

รายได้ 

34 โครงการถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 

1,2,3,4,5 3.50 3.85 31 มี.ค. 61 โครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสิงแวดล้อมแหลม
ผักเบี้ย อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ และถ้ า
หลวง จ.เพชรบุรี 

50 50 1,2,3,4,5,6 15,000 10,240 รายได้ 

35 โครงการไหว้ครูไอซีที ณ City 
Campus 

1,2,3,4,5 3.50 4.29 4 เม.ย. 61 ซิตี้แคมปัส เมืองทอง
ธานี 

200 200 1,2,3,4,5,6 35,000 30,999 รายได้ 

36 โครงการสงกรานต์ (รดน้ าขอพร) 
ไอซีที ณ City Campus (วิทยาเขต
เมืองทองธานี) 

1,2,3,4,5 3.50 4.13 4 เม.ย. 61 ซิตี้แคมปัส เมืองทอง
ธานี 

50 50 1,2,3,4,5,6 5,000 4,992 รายได้ 
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1ประเภทของโครงกำร/กิจกรรม     2 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตด้ำนใด 
1. โครงการวิชาการ        1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2. โครงการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ  2. ด้านความรู้ 
3. โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. โครงการนันทนาการ  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม       5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  6. ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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6. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ 
ในปีการศึกษา 2560 คณะได้ด าเนินโครงการต่างๆ โดยน าผลการประเมินการจัดกิจกรรม/

โครงการในปีการศึกษา 2559 มาปรับโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และเพ่ิมกิจกรรมให้มี
ความรอบคลุม ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน และในปีการศึกษา 2561 คณะได้มีการน าผลการด าเนินโครงการต่างๆ ในปีการศึกษา 
2560 มาปรับปรุงการวางแผนการจัดกิจกรรมและการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการนักศึกษาตามวงจร
คุณภาพ P D C A  (วงจร Deming)  โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ แล้ว จะต้องมีการรายงานผล 
ดังนี้ 1) การประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม     
2) รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อมหาวิทยาลัย และได้จัดท ารายงานประเมินผลโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ภายหลังจากได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ เสร็จสิ้นแล้วเพ่ือน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา ในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข ทส 
1.6.1-1 และ ทส 1.6.6-1)  
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ทส 1.6.1-1 แผนกิจกรรมนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 
ทส 1.6.1-2 โครงการ Open Exhibition & Music Love Club (OX) 
ทส 1.6.1-3 โครงการกิจกรรมแสดงผลงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษาเอกวิทยุและโทรทัศน์ ครั้งที่ 6 “สุด

ขอบ 3D (istrict) 
ทส 1.6.1-4 โครงการจากพ่ีสู่น้องแบ่งปันประสบการณ์วิชาชีพ 
ทส 1.6.2-1 โครงการไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจ าปีการศึกษา 2560 
ทส 1.6.2-2 โครงการถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 
ทส 1.6.2-3 โครงการไหว้ครูไอซีที ณ City Campus 
ทส 1.6.2-4 โครงการสงกรานต์ (รดน้ าขอพร) ไอซีที ณ City Campus (วิทยาเขตเมืองทองธานี) 
ทส 1.6.2-5 โครงการผลิตสารคดีเชิงข่าวภาคสนามประจ าปีงบประมาณ 2561 
ทส 1.6.2-6 โครงการ สัมมนา วาทกรรมและงานศิลปะ รายวิชา ภาพยนตร์เปรียบเทียบ  
ทส 1.6.2-7 โครงการไอซีทีอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง ครั้งที่ 11 
ทส 1.6.2-8 โครงการ Open Exhibition & Music Love Club (OX) 
ทส 1.6.2-9 โครงการ 14 อีกครั้ง (งาน Thank’P 2560) 
ทส 1.6.2-10 โครงการ ICT FUTSAL CUP 
ทส 1.6.2-11 โครงการสัมมนาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการท างานจุลนิพนธ์ วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ 

ครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ทส 1.6.2-12 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกงานลูกค้าสัมพันธ์ 
ทส 1.6.2-13 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการท างานเป็นทีมในการถ่ายท ารายการโทรทัศน์และต่อยอด

ความคิดทางนิเทศศาสตร์ 
ทส 1.6.2-14 โครงการอบรม Content Marketing 
ทส 1.6.2-15 โครงการสร้างแรงบันดาลใจการท างานลูกค้าสัมพันธ์ ส าหรับ (นักศึกษาชั้นปี 2) 
ทส 1.6.2-16 โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กล้องถ่ายภาพยนตร์ ปีการศึกษา 2560 



รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 71 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) 

หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ทส 1.6.2-17 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่าเรื่อง รายวิชาศิลปะการเล่าเรื่อง นักศึกษาเอก

ภาพยนตร์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ทส 1.6.2-18 โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Da Vinci Resolve ปีการศึกษา 2560 
ทส 1.6.2-19 โครงการจากพ่ีสู่น้อง แบ่งปันประสบการณ์การท างานในสายอาชีพทางไอที 
ทส 1.6.2-20 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Lighting Department ปีการศึกษา 2560 
ทส 1.6.2-21 ดูงานองค์กรสื่อ 
ทส 1.6.2-22 โครงการจัดส่งผลงานคลิปวิดีโอของนักศึกษาเข้าประกวดในโครงการ Drive DD Season 

3 ในหัวข้อ “คิดเพ่ือจิตส านึก สร้างสรรค์เพ่ือรักษาทุกชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน” 
ทส 1.6.2-23 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกาเอกลุกค้าสัมพันธ์ ICT ศิลปากร และนิสิตสาขา

วาทวิทยา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ” 
ทส 1.6.2-24 โครงการเขียนภาพทิวทัศน์นอกสถานที่ ณ หมู่บ้านชาวประมง บ้านบางบ่อ จ.

ประจวบคีรีขันธ์ 
ทส 1.6.2-25 โครงการศึกษาดูงาน คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นในงานธุรกิจ 
ทส 1.6.2-26 โครงการค่ายนักเขียนผลิตหนังสือพิมพ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ลูกศิลป์) 
ทส 1.6.2-27 โครงการศึกษาดูงานการถ่ายท าในสตูดิโอ ACTS STUDIO 
ทส 1.6.2-28 โครงการแข่งขันทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ 
ทส 1.6.2-29 โครงการ “Wide life Interactive Exhibition 2017” 
ทส 1.6.2-30 โครงการผลิตสื่อวิดีทัศน์ละครเวทีเรื่อง Something Missing และร่วมกิจกรรมเชิง

ปฏิบัติการกับกลุ่มละครบีฟลอร์ 
ทส 1.6.2-31 โครงการ I SEE TREE ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2560 
ทส 1.6.2-32 โครงการหล่อประติมากรรมนูนต่ าพระบรมรูป ร.9 
ทส 1.6.2-33 โครงการค่ายนักเขียน 
ทส 1.6.2-34 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาออกแบบ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ หออัครศิลปิน 

จังหวัดปทุมธานี 
ทส 1.6.2-35 โครงการกิจกรรมแสดงผลงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษาเอกวิทยุและโทรทัศน์ ครั้งที่ 6 “สุด

ขอบ 3D (istrict) 
ทส 1.6.2-36 โครงการกุ่ย Music Festival ตอน We Are Here 
ทส 1.6.3-1 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 
ทส 1.6.4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้ง

ที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 รอบ 6 เดือน 
ทส 1.6.4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้ง

ที่ 7/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 รอบ 9 เดือน   
ทส 1.6.6-1 แผนกิจกรรมนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
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สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  กำรก ำกับมำตรฐำน 

ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน 

1.1 ร้อยละ 10.06 ร้อยละ 10.27 3.42  คะแนน 

1.2 ร้อยละ 9.80 ร้อยละ 13.00 0.81  คะแนน 

1.3 ร้อยละ 13.00 ร้อยละ 18.00 1.13  คะแนน 

1.4 2.48 คะแนน 4.79 คะแนน 4.79  คะแนน 

1.5 6 ข้อ 6 ข้อ 5      คะแนน 

1.6 6 ข้อ 6 ข้อ 5     คะแนน 

 
ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 1 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรของคณะฯ ทุกหลักสูตรเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งมี
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ และความสามารถพร้อมปฏิบัติงานได้อย่าง
มืออาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา 

2. คณะฯ มีนโยบายในการให้ความส าคัญกับการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงาน และสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง  โดยจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 
กำรด ำเนินกำร 
มี ไม่มี 

1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  

2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์

เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ

ผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

  

3 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   
4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
  

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

  

6 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:       6 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน    :  5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        6 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน   :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :          6 ข้อ   ผลการด าเนินงาน           บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :       6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
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ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 

1. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

 คณะฯ มีการสนับสนุนให้จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัยและสร้างสรรค์ 
โดยมีคณะได้ด าเนินการดังนี้ 

 1) เว็บไซต์ของคณะฯ ที่มีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานวิจัยของคณะ (เอกสาร
หมายเลข ทส 2.1.1-1) 

 2) ฐานข้อมูลนักวิจัย เพ่ือเผยแพร่งานวิจัย เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลการสืบค้นงาน 
บทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.1-2) 

 3) การให้บริการ Internet และ Wi-Fi เพ่ือใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
(เอกสารหมายเลข ทส 2.1.1-3) 

 4) คณะฯ มีโปรแกรม Anti-Virus ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยฯ ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.1-4) 

 5) มีการจัดซื้อซอฟแวร์วิเคราะห์ทางสถิติ (SPSS Software) (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.1-5) 
 

2. สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้    
- ห้องปฏิบัติกำรหรือห้องปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ

ศูนย์ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยหรือกำรผลิตงำน

สร้ำงสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร 
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร 

กำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ  (visiting 
professor) 

คณะฯ สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ ดังนี้ 
1) คณะฯ ใช้บริการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยในการให้ค าปรึกษา และดูแลการ

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์และบุคลากรคณะฯ (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.2-1) 
2) คณะฯ มีบริการห้องสมุดทั้งหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยและห้องสมุดเมืองทองธานี 

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการ Internet และ Wi-Fi เพ่ือใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ (เอกสาร
หมายเลข ทส 2.1.1-3 และ ทส 2.1.2-2 ถึง ทส 2.1.2-5) 

3) คณะฯ มีโปรแกรม Anti-Virus ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยฯ ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.1-4) 

4) มีการจัดซื้อซอฟแวร์วิเคราะห์ทางสถิติ (SPSS Software) (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.1-5) 
5) มีการจัดตั้งโครงการการวิเคราะห์ข้อมูล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.2-6) 
6) มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแรกม SPSS 

เพ่ือพัฒนานักวิจัยให้มีความู้ ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะในการใช้โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
แปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.2-7) 

7) มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือการวิจัย “การวิเคราะห์
สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS” ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะการใช้งานโปกรมส าเร็จรูปทางสถิติให้แก่
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นักวิจัย เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงการด้ วยโปรแกรม AMOS โดยเน้นถึง
วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้โปรแกรม AMOS ช่วยในการวิเคราะห์ การแปลความหมาย
ของผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม AMOS การสรุปผลเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน า SEM ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
(เอกสารหมายเลข ทส 2.1.2-8) 

8) มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ไอซีทีศิลปากรวิชาการ  โดยจัดเป็นกิจกรรมบรรยาย
วิชาการและนิทรรศการด้าน ICT เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนได้เข้าใจและติดความก้าวหน้าด้าน ICT และการเรียนรู้ในยุคเครือข่าย
สังคมออนไลน์ไดอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และประการส าคัญเพ่ือเป็นเวทีในการแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกัน (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.2-9) 

9) มีการจัดท าวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือท าหน้าที่เป็น
สื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชการเผยแพร่การทดลอง ค้นคว้า การวิจัยของคณาจารย์ นักวิชการ และนิสิต
ภายในและภายนอกสถาบัน และส่งเสริมพัฒนาการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึง
สาขาที่เก่ียวข้อ สู่สาธารชนผู้สนใจทั่วไป(เอกสารหมายเลข ทส 2.1.2-10) 

10) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยระหว่างบุคลากรคณะฯ 
กับสถาบันต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การศึกษาวิจัยและงานสร้างสรรค์
อย่างต่อเนื่องของบุคลากรคณะฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาการศึกษาและงานวิ จัยของ
คณะฯ และยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับสถาบันต่างประเทศในสาขาวิชาที่คณะฯ 
มีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง(เอกสารหมายเลข ทส 2.1.2-11) 

 
3. จัดสรรงบประมำณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

  คณะฯ จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็น
ทุนวิจัยจากเงินรายได้ของคณะฯ ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของ
คณะฯ ไว้ในประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ (1) ประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศของบุคลากร (2) ประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และสนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัยของบุคลากร   
(3) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
หรือให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น (4) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับบุคลากรที่ได้รับ
รางวัลหรือการเชิดชูเกียรติ (5) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ 
(6) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในประเทศของ
บุคลากร (7)ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติใน
ต่างประเทศของบุคลากร (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.3-1 ถึง เอกสารหมายเลข ทส  2.1.3-8) 

 
4. จัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม

วิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ 
  คณะฯ จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของ
คณะฯ ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของคณะฯ ไว้ในประกาศ
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ (1) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศของบุคลากร (2) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และสนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัยของบุคลากร  (3) ประกาศ 
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เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการหรือให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้น (4) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการ
เชิดชูเกียรติ (5) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ (6) ประกาศ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในประเทศของบุคลากร 
(7)ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในต่างประเทศ
ของบุคลากร (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.3-1 ถึง ทส  2.1.3-7 และ ทส. 2.1.4-1) 

  และในปี 2561 มีผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนไปเสนอผลงานวิจัย ดังนี้ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อภิญญา อิงอาจ ได้รับสนับสนุนทุนผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Active Learning Management 
in Daily Mathematics and Statistics Course for Communication Arts Students ในระหว่างวันที่ 7-9 
มีนาคม 2561 ณ Oxford University สหราชอาณาจักร (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริ
เจริญ ได้รับสนับสนุนทุนผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 4th Interantional Conference 
on Control, Automtion and Robotics ( ICCAR 2018)  ณ  Auchland university of Technology 
ประเทศนิวซีแลนด์  (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.4-2 ถึง ทส 2.1.4-3)   

 

5. มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจตลอดจนยกย่อง
อำจำรย์และนักวิจัยท่ีมีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น 

คณะฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย โดยมีการด าเนินการจัดโครงการเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ดังนี้ (1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแรกม 
SPSS เพ่ือพัฒนานักวิจัยให้มีความู้ ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะในการใช้โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
และแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือการวิจัย “การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS” ส่งเสริมพัฒนา
สมรรถนะการใช้งานโปกรมส าเร็จรูปทางสถิติให้แก่นักวิจัย เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงการด้วยโปรแกรม AMOS โดยเน้นถึงวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้โปรแกรม 
AMOS ช่วยในการวิเคราะห์ การแปลความหมายของผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม AMOS การสรุปผลเพ่ือให้ผู้เข้า
อบรมสามารถน า SEM ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.2-7 ถึง ทส 2.1.2-8) 

ในปีการศึกษา 2560 คณะยังมีการมอบเงินรางวัลการแสดงผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ 
จ านวน 20,000 บาทให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธ ารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล ในการแสดงผลงานระดับนานาชาติ 
ผลงานชื่อ The Dyadic Pair จัดแสดงในนิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ The International Biennial Print 
Exhibit: 2018 ROC ณ National Taiwan Museum of Fine Art ประเทศ Taiwan (เอกสารหมายเลข ทส 
2.1.5-3) 

 นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการเสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ธ ารงศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล อาจารย์
ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับรางวัล Winners 2017 จาก
การประกวดภาพพิมพ์นานาชาติ the 37th Mini Print International of Cadaques ประเทศสเปน และ       
ดร.อรวรรณ ประพฤติดี อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร      
ที่ได้รับรางวัล THE BEST ART&DESIGN จากผลงาน “Overlap of Thai Alphabet” ในการประชุมวิชาการ 
“The 2017 International Art & Design Exhibition” ณ Namseoul University ประเทศเกาหลีใต้ จัด
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โดย The Korea Association of Art & เพ่ือรับเกียรติบัตร “ศิลปากรสร้างสรรค์” ส าหรับผู้ที่ได้รับรางวัลและ
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร และการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรผู้ที่ท าชื่อเสียง ซึ่งสมควรได้รับการชื่น
ชมยกย่องจากสภามหาวิทยาลัยคณะผู้บริหาร ตลอดจนประชาคมมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.5-1
ถึง ทส 2.1.5-2) 

  และมีการสร้างมีการสร้างขวัญและก าลังใจ โดยสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับบุคลากรที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติและนานาชาติ หรือได้รับการเชิดชูเกียรติ ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.3-4) 

 - บุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับชาติที่มีการคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุมิให้ได้รับเงินรางวัล        
คนละ 5,000 บาท  

 - บุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติที่มีการคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินรางวัล 
คนละ 10,000 บาท 

 - บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติระดับชาติที่มีการคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเงิน
รางวัล คนละ 30,000 บาท 

  - บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติระดับนานาชาติที่มีการคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับ
เงินรางวัล คนละ 50,000 บาท  

 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้

ประโยชน์และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
 คณะฯ มีการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์โดยมีหน่วยงาน

กลางของมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพสินทางปัญญา ตลอดจนการ
คุ้มครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
จัดท าคู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์จดสิทธิบัตรผ่านเจ้าที่ของศูนย์
บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SUBI) ซึ่งท าหน้าที่ประสานกับอาจารย์ นักวิจัยในการจดสิทธิบัตรการซื้อ
ขาย ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น (1) การให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอาจด าเนินการโดยการ
ฝึกอบรม สัมมนา จัดคลินิกให้ค าปรึกษา (2) ช่วยร่างค าขอและยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต่อ         
กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือส านักงานเทียบเท่าในต่างประเทศ (3) ประสานการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.6-1) 

 ซึ่งหากมีอาจารย์ในคณะฯ มีความประสงค์ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทาง
คณะฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลประสานงานติดต่อหน่วยงานกลางของทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อด าเนินการยื่นขอ
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ทส 2.1.1-1 เว็บไซต์ของคณะฯ ที่มีข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท างานวิจัยของคณะฯ  
ทส 2.1.1-2 ฐานข้อมูลนักวิจัย เพ่ือเผยแพร่งานวิจัย  
ทส 2.1.1-3 ภาพแสดงจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
ทส 2.1.1-4 Anti-Virus 
ทส 2.1.1-5 การจัดซื้อซอฟแวร์วิเคราะห์ทางสถิติ (SPSS Software) 
ทส 2.1.2-1 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ จาก

กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปี 2560 

ทส 2.1.2-2 เว็บไซต์หอสมุด 
ทส 2.1.2-3 ประมวลภาพถ่ายห้องสมุดเมืองทองธานี 
ทส 2.1.2-4 รายชื่อหนังสือในห้องสมุด  
ทส 2.1.2-5 แผ่นพับห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ทส 2.1.2-6 โครงการวิเคราะห์ข้อมูล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ทส 2.1.2-7 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือการวิจัย SPSS 
ทส 2.1.2-8 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือการวิจัยด้วย AMOS (SME) 
ทส 2.1.2-9 ประชุมวิชาการระดับชาติ ไอซีทีศิลปากรวิชาการ   
ทส 2.1.2-10 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทส 2.1.2-11 การสร้างความร่วมมือวิจัยและวิชาการกับมหาวิทยาลัย Auckland University of 

Thechnology 
ทส 2.1.3-1 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นใน

ต่างประเทศของบุคลากร 
ทส 2.1.3-2 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และ

สนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัยของบุคลากร   
ทส 2.1.3-3 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการหรือให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ทส 2.1.3-4 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการ

เชิดชูเกียรติ 
ทส 2.1.3-5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์  
ทส 2.1.3-6 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ในประเทศของบุคลากร 
ทส 2.1.3-7 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ในต่างประเทศของบุคลากร 
ทส 2.1.3-8 ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบาย

การให้สวัสดิการแก่บุคลากรเพ่ือประโยชน์ในการรักษาคุณภาพมาตรฐานและความสามารถ
ในการแข่งขันของคณะฯ 

ทส 2.1.4-1 แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 
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หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ทส 2.1.4-2 รายงานการไปเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
ทส 2.1.4-3 เสนอผลงานวิจัย ประเทศนิวซีแลนด์ 
ทส 2.1.5-1 เสนอรายชื่อเพ่ือรับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ ส าหรับผู้สร้างชื่อเสียงให้กับ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ทส 2.1.5-2 รับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ ส าหรับผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ทส 2.1.5-3 มอบเงินรางวัลการแสดงผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ จ านวน 20,000 บาท 
ทส 2.1.6-1 การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์โดยมีหน่วยงานกลาง

ของมหาวิทยาลัยฯ 
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ตัวบ่งชีท้ี่  2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์  
ชนิดชองตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 
เกณฑ์เฉพำะคณะท่ีกลุ่ม  ค1 และ ง  จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 

กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
สูตรกำรค ำนวณ  :  
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชำ 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 

 
หมำยเหตุ  

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ 
ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

คะแนนท่ีได้   = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

 
ตารางที่ 2.2-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 
 

 
รำยกำร 

จ ำนวนเงินสนับสนุนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ปีงบประมำณ 

59 
ปีงบประมำณ 

60 
ปีงบประมำณ 

61 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน (บาท) 
1.งบรายได้ของคณะวิชา 
2.สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
1,130,257.95 
756,700.06 

 
911,726.19 

- 

 
456,663.33 

- 
รวมเงินสนับสนุนภายใน 1,886,958.01 911,726.19 456,663.33 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน (บาท) 
1. แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช.  สกว.   สกอ.  วช. 
2.แหล่งทุนต่างประเทศ 
3.กระทรวง  จังหวัด  อบต อบจ หน่วยงานรัฐ   
4.หน่วยงานภาคเอกชน  
5.แหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ) 

 
- 
- 

591,216.30 
555,308.78 

- 

 
105,000.00 

- 
1,102,940.00 

 
 

 
360,000.00 

- 
- 
- 
- 

รวมเงินสนับสนุนภายนอก 1,146,525.08 1,302,940.00 360,000.00 
รวมเงินสนับสนุนท้ังหมด 3,033,483.09 2,311,466.19 816,663.33 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนวิจัย / สร้างสรรค์ 
- จากภายในสถาบัน 
- จากภายนอกสถาบัน 

 
16 
15 

 
12 
6 

 
5 
1 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 
จ านวนนักวิจัย (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

46 
- 

46 

50 
- 

50 

49 
- 

49 
จ านวนอาจารย์ประจ า(ลาศึกษาต่อ) 4 1 1 
จ านวนนักวิจัย(ลาศึกษาต่อ) - - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 50 51 50 
จ านวนนักวิจัยทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) - - - 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

65,945.28 46,229.32 16,666.60 
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ตารางที่ 2.2-2 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามหลักสูตร  

หลักสูตร 

จ ำนวน อำจำรย์ 
และนักวิจัยที่
ปฎิบตัิงำนจริง     
(ปีกำรศึกษำ 

2560) 

           จ ำนวนเงินสนับสนุนภำยในสถำบัน                                                

จ ำนวนเงินสนับสนุน
ภำยนอกสถำบัน 

รวม 

เงินสนับสนุนงำนวิจัย และ
งำนสร้ำงสรรคภ์ำยในและ
ภำยนอกสถำบันต่อจ ำนวน

อำจำรย์ประจ ำ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 

คะแนนตำม
เกณฑ์ สกอ. งบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได ้

สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรออกแบบ และสำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศธุรกจิ) 

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ 13 - 183,330.00 - 183,330.00 14,102.31 0.32 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบบ 17.5 - - - - - 0 

รวม 30.5 - 183,330.00 - 183,330.00 6,010.82 0.14 
สำขำสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ (สำขำนิเทศศำสตร์) 
สาขานิเทศศาสตร ์ 18.5 - 273,333.33 360,000.00 633,333.33 34,234.23 1.71 

รวม 18.5 - 273,333.33 360,000.00 633,333.33 34,234.23 1.71 
รวมระดับคณะ 49 - 456,663.33 360,000.00 816,663.33 16,666.60 0.93 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:       46,229.32 : 1 เกณฑ์ประเมิน    :  2.28 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        16,666.60 : 1 เกณฑ์ประเมิน   :  0.93 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :          47,000 : 1    ผลการด าเนินงาน     ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :       20,000 : 1     เกณฑ์ประเมิน :   1.00 คะแนน 
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ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 
 ในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 
จ านวน 50.5 คน มีอาจารย์ลาศึกษาต่อจ านวน 1.5 คน มีจ านวนอาจารย์ปฏิบัติงานจริงจ านวน 49 คน ได้รับ
เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากทุนจากภายในจ านวน 456,663.33 บาท และจากทุนจาก
ภายนอกจ านวน 360,000.00 บาท รวมเป็นเงินทุนทั้งหมด 816,663.33 บาท คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์เป็นเงิน 
16,666.60 บาทต่อคน   
 ทั้งนี้ คณะฯ มี 2 สาขาวิชาซึ่งอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ และอีก 1 สาขาวิชา อยู่ในกลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่สาขานิเทศศาสตร์ การค านวนเงินสนับสนุนต่อจ านวนอาจารย์
จึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจ านวน 5 ทุน 
เป็นเงิน 183,330.00 บาท จ านวนอาจารย์ประจ า 31 คน ลาศึกษาต่อจ านวน 0.5 คน จ านวนอาจารย์
ปฏิบัติงานจริงเท่ากับ 30.5 คน คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์เป็นเงิน 6,010.82 บาท ต่อคน แปลงจ านวนเงินเทียบกับ
คะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน) คิดเป็น 0.14 ซึ่งสามารถจ าแนกตามสาขาวิชา ได้
ดังนี้ 
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจ านวน 2 ทุน เป็นเงิน 
183,330.00 บาท จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 13 คน คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์เป็นเงิน 14,102.31 บาทต่อคน 
แปลงจ านวนเงินเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน) คิดเป็น 0.32 
   

2. กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจ านวน 3 ทุน 
เป็นเงิน 633,333.33 บาท จ านวนอาจารย์ประจ า 19.5 คน ลาศึกษาต่อจ านวน 1 คน จ านวนอาจารย์
ปฏิบัติงานจริงเท่ากับ 18.5 คน คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์เป็นเงิน 34,234.23 บาทต่อคน แปลงจ านวนเงินเทียบกับ
คะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปต่อคน) คิดเป็น 1.71 

 ดังนั้นเมื่อคิดคะแนนที่ได้ในระดับคณะฯ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากทุกสาขาวิชา จึง
เท่ากับ 0.93 
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ตารางที่ 2.2-3 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบัน (บาท) ในปีงบประมาณ 2561 
 

ล ำ
ดับ 

ชื่อโครงกำร ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลำ 
แหล่งเงินทุน
สนับสนุน 

(ระบุ) 

งบประมำณ 
(บำท) 

หมำยเลข 
เอกสำร
หลักฐำน 

สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศธุรกิจ 

1 การศึกษาความต้องการของ
นักท่องเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์
ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นการ
ท่องเที่ยวส าหรับการ
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย 

อ.วิชชากร  
สวนทรง 
อ.พอสิทธ์ิ  
ชัยมณ ี

12 เดือน 
(มี.ค.60- ก.พ.

61) 

รายได้คณะฯ 
(ภายใน) 

 240,000/12  
= 20,000 บ/ด 
20,000 *5 
= 100,000 บาท  
 

ทส 2.2-1 

2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
เพื่อการยอมรับในการใช้
โปรแกรมบัญชีส าเร็จรูปใน
วิสาหกิจขนาดย่อมส าหรับ
ภาคธุรกิจการค้าและธุรกิจ
ให้บริการ เพื่อรองรับการเขา้
สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในมุมของ
ผู้จัดท าบญัช ี

อ.ชาญชัย  
อรรคผาต ิ

12 เดือน 
(มี.ค.60- ก.พ.

61) 

รายได้คณะฯ 
(ภายใน) 

 200,000/12  
= 16,666.67 บ/ด 
16,666.67 *5 
= 83,330 บาท  
 

ทส 2.2-2 

รวมงบประมำณภำยใน (รำยได้คณะฯ) 183,330.00   

สำขำนิเทศศำสตร์ 

1 "อุบัติการณ์" ของเดอเลซิกับ
ภาพยนตรไ์ทยร่วมสมัย 

อ.อรรณนพ  
ชินตะวัน 

12 เดือน 
(เม.ย.60-พ.ค.

61) 

รายได้คณะฯ 
(ภายใน) 

 180,000/12  
= 15,000 บ/ด 
 15,000 *6 
= 90,000 บาท 

ทส 2.2-3 

2 การสื่อสารอัตลักษณ์ของ
กลุ่มเจเนอเรช่ันเอ็กซ์ในการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมผูสู้งวัย 

อ.นิสาชล  
รัตนสาชล 

12 เดือน 
(ส.ค. 60 – 
ก.ค. 61) 

รายได้คณะฯ 
(ภายใน) 

 220,000/12 
= 18,333.33 บ/ด 
 18,333.33*10 
= 183,333.33 บาท 

ทส 2.2-4 

รวมงบประมำณภำยใน (รำยได้คณะฯ) 273,333.33 

รวมจ ำนวนเงินสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยในสถำบัน 456,663.33 

หมำยเหตุ ถ้ามีโครงการจ านวนมากสามารถสรุปจ านวนโครงการตามแหล่งทุนสนับสนุน ส่วนรายละเอียดใส่ไว้ในตาราง
ภาคผนวก ซึ่งสามารถพิจารณาแยกภาคผนวกออกจากเล่มรายงานได้ 
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ตารางที่ 2.2-4 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินงานและ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน (บาท) 
ในปีงบประมาณ 2561 

ล ำ
ดับ 

ชื่อโครงกำร ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลำ 
แหล่งเงินทุน
สนับสนุน 

(ระบุ) 

งบประมำณ 
(บำท) 

หมำยเลข 
เอกสำร
หลักฐำน 

สำขำนิเทศศำสตร์ 
1 การพัฒนาสื่อการสอน

จ าลอง 3 มติิเสมือนจริง (AR) 

วิชาวิทยาศาสตร ์เพื่อเพิม
ศักยภาพทางการศึกษาของ
นักศึกษาช้ันมัธยมศึกปีที่ 2 

ผศ.ดร.กัลยณฎัฐ์ 
กุหลาบเพ็ชรทอง 
อ.ภัทราพันธ์ หรุ่น
รักวิทย์(30%) 

(12 เดือน) 
1 ต.ค. 60 - 
31 ก.ค. 61 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

 1,200,000*30%  
= 360,000 คน 
 

ทส 2.2-5 

รวมงบประมำณจำกภำยนอกสถำบัน 360,000  

รวมจ ำนวนเงินสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกสถำบัน 360,000  

หมำยเหตุ ถ้ามีโครงการจ านวนมากสามารถสรุปจ านวนโครงการตามแหล่งทุนสนับสนุน ส่วนรายละเอียดใส่ไว้ในตาราง
ภาคผนวก ซึ่งสามารถพิจารณาแยกภาคผนวกออกจากเล่มรายงานได้ 
 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ทส 2.2-1 การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยว

ส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 
ทส 2.2-2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จเพ่ือการยอมรับในการใช้โปรแกรมบัญชีส าเร็จรูปในวิสาหกิจ

ขนาดย่อมส าหรับภาคธุรกิจการค้าและธุรกิจให้บริการ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในมุมของผู้จัดท าบัญชี 

ทส 2.2-3 "อุบัติการณ์" ของเดอเลิซกับภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย 
ทส 2.2-4 การสื่อสารอัตลักษณ์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
ทส 2.2-5 การพัฒนาสื่อการสอนจ าลอง 3 มิติเสมือนจริง (AR) วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิมศักยภาพ

ทางการศึกษาของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกปีที่ 2 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 
เกณฑ์เฉพำะคณะกลุ่ม ค1 และ ง  
 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60  ขึ้นไป 
 

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
 
 กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์     
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรค ำนวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

คะแนนท่ีได้   = 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด 

คะแนนท่ีได้   = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 2  
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่

ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.  2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่ วันที่ ออกประกาศ (ซึ่ งไม่อยู่ ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

ก ำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้ 
ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (IT-ออกแบบ และIT-ธุรกิจ) และสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  (สำขำนิเทศศำสตร์) 
 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า น้ าหนัก 
สำขำวิทย์ฯ สำขำสังคมฯ 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

IT-ออกแบบ IT-ธุรกิจ สำขำนิเทศศำสตร์ 
จ านวน ผลรวมถ่วงน้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วงน้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 2 0.40 - - ตารางที่ 2.3-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - - - - - - 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 2 0.80 - - ตารางที่ 2.3-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - - - - - - 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40 - - - - - - ตารางที่ 2.3-2 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 - - - - - - ตารางที่ 2.3-2 

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - - - - - - 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60 1 0.60 1 0.60 2 1.20 ตารางที่ 2.3-3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60 - - - - - - - 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า น้ าหนัก 
สำขำวิทย์ฯ สำขำสังคมฯ 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

IT-ออกแบบ IT-ธุรกิจ สำขำนิเทศศำสตร์ 
จ านวน ผลรวมถ่วงน้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วงน้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.80 - - - - - - - 

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 - - - - - - - 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 2 1.60   - 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI 
กลุ่มที่ 1 

0.80 - - - - - - - 

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้ อมู ล ระดั บนานาชาติ ต ามประกาศ  ก .พ .อ . ห รือ ระ เบี ยบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - - - 1 1.00 ตารางที่ 2.3-4 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ .อ.  หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - - - - - - 

5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - - - - - - 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - - - - - - 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
 

1.00 - - - - - - - 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า น้ าหนัก 
สำขำวิทย์ฯ สำขำสังคมฯ 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

IT-ออกแบบ IT-ธุรกิจ สำขำนิเทศศำสตร์ 
จ านวน ผลรวมถ่วงน้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วงน้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00 - - - - - - - 

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - - - - - - 

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1.00 - -     - 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - - - - - - 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - - - - - - 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60 12 7.20 - - - - - 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 - - - - - - - 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 12 12.00 - - 5 5.00 ตารางที่ 2.3-5 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  31 คน  19.5 คน  
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด  8 เรื่อง  3 เรื่อง  

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด  24 ช้ิน  5 ช้ิน  
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า  4.00  2.20  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า  19.20  5.00  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า  12.90  11.28  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า  61.94  25.64  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า  1.08  1.41  

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของอาจารยป์ระจ า  5.16  3.21  
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:       23.84 เกณฑ์ประเมิน    :  1.68 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        111.76 เกณฑ์ประเมิน   :  4.81 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :          23.84 ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :       80  เกณฑ์ประเมิน :   4 คะแนน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 

ในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จ านวน 
50.5 คน คณะฯ มีจ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 10 เรื่อง และจ านวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 29 ชิ้น            
ทั้งนี้  คณะฯ มี 2 สาขาวิชาซึ่งอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขา เทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ และอีก 1 สาขาวิชา อยู่ในกลุ่ม สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่สาขานิเทศศาสตร์ การค านวนผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าจึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 31 คน มีผลงาน 
วิชาการทั้งหมด 8 เรื่อง และมีผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 24 ชิ้น คิดร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน 
วิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 74.84 แปลงค่าร้อยละเทียบกับคะแนนเต็ม 5 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) คิดเป็น 5.00 

2) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 19.5 คน มีผลงาน 
วิชาการทั้งหมด 3 เรื่อง และมีผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 5 ชิ้น คิดร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
วิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 36.92 แปลงค่าร้อยละเทียบกับคะแนนเต็ม 5 
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป) คิดเป็น 4.62    

 
 ดังนั้นเมื่อคิดคะแนนที่ได้ในระดับคณะฯ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากทุกสาขาวิชาจึงเท่ากับ 

4.81 
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ทส 2.3-1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในด้านทักษะและความเช่ียวชาญที่จ าเป็นส าหรับนกันิติบัญชีศาสตร์ในประเทศไทยใน

มุมมองของผู้บริหารธุรกิจให้บริการประเภทส านักงานบัญชี 
ทส 2.3-2 แอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผูม้ีปัญหาภาวะสมองเสื่อม/An Android Application Assisting Senile and 

Dementia Patients 
ทส 2.3-3 Using Hashtags on Social Media in Marketing : A Study of Customers in Bangkok  

ทส 2.3-4 An Analysis of the Techonology Acceptance Model in Understanding University Student's 
Awareness to Using Internet of Things  

ทส 2.3-5 การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดทุี่ใช้ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรม/Efficiency Developmental 
Testing, Sculpture materials 

ทส 2.3-6 ลักษณะบคุลิกภาพห้าองค์ประกอบกับพฤติกรรมการเลียนแบบเนต็ไอดอลของวัยรุ่น 

ทส 2.3-7 วาทกรรมของหนังสือพิมพ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 ในปี พ.ศ. 
2556 

ทส 2.3-8 รูปแบบอิทธิพลของปัจจัยการถ่ายโอนการเรยีนรู้จากการฝึกอบรมฯ 
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หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ทส 2.3-9 โมเดลแบบผสมผสานด้านการยอมรับระบบการเรียนผ่านเว็บของผูส้อนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศในมหาวิทยาลัยไทย/The Integrated Model of Web-based Learning System Adoption 
of Coomputer and IT Instructors in Thai Universities 

ทส 2.3-10 The Effect of Programming Language Learning by Using Game Comprehension 
ทส 2.3-11 เสียงแห่งทางสายกลาง 

ทส 2.3-12 The State of Impermanence 18 

ทส 2.3-13 The State of Impermanence 19 

ทส 2.3-14 The State of Impermanence 22 

ทส 2.3-15 The State of Impermanence 26 

ทส 2.3-16 The State of Impermanence 27 

ทส 2.3-17 The State of Impermanence 28 

ทส 2.3-18 The tree marks of existence  

ทส 2.3-19 ผู้น าน้อย  

ทส 2.3-20 การพัฒนานวัตกรรมการอ่านหนังสือด้วยรูปแบบเชิงโต้ตอบผ่านเทคโนโลยีการผสานโลกเสมือนสู่โลกจริง
บนอุปกรณ์พกพา  

ทส 2.3-21 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

ทส 2.3-22 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 

ทส 2.3-23 Loka - Lokuttara 

ทส 2.3-24 The Dyadic Pair 5 

ทส 2.3-25 The Dyadic Pair 4 

ทส 2.3-26 Overlap of Thai Alphabet 

ทส 2.3-27 Mo Ma-Phd Delimail Thai Alphabet Set 

ทส 2.3-28 Yo Ying, Phd Delimail Thai Alphabet Set 

ทส 2.3-29 No Nu-Phd Delimail Thai Alphabet Set 

ทส 2.3-30 Cho Choe-Phd Delimail Thai Alphabet Set 

ทส 2.3-31 The Foundation 1 

ทส 2.3-32 The Foundation 2 

ทส 2.3-33 The Foundation 3 

ทส 2.3-34 The Foundation 4 

ทส 2.3-35 Ageing Bangkok 

ทส 2.3-36 Silence 

ทส 2.3-37 Speech 

ทส 2.3-38 Collouquy 

ทส 2.3-39 Harmony 

ทส 2.3-40 การใช้การยศาสตร์ในการปฏิบตัิงานของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในภาคตะวันออก 
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ตำรำงท่ี 2.3-1 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่ำน้ ำหนัก 0.20) 
ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับกำร

ตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชมุวิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวชิำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
นั้นจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร 

หลำยคร้ังก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศธุรกิจ 

1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในด้านทักษะและความเช่ียวชาญที่จ าเป็น
ส าหรับนักนติิบัญชีศาสตร์ในประเทศไทยในมุมมองของผู้
บริหารธรุกิจให้บริการประเภทส านักงานบัญชี 

อ.ชาญชัย อรรคผาต ิ The 5th Active Learning National Conference 
2017 การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรยีนรู้เชิงรุก" 
ครั้งท่ี 5 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

ทส 2.3-1 

2 แอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผูม้ีปัญหาภาวะสมองเสื่อม/An 
Android Application Assisting Senile and Dementia 
Patients 

1. อ.ถิรจิต แสนพล 
2. อ.ลภัสรดา แสงอรณุ 
3. อ.เจษฎา แก้ววิทย์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล 
ครั้งท่ี 3 14-15 ธันวาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก หน้า 262-275 

ทส 2.3-2 

 

ตำรำงท่ี 2.3-2 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่ำน้ ำหนัก 0.40) 
ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับกำร

ตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชมุวิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวชิำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
นั้นจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร 

หลำยคร้ังก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศธุรกิจ 

1 การใช้แฮชแท็กในสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลทางการตลาดต่อ
ผู้บริโภคเขตกรุงเทพฯ/Using Hashtags on Social Media 
in Marketing : A Study of Customers in Bangkok  

1. อ.ตติยา ซีบังเกิด 
2. อ.สุนันทา พรายม ี
3. อ.ชาญชัย อรรคผาต ิ
4. ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ 

The Social and Economic Prospects in Southern 
Mekong Sub-Region of Southeast Asia: SEPSA 
Ubon Ratchathani, Thailand, July 7th 2017 

ทส 2.3-3 

2 An Analysis of the Techonology Acceptance Model 
in Understanding University Student's Awareness to 
Using Internet of Things  

อ. ถิรจิต แสนพล ACM International Conference Proceeding Series
. Turku Finland. หนา้ 61 – 64 ระหว่างวันท่ี 14 June 
2017 - 16 June 2017 

ทส 2.3-4 
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ตำรำงท่ี 2.3-3 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่ำน้ ำหนัก 0.60) 
ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับกำร

ตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชมุวิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวชิำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
นั้นจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร 

หลำยคร้ังก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรออกแบบ 

1 รูปแบบอิทธิพลของปัจจัยการถ่ายโอนการเรยีนรู้จากการ
ฝึกอบรมของผู้บริหารองค์การในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
จังหวัดชลบุร ี

อ.มะลิวรรณ์ ชนะภัยร ี
ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ 
อ.พรชนด อจลบุญ 
อ.ธีรชินภัทร รามเดชะ 

วารสารการจดัการธรุกิจ มหาวทิยาลัยบูรพา ปีท่ี 6 ฉบับ
ที่ 2-2017 

ทส 2.3-8 

สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรออกแบบ 
2 การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดทุี่ใช้ในการสร้างสรรค์งาน

ประตมิากรรม/Efficiency Developmental Testing, 
Sculpture materials 

อ.ชญานิศ ต้นเทียน Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามุนษย์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีท่ี 10 
ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาพคม - สิงหาคม 2560 

ทส 2.3-5 

สำขำนิเทศศำสตร์ 
3 ลักษณะบคุลิกภาพห้าองค์ประกอบกับพฤติกรรมการ

เลียนแบบเน็ตไอดอลของวัยรุ่น 
อ.ภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย ์ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ

ภาษาไทย สาขามุนษย์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีท่ี 10 
ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาพคม - สิงหาคม 2560 

ทส 2.3-6 

4 วาทกรรมของหนังสือพิมพ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในปี พ.ศ. 2556 

ผศ.อริน เจยีจันทร์พงษ ์ วารสารนิเทศศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - 
เมษายน 2560  

ทส 2.3-7 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 95 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) 

ตำรำงท่ี 2.3-4 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่ำน้ ำหนัก 0.80) 
ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับกำร

ตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชมุวิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวชิำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
นั้นจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร 

หลำยคร้ังก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศธุรกิจ 

1 โมเดลแบบผสมผสานด้านการยอมรับระบบการเรียนผ่านเว็บ
ของผู้สอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศใน
มหาวิทยาลยัไทย/The Integrated Model of Web-based 
Learning System Adoption of Coomputer and IT 
Instructors in Thai Universities 

ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ 
อ.ภัทราวดี วงศ์สุเมธ 
อ.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล 
อ.วิไลลักษณ์ เสรีตระกลู 

วารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีท่ี 9 ฉบับ
ที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560  

ทส 2.3-9 

2 การใช้การยศาสตร์ในการปฏิบตัิงานของพนักงานใน
อุตสากหกรรมผลติเครื่องใช้ไฟฟ้าในภาคตะวันออก/
APPLYING ERGONOMICS FOR EMPLOYEES IN HOME 
APPLIANCE MANUFACTURING INDUSTRIES IN 
EASTERN THAILAND 

ดวงพร นุตบุญเลิศ 
พรรัตน์ แสดงหาญ 
อภิญญา อิงอาจ 

วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 100 ตุลาคม – 
ธันวาคม 2560 (Thai-JOURNAL CITATION INDEX 
CENTRE : TCI1) 

ทส 2.3-40 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 96 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) 

ตำรำงที่ 2.3-5 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ และได้รับกำรรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ           
ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่ำน้ ำหนัก 1.00) 

ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชมุวิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวชิำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
นั้นจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร 

หลำยคร้ังก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 
สำขำนิเทศศำสตร์ 

1 The Effect of Programming Language Learning by 
Using Game Comprehension 

อาจารย์ภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย ์ Turkish Online Journal of Educational 
Technology/Special Issue for INTE 2017 
December 2017 page 310-312 

ทส 2.3-10 

 

ตำรำงท่ี 2.3-6 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)   
ล ำดับที ่ ชื่องำนสร้ำงสรรค ์ ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐำน 

/ตำรำงประกอบ 
งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ (ค่ำน้ ำหนัก 0.60) 
สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรออกแบบ 

1 เสียงแห่งทางสายกลาง ผศ.อนุสรณ์ ศริิปิ่น การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ 
"ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10 : บูรณาการศาสตร์และศลิป"์ 
/23-25 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 
รอบพระชนมพรรษ มหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ นครปฐม/ประเทศไทย 

ทส 2.3-11 

2 The State of Impermanence 18 ผศ.ธ ารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล นิทรรศการฉายภาพ ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 
กรุงเทพฯ  (29 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560) 

ทส 2.3-12 

3 The State of Impermanence 19 ผศ.ธ ารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล นิทรรศการแห่งกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพฯ  (29 สิงหาคม - 10 
กันยายน ฉายภาพ ณ หอศิลปวัฒนธรรม2560) 

ทส 2.3-13 



รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 97 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) 

ล ำดับที ่ ชื่องำนสร้ำงสรรค ์ ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

4 The State of Impermanence 22 ผศ.ธ ารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล นิทรรศการฉายภาพ ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 
กรุงเทพฯ  (29 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560) 

ทส 2.3-14 

5 The State of Impermanence 26 ผศ.ธ ารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล นิทรรศการฉายภาพ ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 
กรุงเทพฯ  (29 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560) 

ทส 2.3-15 
 

6 The State of Impermanence 27 ผศ.ธ ารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล นิทรรศการฉายภาพ ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 
กรุงเทพฯ  (29 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560) 

ทส 2.3-16 

7 The State of Impermanence 28 ผศ.ธ ารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล นิทรรศการฉายภาพ ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 
กรุงเทพฯ  (29 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560) 

ทส 2.3-17 

8 The tree marks of existence  อ.ขจรพล เชิญขวัญศร ี นิทรรศการฉายภาพ ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 
กรุงเทพฯ  (29 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560) 

ทส 2.3-18 

9 ผู้น าน้อย  ผศ.อนุสรณ์ ศริิปิ่น นิทรรศการฉายภาพ ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 
กรุงเทพฯ  (29 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560) 

ทส 2.3-19 

10 การพัฒนานวัตกรรมการอ่านหนังสือด้วยรูปแบบ
เชิงโต้ตอบผ่านเทคโนโลยีการผสานโลกเสมือนสู่
โลกจริงบนอุปกรณ์พกพา  

อ.ธันยา นวลละออง นิทรรศการฉายภาพ ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 
กรุงเทพฯ  (29 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560) 

ทส 2.3-20 

11 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.มานพ เอี่ยมสะอาด 
 

นิทรรศการฉายภาพ ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 
กรุงเทพฯ  (29 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560) 

ทส 2.3-21 

12 พระเจ้าหลุยส์ที ่14 อ.มานพ เอี่ยมสะอาด 
 

นิทรรศการฉายภาพ ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 
กรุงเทพฯ  (29 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560) 

ทส 2.3-22 

งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ (ค่ำน้ ำหนัก 1.00) 
สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรออกแบบ 

1 Loka - Lokuttara ผศ.ธ ารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ 37th MINI PRINT INTERNATIONAL 
OF CADAQUÉS ประเทศสเปน (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560) 

ทส 2.3-23 

2 The Dyadic Pair 5 ผศ.ธ ารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ 6th NBC Meshtec Tokyo 
International Screen Print Biennial ประเทศญี่ปุ่น  
(5 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2560) 

ทส 2.3-24 



รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 98 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) 

ล ำดับที ่ ชื่องำนสร้ำงสรรค ์ ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

3 The Dyadic Pair 4 ผศ.ธ ารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ 6th NBC Meshtec Tokyo 
International Screen Print Biennial ประเทศสเปน (24-29 
พฤศจิกายน 2560) 

ทส 2.3-25 

4 Overlap of Thai Alphabet ดร.อรวรรณ ประพฤตดิ ี การประชุมวิชาการ “The 2017 International Art & Design 
Exhibition” ระหวา่งวันท่ี 17-21 พฤศจิกายน 2560 ณ Namseoul 
University ประเทศเกาหลีใต้ จดัโดย The Korea Association of 
Art & Design 

ทส 2.3-26 

5 Mo Ma-Phd Delimail Thai Alphabet Set ดร.อรวรรณ ประพฤตดิ ี ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Wenzhou ทส 2.3-27 
6 Yo Ying, Phd Delimail Thai Alphabet Set ดร.อรวรรณ ประพฤตดิ ี ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Tokyo ทส 2.3-28 
7 No Nu-Phd Delimail Thai Alphabet Set ดร.อรวรรณ ประพฤตดิ ี ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Seoul ทส 2.3-29 
8 Cho Choe-Phd Delimail Thai Alphabet Set ดร.อรวรรณ ประพฤตดิ ี ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Yunlin ทส 2.3-30 
9 The Foundation 1 อ.โกวิท มีบุญ ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Wenzhou ทส 2.3-31 
10 The Foundation 2 อ.โกวิท มีบุญ ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Tokyo ทส 2.3-32 
11 The Foundation 3 อ.โกวิท มีบุญ ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Seoul ทส 2.3-33 
12 The Foundation 4 อ.โกวิท มีบุญ ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Yunlin ทส 2.3-34 

สำขำนิเทศศำสตร์ 
13 Ageing Bangkok อ.ญาณิน พงศ์สุวรรณ The 10th International Convention of Asia Scholars/The 

International Institute for Asian Studies (IIAS) the 
Netherlands/20 กรกฎาคม 2560/จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 

ทส 2.3-35 

14 Silence อ.จิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ ์ ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Wenzhou ทส 2.3-36 
15 Speech อ.จิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ ์ ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Tokyo ทส 2.3-37 
16 Collouquy อ.จิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ ์ ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Seoul ทส 2.3-38 
17 Harmony อ.จิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ ์ ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Yunlin ทส 2.3-39 
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สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : กำรวิจัย 

ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน 

2.1 6 ข้อ 6 ข้อ            5      คะแนน 

2.2 47,000 บาท     16,666.60 บาท            0.93  คะแนน 

2.3 ร้อยละ 23.84 ร้อยละ 111.76            4.81  คะแนน 
 

ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้คณาจารย์ได้พัฒนา
ศักยภาพ เช่น การอบรม/สัมมนา รวมทั้งการท าวิจัยโดยมีการจัดตั้งกองทุนวิจัยสร้างสรรค์ 

2. อาจารย์มีความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี มีความต้องการพัฒนาการท าวิจัยโดยให้ความ
ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี 

 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. จากการที่คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้คณาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพ จึงเป็นโอกาสให้
อาจารย์สามารถพัฒนาตนเองในด้านต าแหน่งวิชาการและวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 
กำรด ำเนินกำร 
มี ไม่มี 

1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  

2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

  

3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า 

  

4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

  

5 น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม 

  

6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน   

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :   6 ข้อ เกณฑ์ประเมิน     :  5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :  5 ข้อ เกณฑ์ประเมิน    :  4 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :     6 ข้อ ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป  :  6 ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5 คะแนน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 

1. จัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปีท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและก ำหนด
ตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จในระดับแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอกรรมกำรประจ ำคณะ 
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

 คณะฯ มีการจัดท าแผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ในด้านการให้บริการวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จทั้งในระดับแผนงาน และโครงการการบริการ
วิชาการแก่สังคม และได้ผ่านการพิจารณาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่  9/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ระเบียบ
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วาระที่ 4.10 เรื่อง รับรองแผนปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.1-1 ถึง ทส 3.1.1-2)  

 
2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน มีกำรจัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำร

บริกำรวิชำกำรเพื่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชน หรือสังคม 
 คณะฯ มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน และมีการจัดท าแผนการใช้

ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  ในแต่ละโครงการมี
การก าหนดแผนการด าเนินงานซึ่งร่วมถึงการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการนั้น ซึ่งแต่ละโครงการจะ
ค านึงถึงการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา และ
ประโยชน์ที่เกิดกับสังคม และชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการจัดโครงการบริการวิชาการ ซึ่งผู้จัดท าโครงการจะ
ประเมินผลจากการที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนา และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้กับสังคม และชุมชนได้ (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.1-1) 

 
3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรที่บริกำรแบบให้เปล่ำ 
 คณะฯ มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในปีการศึกษา 2560 ที่บริการแบบให้เปล่า 

ทั้งหมดจ านวน 11 โครงการ ดังนี้  
1) โครงการ “เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรสุดยอดผลงานนักศึกษา ครั้งที่ 1” (1st BACC 

Student Film Festival) (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.3-1) 
2) ICT SU OPEN HOUSE (งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย) (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.3-2) 
3) โครงการศูนย์ ข่ าวออน ไลน์  (Facebook: Silpakorn PR) เพ่ื องานวันสถาปนา

มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.3-3) 
4) โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์จากภาพถ่าย ส าหรับโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริแหลมผักเบี้ยฯ (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.3-4) 
5) โครงการ ฉายภาพยนตร์จุลนิพนธ์ นักศึกษาเอกภาพยนตร์ ครั้งที่ 7 (เอกสารหมายเลข 

ทส 3.1.3-5) 
6) โครงการคูปองวิทย์เพ่ือโอทอป สถาวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

(เอกสารหมายเลข ทส 3.1.3-6) 
7) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น-มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.3-7) 
8) โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.3-8) 
9) โครงการประชุมวิชาการ : ICT ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.3-9) 
10) โครงการ “Film Exhibition ฉายภาพยนตร์กลางแจ้ง” (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.3-10) 
11) โครงการไอซีทีอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง ครั้งที่ 11 (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.3-11) 
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4. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 
และน ำเสนอกรรมกำรประจ ำคณะ เพื่อพิจำรณำ 

คณะฯ มีการติดตามและประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม และได้น าเข้าเสนอที่ประชุมกรรมการของคณะฯ เพ่ือพิจารณา โดยรายงาน 3 ครั้งต่อปี คือ 
รอบ 6 เดือน (รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4/2561 
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561) รอบ 9 เดือน (รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 7/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561) และรอบ 12 เดือน (รายงาน
ช่วงเดือนกันยายน 2561) (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.4-1 ถึง ทส 3.1.4-2) 

 
5. น ำผลกำรประเมินตำมข้อ 4  มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรสังคม 

คณะฯ มีการวางแผนขั้นตอนการด าเนินโครงการ โดยก่อนการจัดโครงการจะมีการตรวจสอบ
ผลการประเมินโครงการและมีการน าผลการประเมินการให้บริการวิชการทุก โครงการไปพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของการให้บริการ ระบบและกลไกการให้บริการ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาในการให้บริการ รูปแบบ
การให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ ดังที่มีการน าผลการประเมินโครงการไอซีทีอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง 
ครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 8 ม.1 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี 76120 ซึ่งมีผู้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการบริการวิชาการครั้งต่อไปให้ส ารวจโรงเรียนที่
ต้องการให้พัฒนามากกว่านี้  เนื่องจากโรงเรียนในครั้งนี้มีความพร้อมและไม่ได้ขาดอะไรมากนัก อยากให้ไปจัด
กิจกรรมกับโรงเรียนที่ขาดแคลนและต้องการมากกว่านี้ ดังนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้มีการวางแผนส าหรับ
โครงการที่จะจัดในปีการศึกษา 2561 ให้มีการส ารวจหาโรงเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีวัตุประสงค์
เพ่ือปรับภูมิทัศน์ต่างๆ ภายในโรงเรียน ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเรียนบางส่วน พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของต่างๆ 
เป็นต้น (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.3-11 และ ทส 3.1.5-1) 

ทั้งนี้ ก่อนการจัดโครงการบริการวิชาการ จะมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการเพ่ือ
วางแผนการท างาน ซึ่งทุกๆ โครงการจะต้องมีการตรวจสอบผลการประเมินโครงการที่ได้สรุปไว้โดยน าข้อเสนอ
มาปรับปรุงการด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.5-2) 

 
6. คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับสถำบัน 
 คณะฯ มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มอบหมายให้คณะฯ จัดโครงการบริการวิชาการ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนายกระดับศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จักสาน
ป่านศรนารายณ์ ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงแพะบ้านหุบกะพง และ
ศูนย์การเรียนรู้ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.3-8) 

2) โครงการประชุมวิชาการ : ICT วิชาการ เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือให้นักเรียน นิสิต
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนได้เข้าใจและติดตามความก้าวหน้าด้าน ICT และ
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การเรียนรู้ในยุคเครือข่ายสังคมอออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และประการส าคัญเพ่ือเป็นเวที
ในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.3-9) 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการบริการแก่สังคมในระดับสถาบัน    
อีก 1 โครงการ โดยในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดโครงการ “วันสถาปนามหาวิทยาลัย” 
ประจ าปี 2560  โดยในงานนี้มีการจัดกิจกรรม SU Open House และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ เพ่ือวัตถุประสงค์
ในการเผยแพร่วิชา หลักสูตรการเรียน ของทุกคณะวิชาต่างๆ ให้กลุ่มเป้าหมายคือทั้งนักเรียนมัธยมปลาย 
รวมทั้งบุคคลทั่วไป ให้เข้าใจ และเข้าถึงความเป็นศิลปากรมากขึ้น  โดยคณะฯ มีส่วนร่วมในงานในแบบ Real 
time ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ได้ขอความร่วมมือมายังคณะวิชา ในการด าเนินการศูนย์ข่าว
ออนไลน์  เพ่ือสร้างเนื้ อหาในเฟซบุ๊ คของฝ่ายประชาสัมพันธ์  มศก. (Facebook : Silpakorn Public 
Relations) เพ่ืองานวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.3-2 ถึง ทส 3.1.3-3) 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ทส 3.1.1-1 แผนงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ทส 3.1.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 9/2560 
ทส 3.1.3-1 โครงการ “เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรสุดยอดผลงานนักศึกษา ครั้งที่  1” (1st BACC 

Student Film Festival 
ทส 3.1.3-2 ICT SU OPEN HOUSE (งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย) 
ทส 3.1.3-3 โครงการศูนย์ข่าวออนไลน์ (Facebook: Silpakorn PR) เพ่ืองานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
ทส 3.1.3-4 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์จากภาพถ่าย ส าหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

แหลมผักเบี้ยฯ 
ทส 3.1.3-5 โครงการ ฉายภาพยนตร์จุลนิพนธ์ นักศึกษาเอกภาพยนตร์ ครั้งที่ 7 
ทส 3.1.3-6 โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป สถาวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ทส 3.1.3-7 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น-มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ทส 3.1.3-8 โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง 
ทส 3.1.3-9 โครงการประชุมวิชาการ : ICT ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ทส 3.1.3-10 โครงการ “Film Exhibition ฉายภาพยนตร์กลางแจ้ง” 
ทส 3.1.3-11 โครงการไอซีทีอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง ครั้งที่ 11 
ทส 3.1.4-1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 

4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 (รายงานแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน) 
ทส 3.1.4-2 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 

7/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 (รายงานแผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน) 
ทส 3.1.5-1 โครงการไอซีทีอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง 
ทส 3.1.5-2 แผนงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 

ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน 

3.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

 
ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. คณะฯ มีแผนการสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
2. คณะฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการให้บริการวิชาการ ทั้งจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 
กำรด ำเนินกำร 
มี ไม่มี 

1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

  

3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

  

7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  

  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:      6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน    :  5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:       6 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน   :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :         6 ข้อ   ผลการด าเนินงาน             บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :      6 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 

1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
คณะฯ ได้ก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผนยุทธศาสตร์ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 อนุรักษ์
และส่งเสริมเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมคุณค่าแก่สังคม ได้มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบให้การด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ 
เป็นไปตามแผน อีกทั้งยังมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและน าผลการด าเนินงานไปสู่การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข ทส 4.1.1-1 ถึง ทส 4.1.1-4)  
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2. จัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 

  คณะฯ มีการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 อนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเพ่ิมคุณค่าแก่สังคม ซึ่งใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
และมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน ซึ่ง
ในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการจัดท าโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด จ านวน 13
โครงการ (เอกสารหมายเลข ทส 4.1.1-1 ถึง ทส 4.1.1-3)          

  
3. ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะฯ ได้มีการก ากับติดผลการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ให้ผู้จัดท าโครงการ รายงานผลการด าเนินโครงการเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ โดยรายงาน 3 ครั้งต่อปี คือ รอบ 6 เดือน (รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561) รอบ 9 เดือน 
(รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 7/2561 วันพฤหัสบดีที่ 
26 กรกฎาคม 2561) และรอบ 12 เดือน (รายงานช่วงเดือนกันยายน 2561) และน าผลการด าเนินโครงการไป
พัฒนาต่อไป (เอกสารหมายเลข ทส 4.1.3-1 ถึง ทส 4.1.3-2)     

    
4. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งช้ีที่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะฯ มีการติดตามและประเมินผลควมส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข ทส 4.1.4-1 ถึง ทส 4.1.4-7) 
ตารางที่ 4.1-1  ประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ชื่อรำยวิชำ / โครงกำร / กิจกรรม ระยะเวลำ 
ผู้เข้ำร่วม งบประมำณ  

จ ำนวนรำงวัล/
ร้อยละควำมพึง

พอใจ 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. โครงการแสดงความอาลัยถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินท
ราธิราช บรมนาถบพติร 

13 ต.ค. 60 50 35 800 800 90.00 95.00 

2. โครงการไหว้ครูและครอบครูชา่ง 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

20 ต.ค. – 30 
พ.ย. 60 

1,000 700 400,000 377,660.01 70.00 81.80 
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ชื่อรำยวิชำ / โครงกำร / กิจกรรม ระยะเวลำ 
ผู้เข้ำร่วม งบประมำณ  

จ ำนวนรำงวัล/
ร้อยละควำมพึง

พอใจ 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

3. โครงการแสดงนิทรรศการใน
หัวข้อ “ศาสตร์ศลิป์แห่งศิลปากร 
กับการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม” 

12-30 มี.ค. 61 119 - 50,000 49,840 80.00 - 

4. โครงการถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติและศลิปวัฒนธรรม 

31 มี.ค. 61 50 50 15,000  10,240 70.00 77.00 

5. โครงการผลิตหนังสือสารคดี วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม คนเพชรบุรี (วิถี
เพชรฯ) 

1 ต.ค. 60 – 
31 ก.ค. 61 

1 n/a 20,000  n/a - - 

6. โครงการไหว้ครไูอซีที ณ City 
Campus 

4 เม.ย. 61 200 200 35,000  30,999 70.00 85.80 

7. โครงการสงกรานต์ (รดน้ าขอพร) 
ไอซีที ณ City Campus (วิทยาเขต
เมืองทองธานี) 

4 เม.ย. 61 - - 5,000  4,992 70.00 83.80 

8. โครงการออมสินพัฒน์ถิ่น-
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

20 พ.ย. 60 20 - 1,000,000 n/a n/a n/a 

9. โครงการเรียนรู้วัฒนธรรม
อาเซียนด้วนการเรยีนแบบ ICT 
ศิลปากร ปี 2561 

1 พ.ค. -31 
ก.ค. 61 

35 40 350,000 310,000 80.00 90.00 

 

 ในส่วนของการประเมินผลความส าเร็จของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ซึ่งมีตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ นั้น พบว่าบรรลุเป้าหมายของแผน คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ล ำดับ ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

แผน ผล 
1 จ านวนโครงการบริการวิชาการ/ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์ 
เพ่ือการพัฒนาชุมชนประเทศ/สังคม 

โครงการ 1 2 
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5. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   คณะฯ ได้น าผลประเมินความส าเร็จของโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปปรับปรุง
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการน าผลประเมินโครงการ/กิจกรรมมาปรับปรุงการจัดกิจกรรม
ในปีถัดไป เช่น โครงการผลิตหนังสือสารคดีวิถีชีวิต วัฒนธรรม คนเพชรบุรี(วิถีเพชรฯ) และโครงการไหว้ครู 
และครอบครูช่าง ซึ่งเป็นโครงการที่คณะด าเนินการเป็นประจ าทุกปี โดยน าผลที่ได้จากการประเมิน เข้าในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 และครั้งที่ 3/2561 เพ่ือน าผลการเสนอแนะจากที่ประชุม 
ไปพัฒนาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม และก าหนดแนวทางในการจัดท าโครงการในปีถัดไป (เอกสารหมายเลข 
ทส 4.1.5-1 ถึง ทส 4.1.5-3) 

 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 

  คณะฯ มีการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยผ่าน
เว็บไซต์  www.ict.su.ac.th และ www.facebook.com/ ictsilpakorn ของคณะฯ ซึ่ งประกอบไปด้วย
ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ (เอกสารหมายเลข ทส 4.1.6-1) 

นอกจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ธ ารงศักดิ์  นิ่มอนุสสรณ์กุล ก็ได้รับการเผยแพร่ผลงาน ดังนี้ 
(1) The State of Impermanence 18 นิทรรศการฉายภาพ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร , 
กรุงเทพฯ  (29 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560) (2) The State of Impermanence 19 นิทรรศการฉายภาพ 
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพฯ  (29 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560) (3) The State of 
Impermanence 22 นิทรรศการฉายภาพ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร , กรุงเทพฯ  (29 
สิงหาคม - 10 กันยายน 2560) (4) The State of Impermanence 26 นิทรรศการฉายภาพ ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพฯ  (29 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560) (5) The State of 
Impermanence 27 นิทรรศการฉายภาพ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร , กรุงเทพฯ  (29 
สิงหาคม - 10 กันยายน 2560) (6) The State of Impermanence 28 นิทรรศการฉายภาพ ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพฯ  (29 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560) (7) Loka – Lokuttara 
นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ 37th MINI PRINT INTERNATIONAL OF CADAQUÉS ประเทศสเปน (1 
กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560) (8) The Dyadic Pair 5 นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ 6th NBC 
Meshtec Tokyo International Screen Print Biennial ประเทศญี่ปุ่น  (5 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2560) 
(9) The Dyadic Pair 4 นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ 6th NBC Meshtec Tokyo International Screen 
Print Biennial ประเทศสเปน (24-29 พฤศจิกายน 2560) (เอกสารหมายเลข ทส 4.1.6-2 ถึง ทส 4.1.6-7) 

 
7. ก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 

คณะยังไม่มีการด าเนินการ 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

 

หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ทส 4.1.1-1 แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 

2559-2563 
ทส 4.1.1-2 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ทส 4.1.1-3 แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ทส 4.1.1-4 ค าสั่ง เรื่องผู้รับผิดชอบด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ทส 4.1.3-1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 

4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 (รอบ 6 เดือน) 
ทส 4.1.3-2 (รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 

7/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 (รอบ 9 เดือน) 
ทส 4.1.4-1 โครงการแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ทส 4.1.4-2 โครงการไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจ าปีการศึกษา 2560 
ทส 4.1.4-3 โครงการแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “ศาสตร์ศิลป์แห่งศิลปากร กับการท่องเที่ยวและการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม” 
ทส 4.1.4-4 โครงการถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 
ทส 4.1.4-5 โครงการผลิตหนังสือสารคดี วิถีชีวิต วัฒนธรรม คนเพชรบุรี (วิถีเพชรฯ) 
ทส 4.1.4-6 โครงการไหว้ครูไอซีที ณ City Campus 
ทส 4.1.4-7 โครงการสงกรานต์ (รดน้ าขอพร) ไอซีที ณ City Campus (วิทยาเขตเมืองทองธานี) 
ทส 4.1.4-8 โครงการรดน้ าขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ พ.ศ. 2561 
ทส 4.1.4-9 โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนด้วนการเรียนแบบ ICT ศิลปากร ปี 2561 
ทส 4.1.5-1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 

1/2561 
ทส 4.1.5-2 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 

3/2561 
ทส 4.1.5-3 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ทส 4.1.6-1 เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ทส 4.1.6-2 The State of Impermanence 14 
ทส 4.1.6-3 The State of Impermanence 16 
ทส 4.1.6-4 The State of Impermanence 17 
ทส 4.1.6-5 The State of Impermanence 31 
ทส 4.1.6-6 Pair 
ทส 4.1.6-7 East and West 
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สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน 

4.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

 
ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น 

1. คณะฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันส าคัญ  ทางศาสนา
และประเพณีอันดีงามของคนไทย โดยจัดเป็นกิจกรรมและโครงการ 

2. คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ และมีค่านิยมจิต
อาสา 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน

และเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 
กำรด ำเนินกำร 
มี ไม่มี 

1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  

2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

  

3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  

4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

  

5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

  

6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

  

7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ
ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ  
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:       6 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน    :  4 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        7 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน   :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :          7 ข้อ   ผลการด าเนินงาน           บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :       7 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 

1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถำบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนำไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบเวลำเพื่อให้บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และ
เป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหำรระดับสถำบันเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

คณะฯ ได้ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
และแผนปฏิบัติการประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีคณะกรรมการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยบุคลากรทุกฝ่ายของคณะฯ มีส่วนร่วมในการจัดท าและทบทวน
ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของคณะฯ มีการระดมความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง  โอกาส 
และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) และมีการทบทวนวิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ซึ่งพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ปณิธานและ
นโยบายของแผนยุทธศาสตร์คณะฯ กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563(ปรับแผน) 
(เอกสารหมายเลข ทส 5.1.1-1 ถึง ทส 5.1.1-11)  

และมีการน าพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการไปสู่การพัฒนาก าหนดแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินไว้ในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สถานการฯ  
ปัจจุบัน และแนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน (เอกสารหมายเลข ทส 5.1.1-12) 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ได้ทบทวนและพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 
พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง เรื่อง รับรองแผนแผนยุทธศาสตร์ และปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ประชาคมและสาธารณชนทราบในเว็บไซต์คณะฯ (เอกสาร
หมายเลข ทส 5.1.1-9 ถึง ทส 5.1.1-10) 
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2. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสใน
กำรแข่งขัน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
บริหารจัดการโดยใช้เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา  ในทุกสิ้นปีงบประมาณ  คณะฯ  ได้
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพ่ือจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตามแผนงานและพันธกิจหลัก
ของคณะฯ  อันได้แก่  การเรียนการสอน  การบริการวิชาการแก่สังคม  การส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย   เพ่ือสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่คณะฯ ได้จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนไว้โดยพิจารณาจากจ านวนโครงการที่เกิดขึ้น  รวมถึงสัดส่วนของงบประมาณที่ใช้ไปใน
กิจกรรมต่างๆ ประกอบกับจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปประกอบการจัดสรร
งบประมาณในปีถัดไป ในการด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะแจ้งข้อมูล
การใช้จ่ายงบประมาทุกแหล่งเงินมายังคณะฯ ฝ่ายการเงินของคณะฯ จะต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณทุกแหล่งเงินแยกตามหลักสูตรทุกหลักสูตร ส่งให้กองคลังมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว
มหาวิทยาลัยจะท าการค านวณต้นทุนต่อหน่วยแยกตามหลักสูตร แจ้งกลับมายังคณะฯ ซึ่งจะได้น าเสนอต่อที่
ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินในการบริหารจัดการและวางแผนการใช้จ่าย
ของคณะและหลักสูตรฯ  เช่น การก าหนดแนวโน้มอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิตในอนาคต 
(เอกสารหมายเลข ทส 5.1.2-1) 

 
3. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ท่ีเป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิด

จำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะและ
ให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม 

คณะฯ  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
มาตรการ/กิจกรรม การปรับปรุงการควบคุมภายในและบริหารจัดการ  ระยะเวลาด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ  
และด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ (เอกสารหมายเลข ทส 5.1.3-1 ถึง ทส 5.1.3-3) 

มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้  คณะฯ ได้
ด าเนินการระบบการควบคุมภายในตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีส านักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้
ตรวจสอบข้อมูล ซึ่งคณะฯ ได้รายงานการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปยังมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
แบบปย.2 รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน และมีการน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร ไปใช้ในการปรับแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  (เอกสาร
หมายเลข ทส 5.1.3-4 ถึง ทส 5.1.3-5) 
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4. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำรที่แสดงผลกำรด ำเนินงำน
อย่ำงชัดเจน 

ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร ดัง
องค์ประกอบ 10 ประการของหลักธรรมภิบาล ดังนี้  
ตารางที่ 5.1-1 ผลการด าเนินงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมำภิบำล ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
1. หลักประสิทธิผล     ผู้บริหารก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 

ตลอดจนมีการก าหนดตัวบ่งช้ี โดยมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน และมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ   

เอกสารหมายเลข  
ทส 5.1.1-5 และ ทส 
5.1.1-6  

2. หลักประสิทธิภาพ คณะฯ มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทั้งด้านต้นทุน บุคลากร 
และระยะเวลาให้ เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

เอกสารหมายเลข  
ทส 5.1.1-5 และ ทส 
5.1.1-6 

3. หลักการตอบสนอง - มีการประเมินผลโครงการบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ เพื่อน า
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะมาใช้ในการให้บริการและตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 
- มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ทั้งใน
ด้านการศึกษาต่อ การสนับสนุนทุนวิจัย อบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจด้านต่างๆ 
ของคณะฯ 

เอกสารหมายเลข  
ทส 5.1.1 -6 และ ทส
5.1.6-1 
 

4. หลักภาระรับผิดชอบ คณะฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ รับผิดชอบในหน้าที่ 
ในกรณีที่มีความบกพร่องใดเกิดขึ้นต้องมีการรับฟังข้อร้องเรียน
และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยไม่เพิกเฉย เพื่อให้การด าเนินงานของ
คณะฯ เป็นไปด้วยความราบรื่น ซึ่งคณะฯ เปิดช่องทางในการรับ
ฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ หลายช่องทาง ทั้งทาง
โทรศัพท์ กล่องรับข้อคิดเห็น เว็บไซต์ Facebook นักศึกษา ศิษย์
เก่า ผู้ปกครอง รวมไปถึงผู้สนใจทั่วไปสามารถให้ข้อเสนอแนะได้  

เอกสารหมายเลข  
ทส 5.1.4-2 ถึง 
ทส 5.1.4-3 
 

5. หลักความโปร่งใส คณะฯ มีการด าเนินการต่างๆ โดยใช้หลักความโปร่งใส เปิดเผย 
และสามารถตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา โดย 
1) มีหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ควบคุมดูแลการ
ด าเนินงาน เช่น ส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเป็นผู้
ตรวจสอบการเบิกจ่าย ส านักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ดูแลการ
ด าเนินการภายในคณะฯ เป็นต้น   
2) มีการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.ict.su.ac.th 
ซึ่งเป็นช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  
3) มีการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ 
4) มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการวาง
ระบบการบริหารจัดการเรื่องการเงินด้วย และมีการรายงานผล
การด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานตรวจสอบภายนอก 

เอกสารหมายเลข  
ทส 5.1.4-4 
 
 
 

6. หลักการมสี่วนร่วม คณะฯ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในและภายนอกมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของคณะฯ  
1) การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารหมายเลข ทส 
5.1.4-5  
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หลักธรรมำภิบำล ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
และการสื่อสารเพื่อร่วมก าหนดทิศทาง และนโยบายการจัด
การศึกษาของคณะฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นต้น  

7. หลักการกระจายอ านาจ ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
โดยคณบดีซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดได้กระจายอ านาจการบริหาร
จัดการมายังรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีในฝ่ายต่างๆ ตามความ
รับผิดชอบ 

เอกสารหมายเลข  
ทส 5.1.4-6 

8. หลักนิติธรรม คณะฯ ยึดแนวปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เช่น  การมอบหมายหน้าที่คณบดี ระเบียบเกี่ยวกับการ
เบิก/จ่ายเงิน ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องอ้างอิงจากกระทรวงการคลัง
และกรมบัญชีกลางมาร่างเป็นข้อบังคับใช้ในมหาวิทยาลัย เช่น 
การเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น  

เอกสารหมายเลข  
ทส 5.1.4-7 ถึง ทส 
5.1.4-11 
 

9. หลักความเสมอภาค ผู้บริหารยึดหลักความเสมอภาคโดยการปฏิบัติตนอย่างเท่าเทียม
กัน ทั้งกับบุคลากรภายในทุกระดับและบุคคลทั่วไป  รวมไปถึงการ
คัดเลือกบุคลากรเข้าท างาน และรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา โดย
ยึดปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

เอกสารหมายเลข  
ทส 5.1.4-12 
 
 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ 1) มีคณะกรรมการบริหารคณะฯ เป็นผู้พิจารณาการด าเนินการ
ต่างๆ ของคณะฯ 
2) มีการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ 
3) มีการส ารวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และน าผลการประเมินมาร่วมพิจารณาก าหนด
แนวทางและแผนการด าเนินงาน 

เอกสารหมายเลข  
ทส 5.1.4-5  
 

 
5. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และ

แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตำมประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย 
จัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

คณะฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานตามกระบวนการด้านการจัดการความรู้ ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์ความรู้
ในองค์กรให้บรรลุตามเป้าประสงค์  โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู้ในองค์กร เพ่ือถ่ายทอดและแบ่งปันความ
ระหว่างคนในองค์กรทั้ง คณาจารย์ บุคลากร โดยแทรกการจัดการความรู้ในแทบทุกๆ กระบวนการท างาน  

โดยในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้ด าเนินการด้านการจัดการความรู้ไว้เป็นแผนการจัดการความรู้
ซึ่งมีคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผลการจัดการความรู้ 
และได้ด าเนินการในประเด็นด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ดังนี้ ( เอกสารหมายเลข ทส 5.1.5-1 ถึง ทส 
5.1.5-2 ) 

ด้านการวิจัย คณะฯ ได้มีการจัดการความรู้ใน 3 หัวข้อ ดังนี้ 1) การเตรียมการส าหรับการน าเสนอ
ผลงานวิจัยต่างประเทศด้วยทุนของคณะและส่วนกลาง 2) การสนับสนุนผลงานจุลนิพนธ์สู่งานวิจัยระดับ
นานาชาติ 3) การเขียนบทความภาษาอังกฤษด้วย LaTEX เนื่องจากคณาจารย์ส่วนใหญ่ของคณะฯ ยังไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการการท าวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการจึงเป็นสิ่งส าคัญ จึงก าหนด
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กิจกรรม/โครงการการจัดการความรู้ไว้ดังนี้ 1. รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินการด้านการวิจัย เช่น 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงก าหนดการต่างๆ ในการท าวิจัย 2. แลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการ ขั้นตอนการ
ส่ง และน าเสนอผลงานวิจัยระหว่างคณาจารย์และผู้วิจัยทั้งในและนอกคณะฯ โดยผ่าน Social Network  ซึ่ง
สามารถสอบถามข้อมูลและสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ แต่เมื่อมีการประเมินผลการด าเนินการก็พบว่าการ
ด าเนินการยังมีอุปสรรคอยู่เช่นกัน เนื่องจากยังมีจ านวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมไม่มากนัก  อาจ เป็นเพราะการ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงเพียงพอ ซึ่งจะมีการแก้ไขโดยประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้น เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
องค์กรการวิจัยไปสู่บุคลากรทุกคน (เอกสารหมายเลข ทส 5.1.5-3) 

ด้านการผลิตบัณฑิต คณะฯ ได้มีการจัดการความรู้ในประเด็นการพัฒนาความรู้และเสริม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและประมวลผลคะแนนส าหรับการจัดการเรียนการสอน ก าหนดกิจกรรม/โครงการ
ไว้ดังนี้  1) ประชุมวางแผน และระบุขอบเขต เป้าหมายของความรู้ที่ใช้ในการจัดการโครงการ 2) ศึกษา 
ค้นคว้า และรวบรวมความรู้เกี่ยวข้อง 3) จัดประชุม อบรม สัมมนาคณาจารย์เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเสริม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและประมวลผลคะแนนส าหรับการจัดการเรียนการสอน 4) ด าเนินการจัดเก็บและ
ประมวลผลคะแนนในการจัดการเรียนสอน 5) บันทึกความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดประเภทและหมวดหมู่ไว้ใน
เว็บไซต์/  เว็บบล็อก 6) บันทึกหรือสะท้อนความคิดลงในเว็บไซต์/เว็บบล็อก 7) วิเคราะห์และตรวจสอบองค์
ความรู้เกี่ยวกับเสริมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและประมวลผลคะแนนส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
จัดเก็บไว้ในเว็บไซต์/เว็บบล็อกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 8) จัดวิพากษ์เสริมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและประมวลผล
คะแนนส าหรับการจัดการเรียนการสอน 9) จัดท าเอกสารเผยแพร่ 10) จัดท าเว็บไซต์/เว็บบล็อก เพ่ือใช้ในการ
บันทึก สืบค้น และค้นคืน 11) จัดเสวนาแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน 12) แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้
ด้วยวิธี ที่หลากหลาย เช่น จัดมุม KM จัดบอร์ด จัดท าเอกสาร จัดท า CD-Rom จัดรายการทีวี-วิทยุ จัดท า
เว็บไซต์/เว็บบล็อก เป็นต้น 13) คณาจารย์น าความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 14) ติดตาม
ผลการประเมิน 15) จัดประชุมเพ่ือน าเสนอผลสรุป การน าความรู้ไปใช้ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแต่
เมื่อมีการประเมินผลการด าเนินการก็พบว่าการด าเนินการยังมีอุปสรรคอยู่เช่นกัน เนื่องจากยังมีจ านวน
คณาจารย์ที่เข้าร่วมไม่มากนัก  อาจเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงเพียงพอ ซึ่งจะมีการแก้ไขโดย
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้น (เอกสารหมายเลข ทส 5.1.5-4) 
   

6. กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุน 

คณะฯ มีการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้เสนอที่ประชุม
บุคลากร เพ่ือน าไปปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรในรอบปีถัดไป (เอกสารหมายเลข ทส 5.1.6-1 ถึง 
ทส 5.1.6-2) 

คณะฯ  มีระบบการก ากับติดตามและประเมินผลการอบรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรหลังจากการได้รับการพัฒนา เพ่ือน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมไปถึงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณาจารย์และบุคลากร
จะต้องรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และรายงานให้คณะฯ ทราบถึงการน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง (เอกสารหมายเลข ทส 5.1.6-3) 
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7. ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่เหมำะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของคณะที่ได้ปรับให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเป็นส่วน
หนึ่งของกำรบริหำรงำนคณะตำมปกติที่ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำร
ประเมินคุณภำพ 

คณะฯ ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกฎกระทรวงและมหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งมีการด าเนินการตามตัว
บ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายการประกันคุณภาพที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าคณะฯ เป็นผู้รับผิดชอบเพ่ือก ากับดูแลระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และมีการประชุมอย่างต่อเนื่องมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในเป็น
ประจ าทุกปีพร้อมทั้งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อมหาวิทยาลัย และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากผลการประเมิน  (เอกสารหมายเลข ทส 5.1.7-1 ถึง ทส 5.1.7-7) 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ทส 5.1.1-1 แผนยุทธศาสตร์ มศก. พ.ศ 2556-2563 (ปรับแผน) 
ทส 5.1.1-2 แผนยุทธศาสตร์2559-2563 
ทส 5.1.1-3 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 
ทส 5.1.1-4 แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระดับคณะวิชาหน่วยงานปีงบประมาณ 2561 
ทส 5.1.1-5 วิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ 
ทส 5.1.1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ทส 5.1.1-7 เว็บไซต์การเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 ไปยังสาธารณชน   
ทส 5.1.1-8 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ทส 5.1.2-1 รายงานสรุปผลการค านวณต้นทุนผลผลิต 
ทส 5.1.3-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ทส 5.1.3-2 แผนบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2561 
ทส 5.1.3-3 รายงานแผนบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 

2561 
ทส 5.1.3-4 รายงานแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2561 
ทส 5.1.3-5 รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ทส 5.1.4-2 ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 
ทส 5.1.4-3 ประกาศห้ามเสพสุรา 
ทส 5.1.4-4 ระบบฐานข้อมูล MIS 
ทส 5.1.4-5 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทส 5.1.4-6 ค าสังแต่งตั้งรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี 
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หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ทส 5.1.4-7 ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 414/2540 
ทส 5.1.4-8 การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ทส 5.1.4-9 การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ทส 5.1.4-10 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ทส 5.1.4-11 การเบิกจ่ายเงินรายได้ 2550 
ทส 5.1.4-12 ใบสมัครพนักงาน 
ทส 5.1.5-1 แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2561 
ทส 5.1.5-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
ทส 5.1.5-3 เพจประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย 
ทส 5.1.5-4 เพจประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 
ทส 5.1.6-1 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ทส 5.1.6-2 รายงานแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ทส 5.1.6-3 การก ากับติดตามและประเมินผลการอบรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร

หลังจากการได้รับการพัฒนา 
ทส 5.1.7-1 ระบบและกลไกการด าเนินการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทส 5.1.7-2 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 

2/2560 
ทส 5.1.7-3 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 

1/2561 
ทส 5.1.7-4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
ทส 5.1.7-5 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 45/2560  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
ทส 5.1.7-6 รายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รอบ 6 เดือน 
ทส 5.1.7-7 รายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รอบ 9 เดือน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 
กำรด ำเนินกำร 
มี ไม่มี 

1 มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

  

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

  

5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่  1 การก ากับ
มาตรฐาน 

  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:      6 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน    :  5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:       6 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน   :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :         5 ข้อ    ผลการด าเนินงาน            บรรลุเป้าหมาย   
เป้าหมายปีต่อไป :      6 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 

 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 

1. มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้เป็นไปตำม
องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 

 คณะฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยมอบหมาย
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร บริหารจัดการการด าเนินงานของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของส านัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาครบถ้วน 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
มีการจัดประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานนของหลักสูตร โดยมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษาทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และได้มีการน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 7/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เพ่ือพิจารณาผลการ
ด าเนินการของแต่ละหลักสูตร และหาข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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จากนั้นมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้คณาจารย์และบุคลากรของแต่ละหลักสูตรทราบ เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน และน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการด้านหลักสูตรต่อไป (เอกสารหมายเลข ทส 5.2.1-1 
ถึง ทส 5.2.1-3) 

 
2. มีคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ 1 และ

รำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ 
 คณะฯ มีคณะกรรมการบริหารในการก ากับติดตามดูแล และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป

ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรท า
หน้าที่ในการประสานงานด้านการประกันคุณภาพระหว่างคณะฯ และหลักสูตร  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
มีการติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 และรายงานผลการด าเนินงานเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 7/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 
2561 พิจารณาผลการด าเนินงานของหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ทส 5.2.2-1) 

 
3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้ เกิดผลตำม

องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
 คณะฯ  มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้

เกิดผลตามองค์ประกอบของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เช่น  คณะฯ  จัดสรรงบประมาณส าหรับ
สนับสนุนให้หลักสูตรด าเนินโครงการที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  ทั้งด้านวิชาการ  ด้านสังคม
และชุมชน  และสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์หลักและให้ครอบคลุมภารกิจทั้ง  4  ด้าน อีกทั้งยังจัดสรร
งบประมาณให้ทุกหลักสูตร ใช้ส าหรับการบริหารจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้คณะฯ  ยังจัดสรรทรัพยากรทั้งทางด้านบุคลากรและทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน  เช่น  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติ  ห้องสมุดประจ าคณะ  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ และในปีการศึกษา 
2560 คณะฯ ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-24 กรกฎาคม 2561 (เอกสารหมายเลข ทส 5.2.3-1) 

 
4. มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำทุกหลักสูตร และรำยงำนผลกำรประเมิน

ให้กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 
 คณะฯ มีการด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินตนเองซึ่งเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรแล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดปี
การศึกษา 2559 ซึ่งทุกหลักสูตรได้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561  เสนอคณบดีลงนาม
เห็นชอบ นอกจากนี้ยังได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 
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2561 และต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  โดยทุกหลักสูตรของคณะฯ ได้รับการประเมินตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ผลการประเมินเท่ากับ 3.46 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ
ดี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ประเมินคุณภาพการศึกษาวันที่ 12 
กรกฎาคม 2561 ผลการประเมินเท่ากับ 3.20 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดี และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ประเมินคุณภาพการศึกษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ผลการประเมินเท่ากับ 3.61 คะแนน อยู่ในระดับ
คุณภาพดี มีการรายงานผลการประเมินของทั้ง 3 หลักสูตร เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ  
(เอกสารหมายเลข ทส 5.2.2-1) 

 

5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

 คณะฯ ได้เสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2559 เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 8/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 
พ.ศ.2560  เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตร และหาข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรให้น าผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2559ไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560
โดยหลักสูตรได้มีการรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาหลักสูตรเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารเป็นระยะ 
(เอกสารหมายเลข ทส 5.2.5-1) 

และในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้เสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 7/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561   
เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตร และหาข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข ทส 5.2.2-1) 

 

6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบท่ี 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 3 หลักสูตร จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตรของคณะฯ พบว่า หลักสูตรที่ผ่านการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การกับมาตรฐาน มี
จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้  

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มีผลการประเมินเท่ากับ 
3.20 คะแนน อยู่ในระดับดี (เอกสารหมายเลข ทส 5.2.1-1) 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ มีผลการ
ประเมินเท่ากับ 3.46 คะแนน อยู่ในระดับดี (เอกสารหมายเลข ทส 5.2.1-2) 

3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีผลการประเมินเท่ากับ 3.61 
คะแนน อยู่ในระดับดี (เอกสารหมายเลข ทส 5.2.1-3) 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ทส 5.2.1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  
ทส 5.2.1-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
ทส 5.2.1-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   

สาขานิเทศศาสตร์  
ทส 5.2.2-1 รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรให้ที่ประชุมกรรมการบริหารพิจารณา  
ทส 5.2.3-1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
ทส 5.2.5-1 เอกสารประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 
ทส 5.2.5-2 แผนพัฒนาหลักสูตร 

สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : กำรบริหำรจัดกำร 

ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน 

5.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5  คะแนน 

5.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 
 
 

ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 

1. คณะฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการคณะฯ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 
2. คณะฯ มีส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเป็นผู้ดูแล และตรวจสอบสถานะการเงินของ

คณะฯ ซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยเฉพาะ 
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. คณะฯ ควรมีมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กันอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
2. คณะฯ ควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการก ากับ ติดตาม ควบคุม การด าเนินงาน 
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บทท่ี 3 
ส่วนสรุปผลกำรประเมนิ และทิศทำงกำรพัฒนำ 

 
สรุปผลกำรประเมิน 
ตารางที่ 17 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนประเมนิ
ของคณะ ICT 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 

10.06 
10.27 

3.42 3.42 
3 

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

9.80 
7 

13.86 0.87 
50.5 

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

13.00 
9 

17.82 1.11 
50.5 

ตัวบ่งช้ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า - 

521.63 
-14.49 5.00 

30.5 

- 
470.41 

1.72 4.57 
18.5 

2.48   4.79 
ตัวบ่งช้ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
องค์ประกอบท่ี 2 กำรวิจัย 
ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์ - 

183,330 
6,010.82 0.14 

30.5 

- 
633,333.33 

34,234.23 1.71 
18.5 

47,000  16,666.60 0.93 
ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย - 

23.20 
74.84 5.00 

31 

- 
7.20 

36.92 4.62 
19.5 

23.84  111.76 4.81 
องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
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ตารางที่ 17 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนประเมนิ
ของคณะ ICT 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องคประกอบท่ี 4  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 

ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพ
หลักสตูร 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ    3.92 

 
ตำรำงท่ี 18 กำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัคณะวิชำ 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

จ ำนวนตัว
บ่งชี ้

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
0.01–1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51–4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 2.26 5.00 3.42 3.37 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
2 3 0.93 5.00 4.81 3.58 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
3 1 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
4 1 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
5 2 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

รวม 13 4 7 2   
คะแนนเฉลีย่ 1.93 5.00 4.12 3.92 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน

ต้องปรับปรุง 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี
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ทิศทำงกำรพัฒนำ 
3.1 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว 
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

ตารางที ่19 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนกำรพัฒนำ 
ปีงบประมำณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าเพิ่มข้ึน 
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
3. พัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งวิชาการสูงขึ้น 
4. ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2560 
5. พัฒนา/เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
6. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 
7. ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 
8. ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาที่ 3 เช่น จีน ญี่ปุ่น  

เกาหลี เป็นต้น 
9. ระบบการด าเนนิงานและการประเมินหลักสูตรตาม

เกณฑ์ AUN QA  
10. ระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่

เป็นเลิศ (EdPEx) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ 
1. จัดประสบการณ์และคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
2. จัดสรรทรัพยากร ส าหรับการพัฒนานักศึกษาให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการหรือผู้น า

นักศึกษากับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
4. กิจกรรมนักศึกษาเชิงบูรณาการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

ด้ำนสถำนที่และแหล่งเรียนรู้ 
1. พัฒนา/ปรับปรุงกายภาพและสภาพแวดล้อม 
2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เช่น Start Up , Game  
3. จัดการศึกษาพื้นที่ส่วนต่อขยายของมหาวิทยาลัย City 

Campus เมืองทองธานี 
4. พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
5. พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
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แผนกำรพัฒนำ 
ปีงบประมำณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ด้ำนกำรวิจัยสร้ำงสรรค ์
1. สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรท างานวิจัย/

งานสร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนการสร้างประชาคมวิจัยและระบบพี่เลี้ยง 
3. สร้างเครือข่ายนักวิจัยกับนักวิจัยภายนอกคณะ 
4. ส่งเสริมการรับทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากภายนอก 
5. มาตรการสนับสนุน ส่งเสริมและผลตอบแทน 
 

  
 
 
 
 
 
 

   

ด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
1. สนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนอง

ชุมชนและสังคมน าไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนการตั้งศูนย์บริการฯ/ศูนย์ทดลอง 
3. สร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่สังคมกับ

ชุมชนและ/หรือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

 
 
 
 
 
 

    

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในด้าน

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. บูรณาการด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยองค์ความรู้

ด้าน ICT 
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3.2 แผนกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย 
ตารางที่ 20 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

แผนกำรพัฒนำ ระยะสั้น ระยะกลำง ระยะยำว 
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
1. จ านวนอาจารย์ประจ า

เพิ่มขึ้น 

 
รับอาจารยป์ระจ าที่มีคณุวุฒิ
ตรงและมีคณุวุฒิ ป.เอก 1-2 
คน 

 
รับอาจารยป์ระจ าที่มีคณุวุฒิตรงและมี
คุณวุฒิ ป.เอก 1-2 คน 

 
รับอาจารยป์ระจ าที่มีคณุวุฒิ
ตรงและมีคณุวุฒิ ป.เอก 1-2 
คน 

2. พั ฒ น าอ า จ า รย์ ให้ มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

ส่งเสริมอาจารย์ประจ าเรียน
ต่อป.เอก 2-3 คน 

ส่งเสริมอาจารย์ประจ าเรียนต่อป.เอก 2-
3 คน 

ส่งเสริมอาจารย์ประจ าเรียน
ต่อป.เอก 2-3 คน 

3. พั ฒ น าอ า จ า รย์ ให้ มี
ต าแหน่งวิชาการสูงขึ้น 

1-2 คน 
 

2-4 คน 
 

2-4 คน 
 

4.  ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร
นิ เท ศ ศ าสต รบั ณ ฑิ ต 
พ.ศ.2560 

เปิดการเรียนการสอน ปี
การศึกษา 2560 

  

5.  พั ฒ น า / เ ปิ ด ส อ น
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

อยู่ระหว่างการยกร่าง
หลักสตูร และเปดิการเรียน
การสอน ปีการศึกษา 2561 

  

6. จัดการศึกษาเพื่อผลิต
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 

พัฒนาและส่งเสรมิอาจารย์
สอนทักษะบัณฑติศตวรรษท่ี 
21 
 

วิชาอย่างน้อย 5-10 วิชา ท่ีสอนด้วย
ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 

วิชาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของ
หลักสตูร ท่ีสอนด้วยทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 

7. ส่งเสรมิการเรียนรูแ้ละ
ทักษะภาษาอังกฤษ 

จัดคลินิกภาษาอังกฤษ  มี
นักศึกษาร่วมกิจกรรม 
 

จัดคลินิกภาษาอังกฤษ  มีนักศึกษาร่วม
กิจกรรม 
 
วิชาอย่างน้อย 5-10 วิชาที่สอนและใช้
เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 
 
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษ 
เช่น ละครเวทีใช้ภาษาอังกฤษ 

วิชาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของ
หลักสตูร ท่ีสอนและใช้
เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 

8. ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ทักษะภาษาที่ 3 เช่น จีน 
ญี่ปุ่น  เกาหลี เป็นต้น 

พัฒนาและเปดิสอนการ
เรียนรูภ้าษาที่ 3   
 

เปิดการเรียนรู้ภาษาที่ 3   
 

เปิดการเรียนรู้ภาษาที่ 3   
 

9. ระบบการด าเนนิงาน
และการประเมิน
หลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN QA  

 น าร่องประเมินทุกหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN QA 

ประเมินทุกหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN QA 

10. ระบบเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

 

 น าร่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ของคณะ 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) ของคณะ 
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ตารางที่ 20 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนกำรพัฒนำ ระยะสั้น ระยะกลำง ระยะยำว 

ด้ ำ น ก ำ ร พั ฒ น ำ แ ล ะ
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ 
1. จัดประสบการณ์ และ

คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
นักศึกษา 

 
 
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตนักศึกษาทั้งที่
เพชรบุรีและที่ City 
Campus เช่น กีฬา  
ดนตรี  ศิลปะ  
Workshop  กิจกรรม
วิชาการ 

 
 
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นักศึกษาทั้งที่เพชรบุรีและที่ City 
Campus เช่น กีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  
Workshop  กิจกรรมวิชาการ 

 
 
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตนักศึกษาทั้งที่
เพชรบุรีและที่ City 
Campus เช่น กีฬา  ดนตรี  
ศิลปะ  Workshop  
กิจกรรมวิชาการ 

2.  จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก ร 
ส า ห รั บ ก า ร พั ฒ น า
นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ มี
คุณลักษณะที่พึง 

จัดซื้อ/จัดหาทรัพยากร
เครื่องมือ/อุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการเรียนรู้และ
กิจกรรมนักศึกษา 

จัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรเครื่องมือ/
อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการเรียนรู้และ
กิจกรรมนักศึกษา  รวมถึงสถานที่จัด
กิจกรรม 

จัดซื้อ/จัดหาทรัพยากร
เครื่องมือ/อุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการเรียนรู้และ
กิจกรรมนักศึกษา  รวมถึง
สถานที่จดักิจกรรม 

3. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการหรือ
ผู้น านักศึกษากับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

ประสานงานกับนักศึกษา
กับสถาบันการ ศึกษาอ่ืน
เพื่อสร้างพันธมิตร 

ประสานงานกับนักศึกษากับสถาบัน
การ ศึกษาอื่นเพื่อสร้างพันธมติร 

ประสานงานกับนักศึกษากับ
สถาบันการ ศึกษาอื่นเพื่อ
สร้างพันธมิตร 

4. กิจกรรมนักศึกษาเชิง
บูรณาการ 

 

กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา
เชิงบูรณาการ 

กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาเชิงบูรณาการ
การเรยีนรู้และวิชาชีพ 

กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาเชิง
บูรณาการการเรียนรู้และ
วิชาชีพ 

ด้ ำนสถำนที่ และแหล่ ง
เรียนรู ้
1. พัฒนา/ปรับปรุง

กายภาพและ
สภาพแวดล้อม 

 
ปรับปรุงกายภาพและ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะ
กับการเรียนรู้และการ
ท างาน ทั้งวิทยาเขต
เพชรบุรี และที่ City 
Campus 

 
ปรับปรุงกายภาพและสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะกับการเรียนรู้และการ
ท างาน ทั้งวิทยาเขตเพชรบุรี และที่ 
City Campus 

 
ปรับปรุงกายภาพและ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะ
กับการเรียนรู้และการ
ท างาน ทั้งวิทยาเขต
เพชรบุรี และที่ City 
Campus 

2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 
เช่น Start Up , Game  

ผลักดันศูนย์เพื่อการ
เรียนรู้ของทุกสาขาวิชา 

ศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์บริการ  ศูนย์การเรียนรู้/
ศูนย์บริการ และต่อยอดสู้
การบริการวิชาการแก่
สังคม 

3. จัดการศึกษาพื้นที่ส่วน
ต่ อ ข ย า ย ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  City 
Campus เมืองทองธาน ี

จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขานิเทศ 
ชั้นปี 3-4 และสาขา IT
ธุรกิจ/ออกแบบชั้นปี 4 

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
นิเทศ ชั้นปี 3-4 และสาขา ITธุรกิจ/
ออกแบบชั้นปี 4 
และหลักสูตร ป.โท 

จัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขานิเทศ ชั้นปี 3-4 
และสาขา ITธุรกิจ/
ออกแบบชั้นปี 4 
และหลักสูตร ป.โท 

4. พัฒนาเครื่องมือและ
อุปกรณ์การเรียนรู ้

จัดซื้อ/จัดหาเครื่องมือ/
อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการ

จัดซื้อ/จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้มี
ความทันสมัยและเพียงพอต่อการ

จัดซื้อ/จัดหาเครื่องมือ/
อุปกรณ์ให้มีความทันสมัย
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เรียนรู้ เรียนรู ้ และเพียงพอต่อการเรียนรู้ 

5. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ
ฐานข้อมูล 

จัดหาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
และการบริหารจัดการ  
 
ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มเีนื้อหา
ครบถ้วนและทันสมัย เพื่อใช้
เป็นแหล่งข้อมูล 

จัดหาระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูล
เพื่อการเรยีนรู้และการบริหารจัดการ  
 
ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นสากล โดยจัดท า
ภาษาอังกฤษ 

จัดหาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการ  
 
ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นสากล 
โดยจดัท าภาษาอังกฤษ 

ด้ำนกำรวิจัยสร้ำงสรรค ์
1. สนับสนุนและสร้าง

แรงจูงใจให้บุคลากร
ท างานวิจัย/งาน
สร้างสรรค ์

 

 
สร้างแรงจุงใจให้อาจารย์
รุ่นใหม่หรือผู้ที่ยังไมเ่คยท า 
ร่วมท างานวิจัย/งาน
สร้างสรรค ์

 
สร้างแรงจุงใจให้อาจารย์ร่วมท างาน
วิจัย/งานสร้างสรรค ์

 
สร้างแรงจุงใจให้อาจารย์
ร่วมท างานวิจัย/งาน
สร้างสรรค ์

2. สนับสนุนการสร้าง
ประชาคมวิจัยและระบบ
พี่เลี้ยง 

จัดประชุมประชาคมวิจัย
โดยร่วมกับคณะวชิาตา่งๆ 
เพื่อสร้างแรงจุงใจ 

จัดค่ายอบรมการวิจัยส าหรับอาจารย์
รุ่นใหม่อาจารย์ผู้ที่ยังไม่เคยท า หรอื
อาจารย์ที่ต้องการความรูเ้พิ่มเตมิ โดย
เชิญผู้ทรงคณุวุฒิมาบรรยายและลงมือ
ปฏิบัติเพื่อให้ได้หัวข้อวิจัย 

จัดประชาคมวิจัยและค่าย
อบรมการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้พัฒนา
คุณภาพของงานวิจัยให้ดีขึ้น
ตามมาตรฐานสากล 

3. สร้างเครือข่ายนักวจิัยกับ
นักวิจัยภายนอกคณะ 

จัดประชาคมวิจัยเพื่อสร้าง
เครือข่ายทั้งภายใน
มหาวิทยาลยั 
 

จัดประชาคมวิจัยเพื่อสร้างเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

จัดประชาคมวิจัยเพื่อสร้าง
เครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. ส่งเสรมิการรบัทุน
สนับสนุนการท าวิจัยจาก
ภายนอก 

ผลักดันและสนับสนุน
นักวิจัยอาวุโสให้ขอรับทุน
วิจัยจากภายนอก   
 

ผลักดันและสนับสนุนนักวิจัยอาวุโส
ให้ขอรับทุนวิจัยจากภายนอก  และ
แชร์ประสบการณ์และสร้างแรงจุงใจ
ให้นักวิจัยรุ่นใหม่ 
 

ผลักดันและสนับสนุน
นักวิจัยอาวุโสให้ขอรับทุน
วิจัยจากภายนอก  และ
แชร์ประสบการณ์และสร้าง
แรงจุงใจให้นักวิจัยรุ่นใหม่
สามารถขอทุนวิจัย
ภายนอก 

5. มาตรการสนับสนุน 
ส่งเสริมและผลตอบแทน 

ปรับแก้ไขระเบียบ/
ประกาศ/ข้อบังคับ
เก่ียวกับกองทุนวิจัย
สร้างสรรค์ของคณะเพื่อ
สร้างมาตรการสนับสนุน 
ส่งเสริมและผลตอบแทน 
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ด้ ำนบ ริกำรวิชำกำรแก่
สังคม 
1. สนั บสนุ นการบริการ

วิชาการแก่สั งคม เพื่ อ
ตอบสนองชุมชนและ
สังคมน าไปสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

 
สนับสนุนและสรา้งแรงจุง
ใจให้อาจารย์ร่วมท างานการ
บริการวิชาการแกส่ังคมเพื่อ
ตอบสนองชุมชนและสังคม 
 

 
ผลักดันให้ของบประมาณจากภายนอกท่ี
ปัจจุบันมีจ านวนมาก เพื่อท างานการ
บริการวิชาการแกส่ังคมเพื่อตอบสนอง
ชุมชนและสังคม 

 
ผลักดันให้ของบประมาณ
จากภายนอกท่ีปัจจุบันมี
จ านวนมาก เพื่อท างานการ
บริการวิชาการแกส่ังคมเพื่อ
ตอบสนองชุมชนและสังคม 
 

2.  ส นั บ ส นุ น ก า ร ตั้ ง
ศู น ย์ บ ริ ก า ร ฯ /ศู น ย์
ทดลอง 

จัดศูนย์บริการ 
 
จัดซื้อ/จัดหาเครื่องมือ/
อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการ
บริการ 

จัดศูนย์บริการและต่อยอดสู้การ
บริการวิชาการแก่สังคม 
 
จัดซื้อ/จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการบริการ 

จัดศูนย์บริการ และต่อยอด
สู้การบริการวิชาการแก่
สังคม 
 
จัดซื้อ/จัดหาเครื่องมือ/
อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการ
บริการ 
 

3. สร้างความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการแก่สังคม
กั บ ชุ ม ช น แ ล ะ /ห รื อ
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ /
เอกชน 

เร่งสรา้งความร่วมมือกับ
ชุมชนสังคม 
 

สร้างความร่วมมือกับชุมชนสังคม 
 

สร้างความร่วมมือกับชุมชน
สังคม 
 

ด้ ำ น ก ำ ร ท ำ นุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
1. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาและบุคลากรใน
ด้ า น ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
จัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาและบุคลากร 

 
จัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
จัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาและบุคลากรอยา่ง
ต่อเนื่อง 
 

2. บูรณาการด้านท านุบ ารุง
ศิลป วัฒนธรรมด้วยองค์
ความรู้ด้าน ICT 

 

จัดกิจกรรมที่สามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ด้าน 
ICT 

จัดกิจกรรมที่สามารถบูรณาการองค์
ความรู้ด้าน ICT อย่างต่อเนื่อง 

จัดกิจกรรมที่สามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ด้าน 
ICT อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 




