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คำนำ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ ให้
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ว่า หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและ
ดาเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒ นาคุณภาพของผู้เรี ยนอย่างต่อเนื่องและสร้าง
ความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่ อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2557 คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ได้ จั ด ท าคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ กษาภายในระดั บ อุดมศึก ษา พ.ศ.2557 ขึ้น เพื่ อ ให้ ส ถาบัน ใช้เป็น แนวทางในการกากับ และพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ในการนี้ คณะฯ จึ ง ได้ จั ด ท ารายงานประจ าปี ที่ เป็ น รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน คณะ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ปี การศึ กษา 2560 ขึ้น เพื่ อรับ การตรวจสอบและประเมิ น คุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ซึ่งเป็ น การรายงานข้อมูลการดาเนินงานของคณะฯ ในช่วงปีการศึกษา 2560 (ตั้งแต่ 1
สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)
ทั้งนี้ คณะฯ ขอขอบคุณ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทางาน คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากร
ทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดทารายงานฉบับนี้ให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการนาผลการดาเนินการในด้านต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง และหา
แนวทางในการพัฒนาการดาเนินการของคณะฯ ต่อไป

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชาติน้าเพ็ชร)
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124
ตารางที่ 19 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
125
ตารางที่ 20 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
127
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บทสรุปผู้บริหาร
คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเริ่ม ด าเนิ น การเรีย นการสอน ในภาคการศึ ก ษาต้ น
ปี การศึกษา 2546 หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต 2 สาขาวิช า คือ สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศธุรกิจ
(Business Information Technology) และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (Information
Technology for Design) และในปี การศึกษา 2550 คณะฯได้ขยายพื้นที่การศึกษาเข้ามาที่กรุงเทพมหานคร
ณ วังท่าพระ และสานั กงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลั ยศิลปากร และจัดการสอนเพิ่มขึ้นในหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Communication Arts) แบ่งเป็น 5 วิชาเอก คือ วิชาเอกการ
โฆษณา วิชาเอกการลูกค้าสัมพันธ์ วิชาเอกวารสารและหนังสือพิมพ์ วิชาเอกภาพยนตร์ วิชาเอกวิทยุและ
โทรทัศน์ และในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้มีการปรับปรุง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยควบรวมจาก 5
กลุ่ ม วิ ช า เป็ น 3 กลุ่ ม วิ ช า คื อ กลุ่ ม วิช าการสื่ อ สารเชิ งธุ รกิ จ กลุ่ ม วิ ช าการสื่ อ สารมวลชน และกลุ่ ม วิช า
ภาพยนตร์ ซึ่งในปีการศึกษา 2551 คณะฯ ยังได้ขยายพื้นที่จัดการศึกษาบางส่วนมายัง ชั้น 8 อาคาร กสท.
โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ และปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้ย้ายจากชั้น 8 อาคาร กสท. โทรคมนาคม
บางรัก กรุงเทพฯ มายังซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี โดยจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาปี 4 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ และนักศึกษาปี 3-4 สาขานิเทศศาสตร์
เพื่อขยายพื้นที่การจัดการเรียนการสอนของคณะฯ โดยซิตี้แคมปัส เมืองทองธานีอยู่บริเวณด้านหลังศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน รวมทั้งอยู่ใกล้ แนวรถไฟฟ้าสายสี ชมพู
ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งค่อนข้างสะดวกสาหรับการเดินทางของนักศึกษา และอาจารย์
ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)
การประเมิน คุณ ภาพการศึกษาตามองค์ป ระกอบ 5 องค์ป ระกอบและ 13 ตัว บ่งชี้ ตามคู่มื อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการ
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 และด้านปัจจัยนาเข้า อยู่ใน
ระดับ “ต้องปรับปรุง” คะแนนเฉลี่ย 1.92 ตามลาดับ มีรายละเอียดผลการประเมินแต่ ละองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

คะแนนประเมิน

ผลกำรประเมิน

3.36
3.58
5.00
5.00
5.00
3.92

การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
กำรดำเนินงำนระดับดี

การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ
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จุดเด่น/แนวทำงเสริม
1. คณะฯ มี ห ลั ก สู ต รที่ เกิ ด จากการบู รณาการศาสตร์ ต่ างๆ อี ก ทั้ งยั งมี ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่ งมี ค วาม
เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษส่งผลให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามีลักษณะที่โดดเด่น เป็นมืออาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันทีที่สาเร็จการศึกษา ซึ่งสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงาน
2. คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและมีกระบวนการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีการตอบสนองต่อผลการประเมินฯ อย่างเป็นรูปธรรม
จุดที่ควรพัฒนำ/แนวทำงแก้ไข
1. งานวิจัยของคณาจารย์ยังมีจานวนน้อย และส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากรายได้ของคณะฯ
2. คณะฯ ยังมีอาจารย์ที่มีวุฒิ ปริญญาเอกจานวนน้อย เนื่องจากอาจารย์ประจาส่วนใหญ่ยังอยู่ใน
ระหว่างการพัฒนาคุณวุฒิของตนเอง
3. คณะฯ ยั งมีอ าจารย์ ที่มี ตาแหน่ งวิช าการจานวนน้อ ย เนื่ องจากอาจารย์ป ระจาส่ ว นใหญ่ ยังมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ
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บทที่ 1
ส่วนนำ
1. ประวัติควำมเป็นมำของคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ในขณะที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทและความสาคัญในการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ มากขึ้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการ
พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมกับสามารถประยุกต์ศาสตร์แขนงดังกล่าวไปใช้ในงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วย
เหตุนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเล็งเห็นความสาคัญของสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร โดยมุ่ งหวังการผลิ ต บุ ค ลากรในสาขาวิช าดั งกล่ าวเพื่ อน าความรู้และทั ก ษะไปประยุ ก ต์ใช้ ต่อ การ
ดาเนินงานขององค์กร อีกทั้งวิชาชีพนักสารสนเทศยังเป็ นที่ต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจึงมีแนวคิดที่จะผลิตบัณฑิตโดยอยู่บนพื้นฐานของการนาศักยภาพที่มี เอกลักษณ์ด้านศิล ปะและการ
ออกแบบที่จัด อยู่ใ นระดับ แถวหน้า ของมหาวิทยาลั ยในประเทศไทยนามาประยุกต์เข้ากับวิทยาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นศาสตร์ที่เข้ามามีบทบาทต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและสังคม
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้พัฒนาโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น โดย
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งนับว่า
เป็นจังหวัดที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกของประเทศ อันจะทาให้บัณฑิตที่จบ
การศึกษาจานวนหนึ่งสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน พัฒนาความเจริญให้กับชุมชนท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพทางธุรกิจ
คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเริ่มด าเนิ นการเรียนการสอน ในภาคการศึ กษาต้ น ปี
การศึ ก ษา 2546 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต 2 สาขาวิ ช า คื อ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสน เทศธุ รกิ จ
(Business Information Technology) และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (Information
Technology for Design) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช เป็นคณบดีตั้งแต่ปีการศึกษา 2546
จนถึง 8 กันยายน 2555 และในปีการศึกษา 2550 คณะฯ ได้ขยายพื้นที่การศึกษาเข้ามาที่กรุงเทพมหานคร ณ
วังท่าพระ และสานักงานอธิการบดี 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
ปี การศึกษา 2560 คณะฯ ได้ ย้ ายจากชั้น 8 อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ มายัง
ซิตี้แคมปั ส เมืองทองธานี โดยจั ดการเรีย นการสอนให้ กับนั กศึกษาปี 4 สาขาเทคโนโลยีส ารสนเทศธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ และนักศึกษาปี 3-4 สาขานิเทศศาสตร์ เพื่อขยายพื้นที่การ
จัดการเรียนการสอนของคณะฯ โดยซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี อยู่บริเวณด้านหลังศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน รวมทั้งอยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู ซึ่งจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ซึ่งค่อนข้างสะดวกสาหรับการเดินทางของนักศึกษา และอาจารย์ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
ของคณะฯ เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2559 จนถึงปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชาติน้าเพ็ชรได้ดารงตาแหน่ง
เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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2. ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศำสตร์ มำตรกำร และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
2.1 ปรัชญำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างสรรค์สังคม
2.2 ปณิธำน
สร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้นาการสื่อสาร บูรณาการเทคโนโลยี
2.3 วิสัยทัศน์
เป็นคณะวิชาชั้นนาแห่งการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยความคิดสร้างสรรค์
2.4 พันธกิจ
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความเชี่ยวชาญ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. สนับสนุน/ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. บริการวิชาการแก่สังคมด้วยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชน สังคม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
4. สืบ สานและทานุบ ารุงศิลปวัฒ นธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ ด้วยองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสประชาคมมี
ส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการบริหารจัดการ
6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย
2.5 แผนพัฒ นำคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 4 ปี (พ.ศ.
2559-2563)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้ากับศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อให้บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพั ฒ นาและส่ งเสริม กิจ กรรมนั กศึ กษา เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต มีคุ ณ ธรรม จริย ธรรม มีค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม และมีความคิดสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒ นางานวิจัย /งานสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบริการวิชาการแก่สังคมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 6: อนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าแก่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 7: การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 8: การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นองค์กรแห่ง
การสร้างสรรค์

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 :
การพัฒนาหลักสูตรและจัด
การศึกษาโดยบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเข้ากับศาสตร์
ด้านต่างๆ เพื่อให้บณ
ั ฑิตมี
ความคิดสร้างสรรค์

กลยุทธ์/มำตรกำร
1.1 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิต
ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และเป็นไปตามตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และการ
ประกันคุณภาพ
1.2 พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและการ
วิจัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558 ของ สกอ. และการ
ประกันคุณภาพ
1.3 จัดให้มีจานวนอาจารย์ประจาต่อ
จานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น ในสาขาวิชาที่ค่า
FTES ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
1.4 จัดให้มีอาจารย์พิเศษที่มีความ
เชี่ยวชาญ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์
1.5 พัฒนาการเรียนรู้และทักษะของ
นักศึกษา โดยเน้นการปฏิบตั ิงานจริงตาม
ความเหมาะสมของสาขาวิชา
1.6 จัดให้มีโครงการเพื่อเพิ่มทักษะ
ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
1.7 สร้างความร่วมมือทางวิชาการและ
วิชาชีพกับสถาบันการศึกษา และ/หรือ
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตทีส่ อดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นไปตามตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และการประกัน
คุณภาพ
1.2 จานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
1.3 จานวนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
1.4 จานวนอาจารย์ประจาเพิ่ม ในสาขาวิชาที่ค่า
FTES ไม่เป็นไปตามเกณ์
1.5 จานวนอาจารย์พิเศษ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ของ สกอ.
1.6 จานวนโครงการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของ
นักศึกษา โดยเน้นการปฏิบตั ิงานจริงเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่การทางาน
1.7 จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ
1.8 จานวนโครงการความร่วมมือทางวิชาการและ
วิชาชีพกับสถาบันการศึกษาและ/หรือหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
1.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี
1.10 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1.11 จานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการ
เผยแพร่
1.12 จานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตทีเ่ ป็น
active learning, social engagement, การสร้าง
ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการเผยแพร่
1.13 จานวนหลักสูตรทีส่ ร้างสรรค์ที่ปรับปรุงจากเดิม
หรือสร้างใหม่
1.14 จานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
แบบ e-learning ทั้งรายวิชา
1.15 จานวนนักศึกษาต่างชาติ เต็มเวลาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
1.16 จานวนนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน
in bound,> 3 เดือน
1.17 จานวนนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน
out bound,> 3 เดือน
1.18 จานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานไม่
เต็มเวลา
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ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 2:
การพัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้
บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีความคิดสร้างสรรค์

ยุทธศำสตร์ที่ 3:
การปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที่ทาให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์

กลยุทธ์/มำตรกำร
2.1 จัดให้มีระบบและกลไกการพัฒนา
ศักยภาพผู้นานักศึกษาและคณะกรรมการ
นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 จัดสรรทรัพยากร สาหรับการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
วิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต
2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการหรือผู้นานักศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่น
2.4 สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

ตัวชี้วัด
2.1 จานวนบุคลากรที่ทางานที่แนะแนวอาชีพ (QA)
2.2 จานวนบริษัทที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม job fair
ของหน่วยงาน (QS)
2.3 จานวนโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิตของ
นักศึกษา
2.4 จานวนแหล่งการเรียนรูส้ าหรับการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านวิชาการ
วิชาชีพและทักษะชีวิต
2.5 จานวนโครงการ/กิจกรรมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการหรือผู้นานักศึกษากับ
สถาบันการศึกษาอื่น
2.6 จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.1 ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วน 3.1 จานวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่
ร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอก
การศึกษาของคณะฯ ให้มีศักยภาพ
หลักสูตรให้กับนักศึกษาต่อภาคการศึกษา
3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3.2 จานวนแหล่งเรียนรู้ใหม่ที่สนับสนุนการพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพ
นักศึกษา
3.3 จัดการเรียนการสอน ฝึกอบรมเพื่อ
3.3 จานวนงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียรู้
ผลิตบัณฑิตให้มีคณ
ุ ลักษณะของบัณฑิตที่ ทางการศึกษาต่อหัวนักศึกษา
พึงประสงค์
3.4 จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาของคณะ ฯ
3.5 ระดับความพึงพอใจการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา: ค่าเฉลีย่ จากมาตรวัด 5
ระดับ
3.6 จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาจัดการเรียนการ
สอน ฝึกอบรมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : ด้ำนกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 4:
พัฒนางานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง

กลยุทธ์/มำตรกำร
4.1 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรทางานวิจัย/งานสร้างสรรค์
4.2 สนับสนุนให้ผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ และสร้างแรงจูงใจใน
การทาวิจัย
4.3 สนับสนุนการสร้างประชาคมวิจัย และ
ระบบพี่เลี้ยง อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง
4.4 ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกที่มีทุนสนับสนุนการทาวิจัย
4.5 สร้างเครือข่ายนักวิจยั กับนักวิจัย
ภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
4.1 เงินทุนวิจยั เฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ
สกอ.
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/
คน
ด้านมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ = 100,000 บาท/คน
4.2 จานวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI (รวม
proceeding หรือบทคัดย่อ)
4.3 จานวนการอ้างอิง (Citation) ที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล Scopus
4.4 จานวนผลงานตีพิมพ์ทีมีชื่อร่วมกับมหาวิทยาลัย
ที่อยู่ใน QS Top 500 ในวารสารที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
4.5 จานวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีชื่อร่วมกับ
หน่วยงานเอกชน ใน วารารที่ปรากฏในฐานข้อมูล
Scopus หรือ ISI
4.6 จานวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน
exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานชาติ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : ด้ำนบริกำรวิชำกำร
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ 5:
การบริการวิชาการแก่สังคมด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

กลยุทธ์/มำตรกำร
5.1 สนับสนุนการบริการวิชาการแก่
สังคมในรูปแบบต่างๆ ด้วยองค์
ความรู้มาจากงานวิชาการและ/หรือ
งานวิจัยตามความเชี่ยวชาญที่มีความ
หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม นาไปสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5.2 สนับสนุนการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมกับพันธกิจ
ด้านอื่นๆ ของคณะฯ
5.3 สนับสนุนการตั้งบริษัทจาลอง
หรือศูนย์บริการฯ เพื่อหารายได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
5.4 สร้างความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการแก่สังคมกับชุมชนและ/หรือ
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

ตัวชี้วัด
5.1 งบประมาณ บริ ก ารวิ ช าการ/ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ที่ได้จากหน่วยงานภายนอก (ร้อย
ละของเงินรายได้)
5.2 จานวนโครงการที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ
5.3 จ านวนโครงการความร่ ว มมื อ ด้ า นบริ ก าร
วิ ช าการแก่ สั งคมกั บ ชุ ม ชนและ/หรื อ หน่ ว ยงาน
ภาครัฐ/เอกชน
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ 6:
การอนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ทางศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่ม
มูลค่าในระดับท้องถิ่นและชาติ

กลยุทธ์/มำตรกำร
ตัวชี้วัด
6.1 สนับสนุนการทานุบารุง
6.1 จ านวนโครงการบริ ก ารวิ ช การ/ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ศิลปวัฒ นธรรมที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพื่ อ
การบริการวิชาการ และ/หรือ
การพัฒนาชุมชนประเทศ/สังคม
งานวิจัยสร้างสรรค์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ 7:
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นองค์กร
แห่งการสร้างสรรค์

กลยุทธ์/มำตรกำร
7.1 พัฒนาความรู้ ทักษะและขีด
ความสามารถของบุคลากรในทุก
ระดับ
7.2 บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร

ตัวชี้วัด
7.1 จานวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน
AUN QA
7.2 จานวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA
(หลักสูตรที่จัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ากว่า 2 วัน)
7.3 จานวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน
ตามเกณฑ์ TQA
7.4 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด (QS)
7.5 ร้อยละของผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ 8:
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นองค์กร
แห่งการสร้างสรรค์

กลยุทธ์/มำตรกำร
8.1 พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมูลด้านต่างๆ
ของคณะฯ ให้ถูกต้องแม่นยา
น่าเชื่อถือ และเข้าถึงง่าย

ตัวชี้วัด
8.1 จานวนระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
บริหาร
8.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมูล
8.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
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3. โครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นคณะวิชาที่เป็นหน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัย
บริหารงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารจัดการคณะที่เป็นหน่วยงานในกากับและคณะ
ที่เป็ น ส่ว นราชการซึ่งมีส่ วนงานเป็ น หน่ ว ยงานในกากับ โดยรับผิ ดชอบจัดการเรียนการสอน ณ วิ ทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี และในปีการศึกษา 2551 ได้ขยายเขตพื้นที่การศึกษาเข้า
มาในกรุงเทพมหานครโดยจัดการเรียนการสอน ณ ซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
การบริหารจัดการประกอบด้วยคณะกรรมการประจาคณะฯ มีคณบดี เป็นประธาน มีรองคณบดีและ
ผู้ช่วยคณบดีเป็นกรรมการมีหน้าที่บริหารงานให้มีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวทั้งในการดาเนินงานและการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ของคณะฯ
อธิการบดี

คณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจยั

รองคณบดี
ฝ่าย
สารสนเทศ

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

คณาจารย์
ประจาคณะฯ

คณะกรรมการประจาคณะฯ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์

สานักงาน
คณะฯ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจยั

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

บริษัทจาลอง
หรือศูนย์ฯ

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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4. รำยนำมผู้บริหำร
คณะฯ มีผู้บริหารประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ดังรายนามต่อไปนี้
1.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชาติน้าเพ็ชร
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. รำยนำมคณะกรรมกำรประจำคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล กรรมการ
(ผู้แทนคณาจารย์ประจา)
9. อาจารย์บริภัทร กิจจาบัญชา
กรรมการ
(ผู้แทนคณาจารย์ประจา)
10. อาจารย์ฐิติยา พจนาพิทักษ์
กรรมการ
(ผู้แทนคณาจารย์ประจา)
11. นางสาวชลทิชา ทองศิริ
กรรมการ
(ผู้แทนสายสนับสนุน)
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6. คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
คณะฯ กาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการ
ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดังนี้
1. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ ความดี
3. การอดทน อดกลั้น อดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
4. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์
ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
และปฏิบัติตามหลักคุณธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ดังนี้
5. รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดี
6. มีชีวิตและอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบด้วยวินัย
7. พร้อมด้วยแรงจูงใจ ใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
8. แก้ปัญหาและพึ่งพาตนเองได้ ด้วยความรู้คิด
7. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
คณะฯ ใช้อัตลักษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้การดาเนินการเกิดความสอดคล้องและเป็นไปแนวทาง
ดียวกัน ได้แก่ การใช้ความคิดสร้างสรรค์และจิตสาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ส่วนเอกลักษณ์
ได้แก่ สร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้นาการสื่อสาร บูรณาการเทคโนโลยี
8. จุดเด่น
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหลักสูตรที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน
ทั้งด้านศิลปะ และด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร อีกทั้งยังมีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ
มาเป็นอาจารย์พิเศษส่งผลให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามีลักษณะที่โดดเด่น เป็นมืออาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้
ทันทีที่สาเร็จการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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9. กำรเรียนกำรสอน
9.1 หลักสูตร
คณะฯ จัดการเรียนการสอนรวม 3 หลักสูตร โดยจาแนก ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
 วิชาเอกออกแบบแอนิเมชัน
 วิชาเอกออกแบบเกมคอมพิวเตอร์
 วิชาเอกสื่อผสมและเว็บ
3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ
 กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน
 กลุ่มวิชาภาพยนตร์
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560
หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การออกแบบ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2. นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรที่ เป็นตำมเกณฑ์
ปิด
มำตรฐำน

ดำเนินกำร ยังไม่ ครบรอบ
เปิดสอนใน
ตำมกรอบ ครบรอบ ประเมิน
ปีกำรศึกษำ
TQF
ประเมิน
แล้ว

หลักสูตรที่ไม่
ผ่ำนเกณฑ์ 48
และ TQF

สกอ. รับทรำบ

ปีที่เริ่มใช้

18 พฤศจิกายน 2554/
26 กันยายน 2559
18 พฤศจิกายน 2554/
21 กุมภาพันธ์ 2560

2554/2559

-

2558

2559



-



-

2554/2559

-

2558

2559



-



-

20 สิงหาคม 2555/
25 พฤษภาคม 2561

2555/2560

-

2558

2560



-



-
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9.2 ข้อมูลนักศึกษำ
ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ มีจานวนนักศึกษาปริญญาตรีจาแนกตามหลักสูตร ดังนี้
ตารางที่ 2 จานวนนักศึกษาปริญญาตรีจาแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ
หลักสูตร

ชั้นปีที่ 1

จำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรี
ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5

(หลักสูตร 5 ปี)

ตกค้ำง

รวม (คน)

-

3
3
30
30
9
9
-

341
341
699
699
952
952
-

รวมปกติ
479
488
465
518
รวมปกติทุกชั้นปี
1,992
รวมพิเศษ
รวมพิเศษทุกชั้นปี
รวมปกติและพิเศษ
479
488
465
518
รวมนักศึกษำทุกชั้นปี
1,992
ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากระบบ REG ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561

42

1,992
1,992

หลักสูตรธรุกจิ
ปกติ
พิเศษ
หลักสูตรออกแบบ
ปกติ
พิเศษ
หลักสูตรนิเทศ
ปกติ
พิเศษ

74
74
151
151
254
254
-

91
91
168
168
229
229
-

82
82
143
143
240
240
-

91
91
207
207
220
220
-

42

ตารางที่ 3 จานวนนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559
หลักสูตร

อนุปริญญำ

ปริญญำ ประกำศนีย ปริญญำ
ปริญญำ
บัณฑิต
บัณฑิต
มหำบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
99
ธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
102
เพื่อการออกแบบ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
151
สาขานิเทศศาสตร์
รวม
352
ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากระบบ REG ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
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-

99

-

102

-

151

-

352
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9.3 อำจำรย์และบุคลำกร
คณะฯ มีจานวนบุคลากรรวม 74 คน จาแนกเป็นสายวิชาการ จานวน 52 คน สายสนับสนุน จานวน
18 คน โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด และมีลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน จานวน 4 คน
ตารางที่ 4 จานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจาแนกตามประเภท
บุคลำกร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
รวม

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

สำยวิชำกำร
52
74.29
52
70.27

สำยสนับสนุน
18
25.71
4
100
22
29.73

รวมบุคลำกร (คน)
70
100
4
100
74
100

หมำยเหตุ สายวิชาการนับรวมอาจารย์ที่บรรจุไม่ถึง 6 เดือน
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ตารางที่ 5 จานวนอาจารย์ประจาที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ จาแนกรายหลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การออกแบบ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา
นิเทศศาสตร์
อาจารย์ที่ไม่สังกัดหลักสูตร
รวมระดับคณะ

อำจำรย์ประจำ อำจำรย์ประจำ
ทั้งหมด
ปฏิบัติงำนจริง

อำจำรย์ประจำที่ลำศึกษำภำยในประเทศ
ปริญญำโท ปริญญำเอก โท-เอก รวม

อำจำรย์ประจำที่ลำศึกษำต่อต่ำงประเทศ
ปริญญำโท ปริญญำเอก โท-เอก
รวม

รวมทั้งหมด

13

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

17.5

-

0.5

-

0.5

-

-

-

-

0.5

19.5

18.5

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

49

-

-

50.5

-

1

1.5
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0.5

0.5
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1

ตารางที่ 6 จานวนอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญา
ชื่อหลักสูตร
(ระบุสาขา)
ตรี
ปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ)
จานวน 13 คน
2. หลักสูตรวิทยา
1
ศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบชื่อหลักสูตร)
จานวน 18 คน
3. หลักสูตรนิเทศศา
สตรบัณฑิต (สาขา
นิเทศศาสตร์)
จานวน 19.5 คน
รวมทุกหลักสูตร
1
จานวน (คน)
ร้อยละ 1.98

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

อยู่ระหว่าง
ลาศึกษาต่อ

รวม

โท
12

เอก
-

ตรี
-

โท
-

เอก
1

ตรี
-

โท
-

เอก
-

ตรี
-

โท
-

เอก
-

-

13

10

3

-

4

-

-

-

-

-

-

-

0.5

18

12.5

3

-

4

-

-

-

-

-

-

-

1

19.5

34.5

6

-

8

1

-

-

-

-

-

-

1.5

50.5

68.32

11.88

-

15.84

1.98

-

-

-

-

-

-

2.97

100

10. งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ในปี งบประมาณ 2561 คณะฯ มีอาจารย์ป ระจาทั้งหมด (ปฏิ บัติ งานจริงและลาศึกษาต่อ )
จานวน 50.5 คน มีอาจารย์ลาศึกษาต่อจานวน 1.5 คน มีจานวนอาจารย์ปฏิบัติงานจริงจานวน 49 คน ได้รับ
เงิน ทุนสนั บสนุน งานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากทุนจากภายในจานวน 456,663.33 บาท และจากทุนจาก
ภายนอกจานวน 360,000.00 บาท รวมเป็นเงินทุนทั้งหมด 816,663.33 บาท คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์เป็นเงิน
16,666.60 บาทต่อคน
ทั้งนี้ คณะฯ มี 2 สาขาวิช าซึ่งอยู่ในกลุ่ มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ และอีก 1 สาขาวิชา อยู่ในกลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่สาขานิเทศศาสตร์ การคานวนเงินสนับสนุนต่อจานวนอาจารย์
จึงมีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย จานวน 5 ทุน
เป็นเงิน 183,330.00 บาท จานวนอาจารย์ประจา 30.5 คน คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์เป็นเงิน 6,010.82 บาท ต่อคน
2. กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจานวน 3 ทุน
เป็ น เงิน 633,333.33 บาท จ านวนอาจารย์ ป ระจ า 19.5 คน ลาศึ ก ษาต่ อ จ านวน 1 คน จ านวนอาจารย์
ปฏิบัติงานจริงเท่ากับ 18.5 คน คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์เป็นเงิน 34,234.23 บาทต่อคน

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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11. ด้ำนกำรทำควำมตกลงร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันต่ำงประเทศ
11.1 การจัดการเรียนการสอน
11.2 การทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันต่างประเทศ
11.3 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
11.4 การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ตารางที่ 7 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิชา/หน่วยงาน กับมหาวิทยาลัย/องค์กรต่างประเทศ
วัน/เดือน/ปี
15 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อสถำบัน
University Sains Malaysia

28 พฤษภาคม 2561

Multimedia University

16-17 กรกฎาคม 2561

Auckland University of
Technology

7 สิงหาคม 2561

Denpa Educational
Instiutions

ประเทศ
สหพันธรัฐ
มาเลเซีย
สหพันธรัฐ
มาเลเซีย
นิวซีแลนด์

ญี่ปุ่น

กิจกรรม
- แลกเปลี่ยน นักศึกษา อาจารย์
- ร่วมจัดทาผลงานวิจัย
- แลกเปลี่ยน นักศึกษา อาจารย์
- ร่วมจัดทาผลงานวิจัย
- เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และ งานวิจัย
ระหว่างทั้งสองสถาบันและเข้าร่วมรับฟังการ
นาเสนอหลักสูตร โครงการ Startup และได้
เยี่ยมชมวิทยาเขตซิตี้แ คมปั ส เมื องทองธานี
คณะวิศ วกรรมศาสตร์ ภาควิ ชาไฟฟ้ า และ
เครื่ อ งกล วิ ท ยาเขตพระราชวังสนามจั น ทร์
วิทยาเขตเพชรบุรี
- แลกเปลี่ยน นักศึกษา อาจารย์
- ร่วมจัดทาผลงานวิจัย

12. กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
คณะฯ จั ด กิ จ กรรม/โครงการบริ ก ารวิช าการแก่ สั งคมแก่ สั งคมและชุม ชนจ านวน 14 โครงการ/
กิจกรรม และสนับสนุนให้คณาจารย์เป็นที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ กรรมการวิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์และ
วิทยากร ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 8 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัยในปีการศึกษา 2560
กำรบูรณำกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย

จำนวนโครงกำร

1. จานวนโครงการบริการทางวิชาการ ทั้งหมด
2. จานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน
3. จานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจยั
4. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและกับการวิจัย

14
13
1
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13. กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะฯ ได้จัดโครงการและกิจกรรมตามประเพณี เพื่อการอนุรักษ์สืบสานพัฒ นาเผยแพร่เอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาสู่สากลและเสริมสร้างจิตสานึกแก่
นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดมา จานวนทั้งสิ้น 9 โครงการ
ตารางที่ 9 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อรำยวิชำ / โครงกำร / กิจกรรม

ระยะเวลำ

ผู้เข้ำร่วม
แผน
50

1. โครงการแสดงความอาลัยถวาย
13 ต.ค. 60
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินท
ราธิราช บรมนาถบพิตร
2. โครงการไหว้ครูและครอบครูชา่ ง 20 ต.ค. – 30 1,000
ประจาปีการศึกษา 2560
พ.ย. 60
3. โครงการแสดงนิทรรศการใน
12-30 มี.ค. 61 119
หัวข้อ “ศาสตร์ศลิ ป์แห่งศิลปากร
กับการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม”
4. โครงการถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์
31 มี.ค. 61
50
ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
5. โครงการผลิตหนังสือสารคดี วิถี
1 ต.ค. 60 –
1
ชีวิต วัฒนธรรม คนเพชรบุรี (วิถี
31 ก.ค. 61
เพชรฯ)
6. โครงการไหว้ครูไอซีที ณ City
4 เม.ย. 61
200
Campus
7. โครงการสงกรานต์ (รดน้าขอพร)
4 เม.ย. 61
ไอซีที ณ City Campus (วิทยาเขต
เมืองทองธานี)
8. โครงการออมสินพัฒน์ถิ่น20 พ.ย. 60
20
มหาวิทยาลัยศิลปากร
9. โครงการเรียนรู้วัฒนธรรม
1 พ.ค. -31
35
อาเซียนด้วนการเรียนแบบ ICT
ก.ค. 61
ศิลปากร ปี 2561

งบประมำณ
ผล
800

จำนวนรำงวัล/
ร้อยละควำมพึง
พอใจ
แผน
ผล
90.00 95.00

ผล
35

แผน
800

700

400,000 377,660.01 70.00 81.80

-

50,000

49,840

80.00

50

15,000

10,240

70.00 77.00

n/a

20,000

n/a

200

35,000

30,999

70.00 85.80

-

5,000

4,992

70.00 83.80

-

1,000,000

n/a

40

350,000

310,000
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-

n/a

-

-

n/a

80.00 90.00
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14. กำรบริหำรจัดกำร
14.1 งบประมำณ น าเสนอข้อมูลด้านงบประมาณ ควรนาเสนอแยกเป็น งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ เงินแหล่งอื่น เป็นต้น หรืออาจจะแยกตามหมวดที่
ได้รับการจัดสรรควบคู่ไปด้วย เช่น หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง หมวดครุภัณฑ์ หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ เป็น
ต้น ซึ่งอาจนาเสนอในรูปของตารางหรือกราฟแบบต่าง ๆ ได้
ตารางที่ 10 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจาแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ
ปี

งบประมำณแผ่นดิน

2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555

หมายเหตุ:

3,388,000
430,000.00
350,000.00
550,000.00
570,000.00
500,000.00
500,000.00

ประเภทของแหล่งงบประมำณ
งบประมำณรำยจ่ำยจำก งบประมำณรำยจ่ำยจำก
เงินรำยได้
โครงกำรพิเศษ
108,068,000
105,853,500.00
107,095,800.00
108,201,089.47
96,884,200.00
58,847,779.46
91,915,155.43

รวม
111,456,000.00
106,283,500.00
107,445,800.00
108,751,089.47
97,454,200.00
59,347,779.46
92,415,155.43

ยอดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 108,068,000 บาท มาจาก
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 จานวน 98,068,000 บาท
2. โอนเพิ่มเงินสะสมมาสมทบในปีงบประมาณ 2561 จานวน 10,000,000 บาท
3. บวกเพิ่มเงินอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน จานวน 3,388,000 บาท
(ซึ่ ง ได้ แ ก่ เงิ น อุ ด หนุ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและโครงการบู ร ณาการฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

ตารางที่ 11 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จาแนกตามหมวดรายจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561)
รำยกำร
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร

รำยรับ (บำท)

37,000,000.00 37,000,000.00
1,000,000.00

ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
จำกยอดรำยรับ
0.00
100

รำยจ่ำย (บำท) คงเหลือ (บำท)

779,869.00

220,131.00

77.99

36,800,000.00 32,990,948.64

3,809,051.36

89.65

3,737,094.56

262,905.44

93.43

19,268,000.00 18,504,482.50

763,517.50

96.04

5,408,047.88

39.91

1,000,000.00
936,079.88
63,920.12
108,068,000.00 97,540,426.70 10,527,573.30

93.61

4,000,000.00
9,000,000.00

3,591,952.12
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14.2 กำรพัฒนำบุคลำกร
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 คณะฯ มี บุ ค ลากรที่ ก าลั งศึ ก ษาต่ อระดับ ปริญ ญาเอกจ านวน 7 คน และ
ปริญญาโทจานวน 1 คน รวมบุคลากรศึกษาต่อจานวน 8 คน
ตารางที่ 12 บุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญญาเอก และปริญญาโทในประเทศและต่างประเทศ
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ปริญญาเอก
1 อ.ถิรจิต
แสนพล

2

อ.บริภัทร
กิจจาบัญชา

3

อ.ชาญชัย
อรรคผาติ

4

อ.รักชนก
สุขะกาลนันท์

5

อ.บรรหาร
แก้วลือ

6

อ.ณัฐพร
กาญจนภูมิ

7

อ.นิสาชล
รัตนสาชล

ปริญญาโท
1 อ.ฉายสิริ
พัฒนาถาวร

หลักสูตร
วิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ
หลักสูตรนานาชาติ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ

สถำบัน

ประเทศ

วันเดือนปี
ที่ลำ

แหล่งทุน

หมำย
เหตุ

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ไทย

1 ธันวาคม
2551

คณะกรรม
การการ
อุดมศึกษา

ลาเต็ม
เวลา

สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์

ไทย

1 มิถุนายน กองทุนพัฒนา
2554
คณะฯ

ลาเต็ม
เวลา

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ไทย

1
กองทุนพัฒนา
พฤษภาคม
คณะฯ
2556
1
กองทุนพัฒนา
พฤศจิกายน
คณะฯ
2555

ลาเต็ม
เวลา

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัย
สาขาภาษาอังกฤษศึกษา ธรรมศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตร
สาขาวิชา
ดุษฎีบัณฑิต
ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
สาขาวิชานิเทศาสตร์
บัณฑิต
และนวัตกรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์

ไทย

ไทย

1 สิงหาคม
2559

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

ไทย

1 สิงหาคม
2559
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ไทย
ไทย

ลาเต็ม
เวลา

1
กองทุนพัฒนา นอกเวลา
พฤษภาคม
คณะฯ
ราชการ
2555
1 กรกฎาคม กองทุนพัฒนา นอกเวลา
2556
คณะฯ
ราชการ
กองทุนพัฒนา นอกเวลา
คณะฯ
ราชการ

ทุนส่วนตัว

นอกเวลา
ราชการ
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ตารางที่ 13 บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ
ที่
1

2

3

4

ชื่อ-สกุล
อ.ชาญชัย
อรรคผาติ

อ.ถิรจิต
แสนพล

อ.พอสิทธิ์
ชัยมณี

อ.วิชชากร
สวนทรง

หัวข้อกำรอบรม

หน่วยงำนที่จัดอบรม

อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร แนวทางการ
กองบริการการศึกษา
พัฒนาโครงการเพื่อเสนอขอรับทุน การ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
อบรมหลักสูตร “บัญชี...ชี้ช่องรวย” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อาเภอหัวหิน
สัมมนา เรื่อง “การซักซ้อมความ
กองการเจ้าหน้าที่ สานักงาน
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาผลงานทาง อธิการบดี มหาวิทยาลัย
วิชาการเพื่อเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ : กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA
สานักงานประกันคุณภาพ
Implementation and Gap
การศึกษา
Analysis
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ กองการเจ้าหน้าที่
การทาผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
โครงการบ่มเพาะเพื่อเข้าสู่การพัฒนา สานักงานประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการ การศึกษา
ที่เป็นเลิศ (EdPex)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคนิคการสืบค้น Impact Factor, สถาบันวิจัยและพัฒนา
factor, Journal Quartile, h-index มหาวิทยาลัยศิลปากร
และค่า SNIP
อบรมการพัฒนาอุปกรณ์และความรู้ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ทักษะด้าน Internet of Things
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เบื้องต้น CPSU IOT Workshop รุ่น ร่วมกับ Pinn Creative
ที่ 1”
Space และ Software
Park Thailand
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินปีการศึกษา 2560
โครงการอบรมเกณฑ์การเข้าสู่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตาแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ กพอ.
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อบรมการพัฒนาอุปกรณ์และความรู้ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ทักษะด้าน Internet of Things
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เบื้องต้น CPSU IOT Workshop รุ่น ร่วมกับ Pinn Creative
ที่ 1”
Space และ Software
Park Thailand
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

ในประเทศ/
ต่ำงประเทศ
วันเดือนปี
(ระบุชื่อ
ประเทศ)
16 ต.ค. 60 ในประเทศ
8 พ.ย. 60

ในประเทศ

19 ธ.ค. 60

ในประเทศ

27-28 ก.พ.
61

ในประเทศ

10 พ.ย. 60

ในประเทศ

22 ม.ค. 61

ในประเทศ

5 มี.ค. 61

ในประเทศ

26-29 ธ.ค.
60

ในประเทศ

12 ม.ค. 61

ในประเทศ

9 มี.ค. 61

ในประเทศ

26-29 ธ.ค.
60

ในประเทศ

12 ม.ค. 61

ในประเทศ

หน้า 25

ที่

ชื่อ-สกุล

หัวข้อกำรอบรม
โครงการอบรมเกณฑ์การเข้าสู่
ตาแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ กพอ.

5

อ.สุนันทา
พรายมี

โครงการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การทาผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
AUN-QA Implementation & Gap
Analysis

6

ผศ.ดร.อภิญญา
อิงอาจ

7

อ.ธนวันต์
ไทยวัชญานุวัฒน์

โครงการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การทาผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
โครงการอบรมเกณฑ์การเข้าสู่
ตาแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ กพอ.

8

อ.บริภัทร
กิจจาบัญชา

โครงการอบรมเกณฑ์การเข้าสู่
ตาแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ กพอ.

9

อ.สาวิน
สืบสหการ

Business Trip to China Hi-Tech
Fair
Siggraph 2017

10

ผศ.ณัฐพร
กาญจนภูมิ

IT Trends 2018 Asia’s Rising
Power
Siggraphi Asia 2017 งานแสดง
เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและ
อินเตอร์แอคทีฟ
การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
ซึมเศร้า
การเสวนาภาพยนตร์ Animation
เรื่อง 9 ศาสตรา
AUN-QA Implementation and
Gap Analysis

11

ผศ.ธารงค์ศักดิ์
นิ่มอนุสสรณ์กลุ

อบรมการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะ
โรคซึมเศร้าสาหรับอาจารย์
อบรมเกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่ง
วิชาการตามเกณฑ์ กพอ.
AUN-QA Implementation and
Gap Analysis

หน่วยงำนที่จัดอบรม

วันเดือนปี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร

9 มี.ค. 61

ในประเทศ/
ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อ
ประเทศ)
ในประเทศ

10 พ.ย. 60

ในประเทศ

27-28 มี.ค.
61

ในประเทศ

10 พ.ย. 60

ในประเทศ

9 มี.ค. 61

ในประเทศ

9 มี.ค. 61

ในประเทศ

16–18 พ.ย.
60
Siggraph
27-30 พ.ย.
60
IMC Institute ร่วมกับ
13-14 ธ.ค.
Optimus
60
Bangkok ACM SIGGRAPH 27-30 พ.ย.
60

ประเทศจีน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Bangkok ACM Siggraph

11 ม.ค. 61

ในประเทศ

17 ม.ค. 61

ในประเทศ

สานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

27-28 มี.ค.
61

ในประเทศ

11 ม.ค. 61

ในประเทศ

9 มี.ค. 61

ในประเทศ

27-28 มี.ค.
61

ในประเทศ

สานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
IMC Institute

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ

หน้า 26

ที่

ชื่อ-สกุล

12

อ.ยุวบูรณ์
ธารงสมบัติกลุ

หัวข้อกำรอบรม

หน่วยงำนที่จัดอบรม

Siggraphi Asia 2017 งานแสดง
เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและ
อินเตอร์แอคทีฟ
การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
ซึมเศร้า

Bangkok ACM SIGGRAPH

การเสวนาภาพยนตร์ Animation
เรื่อง 9 ศาสตรา
อบรมเกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่ง
วิชาการตามเกณฑ์ กพอ.
13

อ.มานพ
เอี่ยมสะอาด

14

ผศ.ชวนพ ชีวรัศมี

15

อ.ธนวันต์
ไทยวัชญานุวัฒน์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดิน
เผาสู่ถนนสายประติมากรรม
(Silpakorn Clay Work Raku 2018)
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning
โครงการอบรมเกณฑ์การเข้าสู่
ตาแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ กพอ.

16

อ.พรยศ
มณีโชติปตี ิ

การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
ซึมเศร้า

อ.เจนจิรา
ลักษณะบุญส่ง

การเสวนาภาพยนตร์ Animation
เรื่อง 9 ศาสตรา
การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
ซึมเศร้า

17

18

ดร.ลักษณ์นารา
จันทรารมย์

19

อ.ชญานิศ
ต้นเทียน

20

อ.มาย ยินชัย

การเสวนาภาพยนตร์ Animation
เรื่อง 9 ศาสตรา
The Enhancement of Research
Capability
อบรม Engineering 4.0 : The next
revolution in Engineering
Siggraphi Asia 2017 Bangkok

ในประเทศ/
ต่ำงประเทศ
วันเดือนปี
(ระบุชื่อ
ประเทศ)
27-30 พ.ย. ในประเทศ
60

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Bangkok ACM Siggraph

11 ม.ค. 61

ในประเทศ

17 ม.ค. 61

ในประเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

9 มี.ค. 61

ในประเทศ

4-17 ก.พ.
61

ในประเทศ

10 ส.ค. 60

ในประเทศ

9 มี.ค. 61

ในประเทศ

11 ม.ค. 61

ในประเทศ

17 ม.ค. 61

ในประเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Bangkok ACM Siggraph

11 ม.ค. 61

ในประเทศ

17 ม.ค. 61

ในประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกติ ิ์

27 ก.ย. 60

ในประเทศ

16 พ.ย. 60

ในประเทศ

27-30 พ.ย.
60
4-17 ก.พ.
61

ในประเทศ

28-30 พ.ย.
60

ในประเทศ

กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Bangkok ACM Siggraph

Bangkok ACM SIGGRAPH

สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดิน
เผาสู่ถนนสายประติมากรรม
(Silpakorn Clay Work Raku 2018)
Siggraphi Asia 2017 งานแสดง
Bangkok ACM SIGGRAPH
เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและ
อินเตอร์แอคทีฟ

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

ในประเทศ

หน้า 27

ที่
21

22

23

ชื่อ-สกุล

หัวข้อกำรอบรม

อ.สุภาพร หนูก้าน อบรมหัวข้อด้าน Creative Art ใน
หัวข้อเรื่อง “Design Thinking
Process” การใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
อบรมเกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่ง
วิชาการตามเกณฑ์ กพอ.
ผศ.พรพรรณ
เชยจิตร

อ.ภัทราพันธ์
หรุ่นรักวิทย์

สัมมนาและ Workshop การทา
Content Marketing เรื่อง การใช้
Story-telling กับการสื่อสาร
การตลาด
อบรมสัมมนา Google Ignite

หน่วยงำนที่จัดอบรม
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Dots Consultancy

Google Thailand จัดที่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ กองการเจ้าหน้าที่
การัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ร่วมกิจกรรม “ตามรอยฝาย...สบายใจ๋ บริษัท ปูนซ๊เมนต์ไทย
กับ SCG รักษ์น้าเพื่ออนาคต” ภายใต้ (ลาปาง) จากัด
โครงการเอสซีจี รักษ์น้าเพื่ออนาคต
การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึมเศร้า
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การสร้าง Self Esteem ในนิสิตคณะนิเทศศาสตร์
นักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่างองค์กร”
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรค
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึมเศร้า
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินปีการศึกษา 2560 และการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR :
Thai Qualifications Register)
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่างองค์กร”
อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
สกอ.
ภายในระดับหลักสูตร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

ในประเทศ/
ต่ำงประเทศ
วันเดือนปี
(ระบุชื่อ
ประเทศ)
14 ก.พ. 61 ในประเทศ

9 มี.ค. 61

ในประเทศ

26-27 ส.ค.
60

ในประเทศ

17 ธ.ค. 60

ในประเทศ

19 ธ.ค. 60

ในประเทศ

26-27 ธ.ค.
60

ในประเทศ

11 ม.ค. 61

ในประเทศ

17 ก.พ. 61

ในประเทศ

21-21 ธ.ค.
60
11 ม.ค. 61

ในประเทศ

12 ม.ค. 61

ในประเทศ

22-23 ม.ค.
61
24-25 ก.พ.
61
9 มี.ค. 61

ในประเทศ

ในประเทศ

ในประเทศ
ในประเทศ
หน้า 28

ที่

24

25

ชื่อ-สกุล

หัวข้อกำรอบรม

หน่วยงำนที่จัดอบรม

วันเดือนปี

คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 :
กรณีศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
สัมมนา หัวข้อ “Media, People
คณะวารสารศาสตร์และ
4 พ.ค. 61
and Social Change”
สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
ผศ.มัทนา
โครงการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ กองการเจ้าหน้าที่
19 ธ.ค. 60
เจริญวงศ์
การัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
อบรมหัวข้อ “การออกแบบ
สาขาวิชาการจัดการการ
24 ก.พ. 61
วิธีดาเนินการวิจัยและการเลือกใช้
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศร
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล”
นครินทรวิโรฒ
เทคนิคการสืบค้น Impact Factor, สถาบันวิจัยและพัฒนา
5 มี.ค. 61
factor, Journal Quartile, h-index มหาวิทยาลัยศิลปากร
และค่า SNIP
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
6 มี.ค. 61
ฐานข้อมูล Scopus และการใช้
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โปรแกรมการจัดการทาง
บรรณานุกรม Mendeley
ร่วมฟังการนาเสนอผลงานวิชาการใน ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมเมือง
7-8 มี.ค. 61
หัวข้อ Media
โดยความร่วมมือกับระหว่าง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ Osaka City
University ประเทศญี่ปุ่น
AUN-QA Implementation & Gap สานักงานประกันคุณภาพ
27-28 มี.ค.
Analysis
การศึกษา
61
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.อริน เจียจันทร์ การเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัย
สานักงานวัยสังคมละ
16 พ.ย. 60
พงษ์
วัฒนธรรกับความเสี่ยงสุขภาพ
สุขภาพ ร่วมกับ สสส. และ
(Culture and Health Risks)
กระทรวงสาธารณสุข
เสาวนาวิชาการเนื่องในวัน
Third Way Thailand
11 ธ.ค. 60
รัฐธรรมนูญ เรื่อง “รัฐธรรมนูญ-รัฐ
พรรคใต้เตียง มธ.
สวัสดิการ”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรมสัมมนา Google Ignite
Google Thailand จัดที่
17 ธ.ค. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สัมมนาแผนการปฏิรูปประเทศด้าน คณะกรรมการปฏิรูป
18 ธ.ค. 60
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 ม.ค. 61
ซึมเศร้า
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

ในประเทศ/
ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อ
ประเทศ)
ในประเทศ

ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ

ในประเทศ

ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ

ในประเทศ
ในประเทศ

หน้า 29

ที่

ชื่อ-สกุล

26

อ.ศาสวัต บุญศรี

27

อ.อรรณนพ
ชินตะวัน

28

อ.จิรวัฒน์
เอื้อสังคมเศรษฐ์

หัวข้อกำรอบรม
Master Lecture : Apichatpong
Weerasettakul
ภาพยนตร์อาเซียน : อุตสาหกรรม
วัฒนธรรม VS สื่อวัฒนธรรม
การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
ซึมเศร้า

หน่วยงำนที่จัดอบรม

วันเดือนปี

หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

2 ส.ค. 60

ในประเทศ/
ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อ
ประเทศ)
ในประเทศ

20 ส.ค. 60

ในประเทศ

11 ม.ค. 61

ในประเทศ

30 ม.ค. 61

ในประเทศ

26 ก.พ. 61

ในประเทศ

11 ม.ค. 61

ในประเทศ

3 ส.ค. 60

ในประเทศ

สถานฑูตสหรัฐอเมริกา
ประจาประเทศไทย
บริษัท ทีวีบูรพา จากัด

11 ก.ย. 60

ในประเทศ

22 ก.ย. 60

ในประเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สมาคมนักโฆษณา

11 ม.ค. 61

ในประเทศ

9 มี.ค. 61

ในประเทศ

11 ม.ค. 61

ในประเทศ

8 พ.ย. 60

ในประเทศ

สมาคมนักโฆษณา

8 พ.ย. 60

ในประเทศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

28 พ.ย. 61

ในประเทศ

11 ม.ค. 61

ในประเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม

การประชุมสัมมนาแนวทางการขอรับ
ทุนสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมด้าน
ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ประจาปี 2561
Lecture and Seminar Session : มหาวิทยาลัยมหิดล
New Debates in Film and Visual
cultures
การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึมเศร้า
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
American Film Showcase
Program : Salam Neighbor
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านภาพยนตร์
สารคดีสาหรับเยาวชน นักศึกษา และ
ผู้ประกอบการรายใหม่
การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
ซึมเศร้า
อบรมเกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการตามเกณฑ์ กพอ.

29

อ.ญานิน
พงษ์สุวรรณ

การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
ซึมเศร้า

30

อ.นฤชร
สังขจันทร์

เสวนา “คนโฆษณา...เส้นทางนอก
ตารา” หัวข้อ “No Format
Creativity”
เสวนา “คนโฆษณา...เส้นทางนอก
ตารา” หัวข้อ “No Format
Creativity”
Change to Shine : สื่อเปลี่ยน คน
ต้องปรับ
การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
ซึมเศร้า

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

หน้า 30

ที่

ชื่อ-สกุล

หัวข้อกำรอบรม

31

อ.วรฐ กายูรวัฒน์

32

อ.กรชนก
ชิดไชยสุวรรณ

โครงการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ส่งผลงานคลิปวีดีโอของนักศึกษาเข้า
ประกวดในโครงการ Drive DD
Season 3 ในหัวข้อ “คิดเพื่อจิตสา
สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิตให้ลด
สปีดบนถนน”
การแนะนาและทดลองการใช้
โปรแกรม Turnitin ซึ่งเป็นโปรแกรม
ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ทาง
วิชาการ
ทางออกหรือทางตัน การสื่อสารไร้
รูปแบบ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนว
ทางการพัฒนาโครงการเพื่อขรับทุน
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน
เสวนา “คนโฆษณา...เส้นทางนอก
ตารา” หัวข้อ “No Format
Creativity”
โครงการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
Essential Content Marketing 2.0

33

อ.ฐิติยา
พจนาพิทักษ์

หน่วยงำนที่จัดอบรม
กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในประเทศ/
ต่ำงประเทศ
วันเดือนปี
(ระบุชื่อ
ประเทศ)
19 ธ.ค. 60 ในประเทศ

บริษัท ธนชาตประกันภัย
จากัด

ก.ย. 60

ในประเทศ

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

15 ก.ย. 60

ในประเทศ

สมาคมแห่งประเทศไทย

20 ก.ย. 60

ในประเทศ

กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

16 ต.ค. 60

ในประเทศ

สมาคมนักโฆษณา

8 พ.ย. 60

ในประเทศ

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร

19 ธ.ค. 60

ในประเทศ

บรัท ดอทส์ คอนซิลแตนซี่
จากัด
Bangkok ACM SIGGRAPH

20-21 ม.ค.
61
28,30 พ.ย.
60

ในประเทศ

11 ม.ค. 61

ในประเทศ

17 ม.ค. 61

ในประเทศ

งาน SIGGRAPH ASIA 2017 งาน
แสดงเทคนิคด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก
และอินเตอร์แอคทีฟ
การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีภาวะโรค
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึมเศร้า
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเสวนาภาพยนตร์ Animation
Bangkok ACM Siggraph
เรื่อง 9 ศาสตรา

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

ในประเทศ

หน้า 31

ตำรำงที่ 14 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรของคณะวิชำ/หน่วยงำน
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำ
1.
2.
3

4

โครงการประชุมสรุปผล
การเรียนการสอนภาค
1/2560
โครงการประชุมสรุปผล
การเรียนการสอนภาค
2/2560
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
เขียนรายงานการ
ประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2560
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การ
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทาง
Outcome Based
Education และ AUN
QA”

คณะเทคโนโลยี
10-11
สารสนเทศและการ มกราคม
สื่อสาร
2561
คณะเทคโนโลยี
27-28
สารสนเทศและการ มิถุนายน
สื่อสาร
2561
คณะเทคโนโลยี
6-8
สารสนเทศและการ มิถุนายน
สื่อสาร
2561

คณะเทคโนโลยี
4-5
สารสนเทศและการ สิงหาคม
สื่อสาร
2561

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร
50 คน

งบประมำณ (บำท)

42 คน

80,000 บาท

51 คน

255,000 บาท

50 คน

70,000 บาท

86,000 บาท

หน้า 32

14.3 อำคำรสถำนที่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งใช้อาคาร
สถานที่ร่วมกับ คณะวิชาและหน่ วยงานอื่น ๆ ที่อยู่ในวิทยาเขตฯ ตามนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันของ
มหาวิท ยาลั ย ส่ ว นการจั ด การศึ ก ษา ณ อาคารเอนกประสงค์ ในพื้ น ที่ ส่ ว นขยายการจั ด การศึ ก ษา City
campus เมืองทองธานี นั้น คณะฯ ได้จัดการเรียนการสอน บริเวณชั้น 2 ซึ่งมีพื้นที่ 850 ตารางเมตร ชั้น 3 ซึ่ง
มีพื้นที่ 850 ตารางเมตร และชั้น 4 ซึ่งมีพื้นที่ 850 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยห้องผู้บริหาร ห้องพักอาจารย์
ห้องสานักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม และห้องสมุด
ตารางที่ 15 สถานที่และการใช้พื้นที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อำคำรสถำนที่
อาคารเอนกประสงค์
ในพื้นที่ส่วนขยายการ
จัดการศึกษา City
campus เมืองทอง
ธานี

วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี

ใช้งำนพื้นที่
1. ห้องผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์
2. ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์
3. ห้องสานักงาน ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์
4. ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์
5. ห้องเรียน
- ห้อง MT201 สาหรับนักศึกษาจานวน 90 คน
- ห้อง MT301 สาหรับนักศึกษาจานวน 32 คน
- ห้อง MT302 สาหรับนักศึกษาจานวน 40 คน
- ห้อง MT303 สาหรับนักศึกษาจานวน 40 คน
- ห้อง MT304 สาหรับนักศึกษาจานวน 40 คน
- ห้อง MT404 สาหรับนักศึกษาจานวน 90 คน
- ห้อง MT405 สาหรับนักศึกษาจานวน 40 คน
- ห้อง MT406 สาหรับนักศึกษาจานวน 40 คน
- ห้อง MT407 สาหรับนักศึกษาจานวน 40 คน
- ห้อง MT404 สาหรับนักศึกษาจานวน 40 คน
6. ห้องปฏิบัติการ
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
- ห้อง LabMac จานวน 1 ห้อง
- ห้องสตูดิโอ จานวน 2 ห้อง
7. ห้องสมุด
1. ห้องสานักงาน ชั้น 3 อาคารบริหาร

2. ห้องพักอาจารย์
- ชั้น 4 อาคารบริหาร จานวน 1 ห้อง
- ชั้น 1 อาคารยานยนต์ จานวน 1 ห้อง
- ชั้น 1 อาคารต้นแบบอุตสาหกรรม จานวน 1 ห้อง
3. ห้องนักคอมพิวเตอร์
- ชั้น 4 อาคารบริหาร จานวน 1 ห้อง
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,2 ชั้น 4 อาคารบริหาร จานวน 2 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 5 อาคารวิทยาบริการ จานวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4,5 ชั้น 5 อาคารยานยนต์ จานวน 2 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการ MAC ชั้น 1 อาคารต้นแบบอุตสาหกรรม จานวน 1 ห้อง
5. ห้องบรรยาย
- ชั้น 1 อาคารต้นแบบอุตสาหกรรม จานวน 1 ห้อง
6. ห้องสตูดิโอ
- ชั้น 1 อาคารต้นแบบอุตสาหกรรม จานวน 1 ห้อง
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จำนวนห้อง
1 ห้อง
2 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
10 ห้อง

หมำยเหตุ

5 ห้อง

1 ห้อง
1 ห้อง
3 ห้อง

1 ห้อง

ใช้ห้องเรียน
ร่วมกับ
คณะฯ อื่นๆ ณ
อาคารวิทย
บริการ
อาคารเรียน
รวม

6 ห้อง

1 ห้อง
1 ห้อง
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15. ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุก
ปี โดยในปี การศึกษา 2560 คณะฯ ได้ดาเนินการตามมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณ ภาพการศึกษา
ภายในของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ
ทั้งนี้ คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อดาเนินการประกันคุณภาพของ
คณะฯ ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
16. กำรนำผลกำรประเมินไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
คณะวิชาได้นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข้อเสนอแนะของคณะ
ผู้ประเมินไปวางแผนพัฒนาทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ตารางที1่ 6)
ตารางที่ 16 การนาผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย

องค์ประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ 4
การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ

ข้อเสนอแนะจำกคณะผู้ประเมิน
-

ผลกำรดำเนินกำร
-

1. จานวนเงินสนับ สนุน การวิจัยต่ ออาจารย์ ยังมี
จานวนน้อย
2. สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารขอการวิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น
ภายนอกให้มากขึ้นโดยเฉพาะในสาขาธุรกิจและ
การออกแบบ และควรมีมาตรการติดตามเร่งรัด
งานวิจัยให้เสร็จตามกรอบเวลาที่แหล่งทุนกาหน
1. แผนการใช้ป ระโยชน์ ถู กเขี ยนอยู่ ในหั วข้อ อื่ น
เช่น นโยบายและจุดประสงค์
2. ยังไม่มีการนาผลการประเมินความสาเร็จของ
แผนหรือกิจกรรมในรอบปีปัจจุบัน
3. เขียนแผนการใช้ประโยชน์การบริการวิชาการ
ให้ชัดเจนโดยเขียนแยกออกมาจากนโยบาย
4. ควรมี ก ารทบทวนระยะเวลาการประเมิ น
ความส าเร็ จ ของแผนและกิ จ กรรมเพื่ อ น ามา
ปรั บ ปรุ งแผนหรื อ กิ จ กรรมในรอบถั ด ไปเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะประเมินคุณภาพ
-

1. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2. สนั บ สนุ น แล ะกระตุ้ น ให้ อาจารย์ ท า
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ
เพิ่มขึ้น
1. จัด ท าแผนการใช้ ป ระโยชน์ จากการบริการ
วิชาการเพื่ อ ให้ เกิ ด ผลต่ อ การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ชุมชน หรือสังคม
2. จัดทาการประเมินความสาเร็จของแผนให้ทัน
รอบระยะเวลาการประกันคุณภาพการศึกษา

-

1. ควรมีการจัดการความรู้ที่หลากหลายขึ้น (จาก มีการจัดทาแผนการจัดการความรูท้ ี่หลากหลาย
เดิ มเพี ยง 2 โครงการ) โดยเป็น ความรับ ผิด ชอบ ขึ้น
ของแต่ละวิชาเอก
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บทที่ 2
ส่วนสำระ
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบและ 13 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2557 ของส านั ก งานคณะกรรมการการ
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 และด้านปั จจัย
น าเข้า อยู่ ในระดับ “ต้องปรับ ปรุง ” คะแนนเฉลี่ ย 1.91 ตามล าดับ มีร ายละเอีย ดผลการประเมิน แต่ ล ะ
องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ

ผลประเมิน ตำมเกณฑ์ สกอ.
ค่ำคะแนน
ค่ำคะแนน
3.36
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
3.58
5.00
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
5.00
การดาเนินงานระดับดีมาก
5.00
กำรดำเนินงำนระดับดี
3.92
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องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
เกณฑ์กำรประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรคำนวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมำยเหตุ : หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองโดยระบบอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนาคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
ตารางที่ 1.1-1 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
หลักสูตร
ผลประเมิน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
3.20
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
3.46
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
3.61
ผลรวมค่ำคะแนนของทุกหลักสูตร
10.27
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
3
คะแนนที่ได้
3.42
ผลการประเมินปีที่แล้ว
: ร้อยละ 10.06
เกณฑ์ประเมิน : 3.35 คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
: ร้อยละ 10.27
เกณฑ์ประเมิน : 3.42 คะแนน
เป้าหมายของปีนี้
: ร้อยละ 10.06
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป
: ร้อยละ 10.27
เกณฑ์ประเมิน : 3.42 คะแนน
ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง :
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 คณะฯ จั ด การเรี ย นการสอนจ านวน 3 หลั ก สู ต ร โดยหลั ก สู ต รมี ผ ลการ
ดาเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีจานวน 3 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด
ซึ่งมีผลการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
เทคโนโลยีส ารสนเทศธุรกิจ ผลประเมิน 3.20 คะแนน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการออกแบบ ผลประเมิน 3.46 คะแนน และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ ผลประเมิน 3.61 คะแนน ดังนั้ น ผลการบริห ารจัดการหลักสู ตรโดยภาพรวมของคณะฯ คิดเป็ น
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะฯ รับผิดชอบ เท่ากับ 3.42 คะแนน
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
หมำยเลข

ทส 1.1-1
ทส 1.1-2
ทส 1.1-3

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละขึ้นไป 80
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะทีม่ ีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

หมำยเหตุ :
1. คุณ วุฒิ ป ริญ ญาเอกพิ จารณาจากระดับคุ ณ วุฒิ ที่ ได้รับหรือเที ยบเท่ าตามหลักเกณฑ์ การพิ จารณาคุ ณ วุฒิ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้
คุณ วุฒิ อื่นเทียบเท่าคุณ วุฒิ ปริญ ญาเอกได้สาหรับกรณี ที่ บางสาขาวิชาชีพ มีคุณ วุฒิ อื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณี ที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับการนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ตารางที่ 1.2-1 จานวนอาจารย์ประจาจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จำนวนอำจำรย์ตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ

หน่วยวัด

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาโท
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก

คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

ร้อยละ 9.80
ร้อยละ 13.86
ร้อยละ 9.80
ร้อยละ 13.00

2557
4
40
2
46
8.69
86.95
4.34

ผลกำรดำเนินงำนใน
ปีกำรศึกษำ
2558
2559
4
2
42
44
4
5
50
51
8.00
3.92
84.00
86.27
8.00
9.80

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์ประเมิน :
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0.61
0.87

0.81

2560
1
42.5
7
50.5
1.98
84.16
13.86

คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน
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ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง:
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 คณะฯ มี จ านวนอาจารย์ ป ระจ ารวมทั้ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง และลาศึ ก ษาต่ อ
จานวน 50.5 คน มีวุฒิ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.98 (อาจารย์วุฒิปริญญาตรี จานวน 1 คน จากจานวน
อาจารย์ทั้งหมด 50.5 คน) วุฒิปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 84.16 (อาจารย์วุฒิปริญญาโท จานวน 42.5 คน จาก
จ านวนอาจารย์ ทั้ งหมด 50.5 คน) และวุฒิ ป ริญ ญาเอก คิ ด เป็ น ร้อยละ 13.86 (อาจารย์ วุฒิ ป ริญ ญาเอก
จานวน 7 คน จากจานวนอาจารย์ทั้งหมด 50.5 คน) ผลการประเมินเทียบกับคะแนนเต็ม 5 ดังนี้
กำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
7 x 100 = 13.00
50.5
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
13.86 x 5 = 0.87
80
เมื่อแปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกที่คานวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ได้คะแนนเท่ากับ 0.87 คะแนน (เอกสารหมายเลข ทส 1.2-1)
ตำรำงที่ 1.2-2 จำนวนอำจำรย์ประจำที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ
หลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการออกแบบ
3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขานิเทศศาสตร์
รวม

จำนวนอำจำรย์
ลำศึกษำต่อ

รวมจำนวนอำจำรย์
ปฏิบตั ิงำนจริงและลำ
ศึกษำต่อ

ป.โท

ป.เอก

ป.โท-เอก

13

-

-

-

ลำปฏิบัติ
รำชกำร
ต่ำงประเทศ
-

17.5

-

0.5

-

-

18

18.5

-

1

-

-

19.5

49

-

1.5

-

-

50.5

ปฏิบตั ิงำนจริง
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13
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ตำรำงที่ 1.2-3 จำนวนอำจำรย์ประจำที่มีวุฒิปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก
หลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบ
3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา
นิเทศศาสตร์
รวม
ร้อยละ

จำนวนอำจำรย์
วุฒิปริญญำโท
ปี 58
ปี 59
ปี 60
11
11
12

วุฒิปริญญำตรี
ปี 58
ปี 59
ปี 60
2
1
0

วุฒิปริญญำเอก
ปี 58
ปี 59
ปี 60
1
1
1

2

1

1

14

15

14

0

1

3

0

0

0

17

18

16.5

3

3

3

4
8.00

2
3.92

1
1.98

42
84.00

44
86.27

42.5
84.16

4
8.00

5
9.80

7
13.86

ตำรำงที่ 1.2-4 จำนวนอำจำรย์ที่คำดว่ำจะจบกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกภำยในระยะเวลำ 5 ปี
(2560 - 2564)
จำนวนอำจำรย์ที่คำดว่ำจะจบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก
หลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศ
ศาสตร์

รวมทั้งหมด
*อาจารย์ทกี่ าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
สาขานิเทศศาสตร์

ปี
60

ในประเทศ (คน)
ปี
ปี
ปี
61 62 63

ปี
60

ต่ำงประเทศ (คน)
ปี
ปี
ปี
61 62 63

ปี
64

ปี
64

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

5

1

1

0

0

0

0

0

1. อาจารย์ถิรจิต แสนพล
2. อาจารย์บริภัทร กิจจาบัญชา
3. อาจารย์ชาญชัย อรรคผาติ
4. อาจารย์รักชนก สุขะกาลนันท์
1. อาจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ
1. อาจารย์นิสาชล รัตนสาชล
2. อาจารย์ทัพพ์เทพ ภาปราชญ์
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ตำรำงที่ 1.2-5 จำนวนอำจำรย์ที่จะเกษียณจำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำและตำแหน่งทำงวิชำกำร
จำนวนผู้เกษียณอำยุรำชกำรปีงบประมำณ 2561 ถึง 2565
วันทำงำนวันสุดท้ำย 30 กันยำยน (คน)
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

หลักสูตร
ปี 2561
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขานิเทศศาสตร์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
รวมทั้งหมด

เอก ตรี

โท

ปี 2565

ตรี

โท เอก ตรี โท

เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ทส 1.2-1 ตารางแสดงจานวนอาจารย์จาแนกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2560
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
อำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1และ ง
ค่าร้ อยละของอาจารย์ ป ระจ าคณะที่ ดารงต าแหน่ งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

ตำรำงที่ 1.3-1 จำนวนอำจำรย์จำแนกตำมตำแหน่งทำงวิชำกำร (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ)
ผลกำรดำเนินงำนใน
ปีกำรศึกษำ
จำนวนอำจำรย์ที่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร
หน่วยวัด
2557 2558 2559
ศาสตราจารย์
คน
0
0
0
รองศาสตราจารย์
คน
0
0
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คน
3
6
7
อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
คน
43
44
44
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
คน
46
50
51
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ (รศ. และ ศ.)
ร้อยละ
0
0
0
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ (รศ. และศ.) คะแนน
0
0
0
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ
คะแนน 0.40 0.75 0.86
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

13.73
17.82
13.00
18.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์ประเมิน :
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2560
0
0
9
41.5
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0
0
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คะแนน
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ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง:
ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมอาจารย์ประจาทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ) 50.5 คน จาแนกเป็น ผู้ดารงตาแหน่งระดับศาสตราจารย์ 0 คน รองศาสตราจารย์ 0 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน และอาจารย์ 41.5 คน รวมอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17.82 จากจานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด 50.5 คน
กำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
9 x 100 = 17.82
50.5
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
17.82 x 5 = 1.11
80
เมื่อแปลงค่าการเพิ่มขึ้น ของร้อยละของอาจารย์ ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เทียบกับ
คะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ได้คะแนนเท่ากับ 1.11 คะแนน
อย่างไรก็ตาม คณะฯ มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ขอตาแหน่งทางวิชาการโดยการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อทาโครงการวิจัย และสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาผลงานวิจัย ตลอดจนมีการดาเนินการ
กองทุน จั ดทาหนั งสื อและตาราวิช าการ ซึ่งปั จจุบัน คณะฯ มีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการยื่นขอตาแหน่งทาง
วิชาการจานวน 3 คน (เอกสารหมายเลข ทส 1.3-1 และ ทส 1.3-7)
ตำรำงที่ 1.3-2 จำนวนอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งอำจำรย์ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์
และศำสตรำจำรย์ จำแนกรำยภำควิชำ/หมวดวิชำ
หลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ
2. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบ
3. หลักสูตรนิเทศศา
สตรบัณฑิต สาขา
นิเทศศาสตร์
รวม
ร้อยละ

จำนวนอำจำรย์ประจำ (คน)
ลำ
ปฏิบตั ิงำน ลำศึกษำ
รวม
ปฏิ
บ
ัติงำน
จริง
ต่อ
13
13

ไม่มี
ตำแหน่ง
12

จำนวนอำจำรย์ตำมตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผู้มีตำแหน่งทำงวิชำกำร
คิดเป็น
ร้อยละ
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
1
1
7.69

คะแนน
0.48

17.5

0.5

-

18

13.5

4

-

-

4

22.22

1.39

18.5

1

-

19.5

15.5

4

-

-

4

20.51

1.28

49
97.03

1.5
2.97

-

50.5
100

41.5
82.18

9
17.82

-

-

9
17.82

17.82

1.11
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ตำรำงที่ 1.3-3 ข้อมูลจำนวนอำจำรย์ที่ยื่นเอกสำรเพื่อขอตำแหน่งทำงวิชำกำรและจำนวนที่ได้อนุมัติ
ปีกำรศึกษำ 2560
ศำสตรำจำรย์

รองศำสตรำจำรย์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

หลักสูตร

จานวน
ที่ยื่น

จานวน
ที่ได้
อนุมัติ

รอการ
พิจารณา

จานวน
ที่ยื่น

จานวน
ที่ได้
อนุมัติ

รอการ
พิจารณา

จานวน
ที่ยื่น

จานวน
ที่ได้
อนุมัติ

รอการ
พิจารณา

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การออกแบบ
3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา
นิเทศศาสตร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

- อาจารย์ฐิติยา
พจนาพิทักษ์
- อาจารย์ภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์

-

-

-

-

-

2

รวม

* รอการพิจารณา

-

ตำรำงที่ 1.3-4 จำนวนอำจำรย์ที่มีอำยุงำนไม่ถึงเกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร จำแนกรำยภำควิชำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การออกแบบ
3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา
นิเทศศาสตร์

รวมทั้งหมด

จำนวนอำจำรย์ที่มีอำยุงำนไม่ถึงเกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร
ในระดับต่ำง ๆ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์
ศำสตรำจำรย์
รวม
2560
-

2560
-

2560
-

2560
-

1

2

-

-

4

1

-

-

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 หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลสาหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการหรือให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
ทส 1.3-4 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลสาหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการเชิด
ชูเกียรติ
ทส 1.3-5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
ทส 1.3-6 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติใน
ประเทศของบุคลากร
ทส 1.3-7 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติใน
ต่างประเทศของบุคลากร
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์กำรประเมิน
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกาหนดเป็น
คะแนน 5
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้คานวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐาน และนาค่าความแตกต่างมา
พิจารณา ดังนี้
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อย
ละ 20 กาหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อย
ละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนหลักสูตรนั้นๆ
สูตรกำรคำนวณจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ
1. คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เ ปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคานวณ
ดังนี้
SCH = ∑nici
เมื่อ ni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2. คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณดังนี้
Student Credit Hours (SCH) ทัง้ ปี
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =

จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญานัน้ ๆ

กำรปรับจำนวนในระหว่ำงปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ ให้มีการปรับค่าจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนามารวมคานวณหาสัดส่ว นจานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจา
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
สังคมศาสตร์
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สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำแยกตำมกลุ่มสำขำ
กลุ่มสำขำ
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- แพทยศาสตร์
- พยาบาลศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. วิทยาศาสตร์กายภาพ
4. วิศวกรรมศาสตร์
5. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
6. เกษตร ป่าไม้และประมง
7. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว
เศรษฐศาสตร์
8. นิติศาสตร์
9. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
10. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
11. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็ม
เวลำต่ออำจำรย์ประจำ
8:1
4:1
6:1
8:1
20:1
20:1
8:1
20:1
25:1
50:1
30:1
8:1
25:1

สูตรกำรคำนวณ
1) คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง - สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวน
อาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

X 100

2) นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนนดังนี้
2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได้ =

5-

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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(ค่าร้อยละที่คานวณได้จากข้อ 2.3)
4
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ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน
= 24 - 25 x 100
25
= ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน
= 32 - 25 x 100
25
= ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/สังคมศาสตร์ = 28
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน
= 28 - 25 x 100
25
= ร้อยละ 12
คะแนน

= 5 – (12)
4
=5–3
= 2 คะแนน

ตารางที่ 1.4-1 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจานวนอาจารยประจา
คณะ

นักศึกษำ
ปริญญำตรี

จำนวน
จำนวนอำจำรย์
นักศึกษำเต็ม
(ปฏิบัติงำน
เวลำเทียบเท่ำ
จริง)
172.16
13

อัตรำส่วน
นักศึกษำ:
อำจำรย์
1 : 13.24

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร
344.31
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร
698.94
349.47
17.5
1 : 19.96
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการออกแบบ
3. หลักสูตรนิเทศศาสตร
940.81
470.41
18.5
1 : 25.43
บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
ที่มา : รายงานการวิเคราะห์จานวนนักศึกษาเต็มเวลา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

ค่ำควำมต่ำง
จำกเกณฑ์
มำตรฐำน
ร้อยละ
- 33.78

คะแนน

ร้อยละ
- 0.15

5
คะแนน

ร้อยละ
1.72

4.57
คะแนน

5
คะแนน
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กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
= 521.63
30.5
= 17.10
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน
= 17.10 - 20 x 100
20
= -14.49 ได้คะแนน 5 คะแนน
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
= 470.41
18.5
= 25.43
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน
= 25.43 - 25 x 100
25
= ร้อยละ 1.72
คะแนน

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

4.51
4.79
2.48
3.00

= 5 – (1.72)
4
= 5 – 0.43
= 4.57 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์ประเมิน :

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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4.51
4.79

3.00

คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน
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ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง:
คณะฯ จัดการเรียนการสอน 2 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศ
ศาสตร์ การคิดสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจา มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ มีสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาเท่ากับ
17.10 คิดเป็ น ค่าความแตกต่างจากสั ดส่ วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ป ระจาตามเกณฑ์
มาตรฐาน (20:1) ร้อยละ -14.49 เท่ากับ 5 คะแนน
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ มีสัดส่วนจานวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจา เท่ากับ 25.43 คิดเป็นค่าความแตกต่างจากสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน (25:1) ร้อยละ 1.72 เท่ากับ 4.57 คะแนน
ดังนั้นเมื่อคิดคะแนนที่ได้ในระดับคณะฯ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากทุกสาขาวิชา จึง
เท่ากับ 4.79 คะแนน
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ทส 1.4-1 ตารางแสดงจานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) และภาระงานสอนของอาจารย์ นักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ข้อ

กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

1
2

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
กำรดำเนินกำร
มี
ไม่มี


จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง

งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
3

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่า

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5
นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล

เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6

ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:
6 ข้อ
เกณฑ์ประเมิน :
5
คะแนน
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
6 ข้อ
เกณฑ์ประเมิน :
5
คะแนน
เป้าหมายของปีนี้ :
6 ข้อ
ผลการดาเนินงาน : 
บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป :
6 ข้อ
เกณฑ์ประเมิน :
5
คะแนน
ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง:

1. จัดบริกำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ
คณะฯ มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาโดยมีการ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ ทาหน้าที่ดูแลให้ คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งปัญหาทางการเรียนและ
ปัญหาส่วนตัว ดังนี้
- จัดทาตารางการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งวันเวลาและสถานที่ที่สะดวกให้นักศึกษาเข้า
พบ โดยจะต้องมีช่วงเวลาที่สะดวกให้นักศึกษาเข้าพบ และเผยแพร่ตารางเวลาดังกล่าวให้นักศึกษาทราบข้อมูล
โดยช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ด ผ่าน Facebook ของคณะ ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับคู่มือนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีและคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของทางคณะวิชา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
และให้คาแนะนา
- สร้างช่องทางการติดต่อสื่ อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งอาจารย์ผู้สอน
ประจาวิชา เช่น แจ้งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook และ Line 1) การใช้ Facebook เพื่อสร้างกลุ่ม
ของนักศึกษาแต่ละรุ่นตามปีที่เข้าศึกษา 2) การใช้ระบบ reg.su.ac.th สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาติดต่อนักศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ในที่ปรึกษา 3) การใช้ Moodle ในการติดต่อกันสาหรับรายวิชา ทาให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และ
นักศึกษาทราบข่าวประชาสัมพันธ์จากหลักสูตร คาแนะนาการลงทะเบียน การเรียน การฝึกงาน การแบ่งปัน
ความรู้ และอีกทั้งยังเป็น เครื่องมือช่วยตรวจสอบการให้ คาปรึกษา การเรียนการสอนระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา
- มีระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (www.reg.su.ac.th) และ su reg info บน
ระบบปฏิบัติการ Android และ IOS ของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูลของ
ผู้ปกครอง และประวัติของนักศึกษา หลักสูตรสามารถติดตามข้อมูลนักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านการเรียน โดย
ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อพบความผิ ดปกติ เช่นนักศึกษาที่มีผลการเรียนแย่ลง มีผลการเรียนต่า มีความ
เสี่ยงที่จะพ้นสภาพการศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาล่าช้า อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดต่อเรียกพบ วางแผน
การศึกษาให้แก่นักศึกษาตลอดจนลงทะเบียนให้นักศึกษาได้
- มีระบบเว็บ ท่า (https://portal.su.ac.th/) ให้บ ริการ Web services เช่น Su mail, เชื่อมต่อ
กับ ระบบทะเบี ยนออนไลน์ , TQF online, eDOC บริการ Google App for education ระบบ E-learning
บริการ Microsoft Office 365 เป็นต้น ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา โดยผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้ระบบ Elearning เป็นเครื่องมือในการสอน การให้งาน การส่งงานและติดตามผลงานในรายวิชา
อีกทั้งยั งมีเจ้าหน้าที่ให้บ ริการด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การขอทุนการศึกษา ซึ่ง
นั ก ศึ ก ษาสามารถติ ด ต่ อ ที่ ส านั ก งานคณะฯ ได้ โดยตรงและยั ง สามารถขอค าปรึ ก ษาผ่ า น 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
และนอกเวลาแก่ นั กศึกษาโดยมีเจ้ าหน้ าที่ฝ่ ายกิ จการนั กศึกษาของคณะฯ ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูล เพื่ อใช้
เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับ นั กศึกษา และได้จัดบริการข้อมูล ข่าวสารผ่ านทางช่องทางต่างๆ เช่น
บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลของคณะฯ เว็บไซต์คณะฯ http://www.ict.su.ac.th/th/ Facebook ของคณะฯ
และFacebook สมาคมนักศึกษาเก่า ไอซีที ศิลปากร และยังมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
เช่น กิ จ กรรมพิ เศษนอกหลั กสู ต รที่ จั ดขึ้ น โดยคณะฯ มหาวิท ยาลั ย และหน่ ว ยงานภายนอก ทุ น กู้ ยืม เพื่ อ
การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ กิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพจากคณะฯ มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
ภายนอก ประกาศรับสมัครงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาและการประกวดแข่งขันต่างๆ เป็นต้น
นอกจากการแจ้งข่าวในสื่อต่างๆ ข้างต้นแล้ว อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ก็ยังมีการแจ้ง
ข่าวกับนักศึกษาโดยตรง เช่น การแจ้งช่วงเวลาหรือหน่วยงานที่มีการจัดประกวดผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพและความสนใจของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและพัฒนาความสามารถของตนเอง เป็นต้น
(เอกสารหมายเลข ทส 1.5.2-1 ถึง ทส 1.5.2-2)
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3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ
คณะฯ มีการจัดกิจกรรม/โครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาให้แก่
นักศึกษา เช่น การจัดโครงการปัจฉิมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กาลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มี
การจัดโครงการให้แก่นักศึกษาทั้ง 3 สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การออกแบบ และสาขานิ เทศศาสตร์ โดยได้ เชิ ญ วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ม าบรรยายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่กาลังจะออกไปสู่ตลาดแรงงาน สามารถ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพการทางานจริง สามารถเข้ากับสังคมภายนอกได้ดี นอกจากการจัดโครงการปัจฉิม
นิเทศแล้ว ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ยังได้มีการจัดโครงการ/กิ จกรรมพัฒ นานักศึกษา เพื่อเตรียมความ
พร้อมสาหรับการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา จานวน 8 โครงการ ได้แก่
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
1 โครงการศึกษาดูงานระบบพิมพ์
2
3
4

5
6

7
8

สถำนที่
วันที่จัดโครงกำร
โรงพิ ม พ์ ต ะวั น ตก จ ากั ด 9 ตุลาคม 2560
(มหาชน)
โครงการศึ กษาดู งาน ณ สถาน บริษั ท ยาคูล ท์ (ประเทศ 1 พฤศจิกายน
ประกอบการอุตสาหกรรม
ไทย) จากัด
2560
จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หออัครศิลปิน
9 พฤศจิกายน
จ.ปทุมธานี
2560
โครงการเล่ า สู่ กั น ฟั ง แบ่ งปั น อ า ค า ร เรี ย น ร ว ม 2 11 พฤศจิกายน
ประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
2560
วิ ท ย าเข ต ส ารส น เท ศ
เพชรบุรี
โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร คณะ ICT เมืองทองธานี
17, 20 ธันวาคม
โปรแกรม Adwards
2560
โครงการศึ ก ษาดู ง านสถาน - โรงงานผลิตสิ่งทอผ้า พา 13 กุมภาพันธ์
ประกอบการอุตสาหกรรม
ซาย่า จากัด
2561
จ.ราชบุรี
- โร ง ง า น ผ ลิ ต ตุ๊ ก ต า
สุนทรีย์แลนด์
โครงการศึกษาดูงานการถ่ายทา ACTS STUDIO ปทุมธานี 21 กุมภาพันธ์
ละครในสตูดิโอ
2561
โครงการค่ายนักเขียน
Busaba Ayutthaya
14-16 พฤษภาคม
จ.พระนครศรีอยุธยา
2561

งบประมำณ
13,400

จำนวนคน
35

25,820.10

83

16,000

50

4,995

75

-

117

30,379

80

6,000

32

24,819

34

และในปีการการศึกษา 2560 คณะฯ ยังมีการจัดโครงการศิษย์เก่าส่งมอบประสบการณ์ โดยเชิญ
คุณชนม์ณภัทร เอี่ยมศรีทอง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 มาส่งมอบประสบการณ์ให้แก่รุ่นน้อง ในหัวข้อ ประสบการณ์
และมุ ม มองการพั ฒ นาตั ว เองในการมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประสบการณ์ ก ารเรี ย น และการท างานใน
มหาวิท ยาลั ย Ravensbourne University ประเทศอังกฤษ ประสบการณ์ การใช้ชีวิต การเอาตัวรอด การ
ทางาน และประสบการณ์ที่น่าสนใจในประเทศอังกฤษ ประสบการณ์และแนวทางการเลือกสายอาชีพ ความรู้
และเทคนิคเรื่องการสัมภาษณ์งานในต่างประเทศ และประสบการณ์การทางานในบริษัทด้านการออกแบบ ใน
ประเทศ New Zealand (เอกสารหมายเลข ทส 1.5.3-14)
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นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา เช่น การเปิดสอนรายวิชาสัมมนา การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติงานภาคสนาม
กั บ หน่ ว ยงานวิช าชี พ รวมถึงการศึ กษาดูงาน การฝึ กปฏิบั ติ การฝึ ก งาน การท า Final Project การศึกษา
รายบุ ค คล และการจั ด ท าจุ ล นิ พ นธ์ โดยการจั ด ท าจุ ล นิ พ นธ์ ถือ เป็ น ผลงานของนั กศึ ก ษาก่ อ นที่ จ ะส าเร็ จ
การศึกษาออกไป ทางคณะฯ ได้มีการเชิญกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากหน่วยงานภายนอก มาให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาในการจัดทาจุลนิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมที่
จะออกไปสู่ตลาดแรงงานเมื่อสาเร็จการศึกษา (เอกสารหมายเลข ทส 1.5.3-1 ถึง ทส 1.5.3-14)
4. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่ำ 3.51
จำกคะแนนเต็ม 5
คณะฯ มีผลการประเมินคุณภาพของการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
ผลการประเมิน พบว่า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บริการในเกณฑ์ ข้อ 1-3 ทุ กข้อไม่ต่ากว่า 3.51 ดังนี้
(เอกสารหมายเลข ทส 1.5.4-1 ถึง ทส 1.5.4-2)
ผลประเมิน
ผลประเมิน
ผลประเมิน
เกณฑ์
คุณภำพ
คุณภำพ
คุณภำพ
(เพชรบุรี)
(เมืองทองธำนี)
(ภำพรวม)
ข้อที่ 1 จั ดบริก ารให้ คาปรึกษาทางวิช าการ
3.61
3.69
3.65
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ข้ อ ที่ 2 มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา

3.69
ระดับมาก

3.58
ระดับมาก

3.64
ระดับมาก

ข้อที่ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา

3.54
ระดับมาก

3.67
ระดับมาก

3.61
ระดับมาก

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

หน้า 54

5. นำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพื่อส่ง
ให้ผลกำรประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ
จากผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4 คณะฯ ได้นาเสนอต่อผู้บริหารในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมรับทราบผลการประเมิน และมีมติ
ให้แต่ละหลักสูตรดาเนินการแก้ไขในประเด็นที่สามารถดาเนินการได้ทันที และจัดให้มีการประชุมเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขตามผลส ารวจความพึงพอใจในประเด็นด้ านหลั กสู ตรและการจัดการศึ กษา ในภาคการศึกษาที่
1/2560 (เอกสารหมายเลข ทส 1.5.5-1 ถึง ทส 1.5.5-3)
โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2560 คณะฯ ได้ ด าเนิ น การน าผลส ารวจความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา
ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 มาดาเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
ข้อเสนอแนะของ
นักศึกษำ

กำรปรับปรุงแก้ไขของคณะฯ

นักศึกษามีความต้องการ
ให้ เพิ่ ม ช่ อ งทางในการ
ติดต่ ออาจารย์ ที่ ป รึก ษา
เนื่องจากอาจารย์บางคน
อยู่ ต่ า งวิ ท ยาเขตท าให้
โ อ ก า ส ใน ก า ร พ บ ที่
ปรึกษามีน้อย

- เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้ง
อาจารย์ผู้สอนประจาวิชา เช่น แจ้งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook และ
Line ดังนี้
1) การใช้ Facebook เพื่อสร้างกลุ่มของนักศึกษาแต่ละรุ่นตามปีที่เข้าศึกษา
2) การใช้ ร ะบบ reg.su.ac.th ส าหรับ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาติ ด ต่ อ นั ก ศึ ก ษาในที่
ปรึกษา
3) การใช้ Moodle ในการติด ต่ อกั น ส าหรับ รายวิช า ท าให้ อาจารย์ ที่ ป รึกษา
อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาทราบข่าวประชาสัมพันธ์จากหลักสูตร คาแนะนา
การลงทะเบี ย น การเรียน การฝึ ก งาน การแบ่ งปั น ความรู้ และอีก ทั้ งยั งเป็ น
เครื่องมือช่วยตรวจสอบการให้คาปรึกษา การเรียนการสอนระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา
- มีระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (www.reg.su.ac.th) และ
su reg info บนระบบปฏิบัติการ Android และ IOS ของทางมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ประกอบไปด้ ว ยข้ อ มู ล ด้ า นการเรีย น ข้ อ มู ล ของผู้ ป กครอง และประวัติ ข อง
นักศึกษา หลักสูตรสามารถติดตามข้อมูลนักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านการเรียน
โดยผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อพบความผิดปกติ
- มีระบบเว็บท่า (https://portal.su.ac.th/) ให้บริการ Web services เช่น Su
mail, เชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบทะเบี ย นออนไลน์ , TQF online, eDOC บริ ก าร
Google App for education ระบบ E-learning บริ ก าร Microsoft Office
365 เป็นต้น ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา โดยผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้ระบบ
E-learning เป็นเครื่องมือในการสอน การให้งาน การส่งงานและติดตามผลงาน
ในรายวิชา
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และท าการส ารวจความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาที่ 2/2560 อี ก ครั้ง พบว่ า
นักศึกษามีความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าวที่สูงขึ้น
ค่ำเฉลี่ย
ค่ำเฉลี่ย
ปีกำรศึกษำ 1/2560
ปีกำรศึกษำ 2/2560
เกณฑ์
เพชรบุรี เมืองทอง รวม เพชรบุรี เมืองทอง รวม
ข้ อ ที่ 1 จั ด บริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาทาง 3.61
3.69
3.65 3.70
3.88
3.79
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน ระดับ ระดับมาก ระดับ ระดับ ระดับมาก ระดับ
คณะ
มาก
มำก
มาก
มำก
ข้อที่ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ 3.69
3.58
3.64 3.77
3.80
3.78
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ระดับ ระดับมาก ระดับ ระดับ ระดับมาก ระดับ
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่ มาก
มำก
มาก
มำก
นักศึกษา
ข้อที่ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 3.54
3.67
3.61 3.71
3.89
3.80
เพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่ ระดับ ระดับมาก ระดับ ระดับ ระดับมาก ระดับ
นักศึกษา
มาก
มำก
มาก
มำก
และในส่ ว นของผลการประเมินในปี การศึกษา 2560 คณะได้ดาเนินการนาผลประเมินเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการ และการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับตัวบ่งชี้ที่ สกอ. กาหนด และสอดคล้องเหมาะสมกับ ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน ในการ
จัดกิจกรรมของปีการศึกษา 2561
6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ
คณะฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บบอร์ดสาหรับศิษย์เก่าในเว็บไซต์ของคณะฯ และ
Facebook คณะฯ ซึ่งมีข้อมูลกิจกรรมต่างๆ และมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์เป็นระยะๆ โดยผ่านสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข ทส 1.5.6-1 ถึง ทส 1.5.6-3)
และคณะฯ ยังสนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยมีสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ดาเนินการ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 สมาคมฯ ได้จัดโครงการ I See
Tree 2017 ตอน Wonder I See Tree เพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข ทส 1.5.6-4)
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ทส 1.5.1-1 คาสั่ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
- สาขานิเทศศาสตร์
ทส 1.5.1-2 ตารางการเข้าพบที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2560
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
- สาขานิเทศศาสตร์
ทส 1.5.1-3 การให้บริการด้านคาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ผ่าน Facebook Ictsilpakorn ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทส 1.5.2-1 การติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ
ทส 1.5.2-2 จัดบริการข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Facebook ของคณะฯ
ทส 1.5.3-1 เว็บบอร์ดการฝึกงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา
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 โครงการศึกษาดูงานการถ่ายทาละครในสตูดิโอ
ทส 1.5.3-13 โครงการค่ายนักเขียน
ทส 1.5.4-1 สรุปผลการประเมินสาหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตร
และการจัดการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (เพชรบุรี)
ทส 1.5.4-2 สรุปผลการประเมินสาหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตร
และการจัดการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (เมืองทอง)
ทส 1.5.5-1 รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ครั้งที่
2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ทส 1.5.5-2 สรุปผลการประเมินสาหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตร
และการจัดการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เพชรบุรี)
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หมำยเลข
ทส 1.5.5-3
ทส 1.5.6-1
ทส 1.5.6-2
ทส 1.5.6-3
ทส 1.5.6-4

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
สรุปผลการประเมินสาหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตร
และการจัดการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เมืองทอง)
การบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าผ่าน Facebook
โครงการจัดตั้งสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สมาคมนักศึกษาเก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผ่านเว็บไซต์ https://www.facebook.com/we.ictsua
โครงการ I See Tree ตอน Wonder I See Tree
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

1

จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
ในแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ให้ ด าเนิ น กิ จ กรรม ที่ ส่ ง เสริ ม
คุณ ลั กษณะบั ณ ฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
น าผลการประเมิน ไปปรับ ปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นา
นักศึกษา

2

3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :
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5

5

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
กำรดำเนินกำร
มี
ไม่มี








คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน

หน้า 59

ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง:
1. จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของคณะโดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมใน
กำรจัดทำแผนและกำรจัดกิจกรรม
คณะฯ ได้ดาเนินการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานัก ศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 โดย
กาหนดกิจกรรม/โครงการไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโดยการประชุมกับนักศึกษาเพื่อจัดทาโครงการ/กิจกรรม
ตลอดปีการศึกษา และควบคุมดูแลให้การดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เป็นไปตามแผน (เอกสาร
หมายเลข ทส 1.6.1-1)
ซึง่ มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานทั้งในภาพรวมของแผน และรายกิจกรรม เพื่อนาผล
การดาเนินงานไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น (1) โครงการ Open Exhibition & Music Love Club เพื่อ
เผยแพร่ผ ลงานนั กศึ กษา จั ดจ าหน่ ายสิ น ค้าฝี มือนั กศึกษา และกิจกรรมนั นทนาการต่างๆ เพื่อส่ งเสริมให้
นั ก ศึ ก ษาได้ ใช้ เวลาว่า งให้ เกิ ด ประโยชน์ มี ค วามกล้ า แสดงออกและเปิ ด พื้ น ที่ ในการแสดงความสามารถ
(2) โครงการกิจกรรมแสดงผลงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษาเอกวิทยุและโทรทัศน์ ครั้งที่ 6 “สุดขอบ 3D (istrict)
เป็ น การน าผลงานนั กศึกษาที่จัดทาโดยนั กศึกษาภายในรอบปีนั้น ๆ นามาเผยแพร่ผลงานออกสู่ สั งคมและ
สาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนางานด้านวิทยุและโทรทัศน์
ของนักศึกษารุ่นต่อๆ ไปในอนาคต (3) โครงการเล่าสู่กันฟัง แบ่งปันประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้
ที่จาเป็น ก่อนการทางานจริงเมื่อสาเร็จการศึกษา ฝึกระเบียบวินัย ความรับผิ ดชอบ ต่องานในหน้าที่ และ
สามารถปฏิ บั ติงานตามที่ ได้รับ มอบหมาย ฝึ กการท างานร่ว มกับ ผู้ อื่น ซึ่งเป็ นโครงการที่ จัดติดต่อกัน ทุก ปี
(เอกสารหมายเลข ทส 1.6.1-2 ถึง ทส 1.6.1-4)
2. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณ ลักษณะบัณ ฑิตตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
คณะฯ มี ก ารก าหนดการจั ด กิ จ กรรม/โครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ ครบถ้ว นทั้ง 5 ด้าน ในแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่ อให้
บั ณ ฑิตมีคุณ ธรรม จริ ย ธรรม มีความรับ ผิ ดชอบต่อสั งคม และมีความคิดสร้างสรรค์ ส่ งเสริมให้ มีกิจกรรม
นักศึกษาที่ส่งผลให้บั ณ ฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณ ธรรม จริยธรรม และมีความรับผิ ดชอบต่อสังคม 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 ประจาปีการศึกษา 2560
2) โครงการถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
3) โครงการไหว้ครูไอซีที ณ City Campus
4) โครงการสงกรานต์ (รดน้าขอพร) ไอซีที ณ City Campus (วิทยาเขตเมืองทองธานี)
5) โครงการผลิตสารคดีเชิงข่าวภาคสนามประจาปีงบประมาณ 2561
รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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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 การนึกคิดและการนาเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ ได้แก่ (เอกสารหมายเลข ทส 1.6.2-11 ถึง ทส 1.6.2-20)
1) โครงการสัมมนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทางานจุลนิพนธ์ วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ ครั้ง
ที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2561
2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกงานลูกค้าสัมพันธ์
3) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางานเป็นทีมในการถ่ายทารายการโทรทัศน์และต่อยอด
ความคิดทางนิเทศศาสตร์
4) โครงการอบรม Content Marketing
5) โครงการสร้างแรงบันดาลใจการทางานลูกค้าสัมพันธ์ สาหรับ (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) โครงการจากพี่สู่น้อง แบ่งปันประสบการณ์การทางานในสายอาชีพทางไอที
10) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Lighting Department ปีการศึกษา 2560
(3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆในการคิดวิเคราะห์ และการ
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 “คิดเพื่อจิตสานึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิต 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) โครงการศึกษาดูงานการถ่ายทาในสตูดิโอ ACTS STUDIO
9) โครงการแข่งขันทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
10) โครงการ “Wide life Interactive Exhibition 2017”
(4) ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ (Interpersonal Skills and
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ ต่อ
ตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง โดยในทุกกิจกรรม/
โครงการของนักศึกษา นักศึกษาต้องรู้จักการวางแผน การดาเนินการตามแผน การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย และรู้จักการทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น (เอกสารหมายเลข ทส 1.6.2-1 ถึง ทส 1.6.2-30)
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตั วเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ (Numerical
Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถในการสื่อสารทั้งการ
พูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในทุกกิจกรรม/โครงการของนักศึกษา นักศึกษาต้องฝึก
ความสามารถในการสื่อสารกับทั้งผู้ร่วมทากิจกรรม และกับผู้อื่น (เอกสารหมายเลข ทส 1.6.2-1 ถึง ทส 1.6.2-30)
3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ
คณะฯ ให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาโดยผ่ า นคู่ มื อ นั ก ศึ ก ษา
ประจาปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับแจกในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา (เอกสารหมายเลข ทส
1.6.3-1)
ทั้งนี้คณะฯ ยังกาหนดให้ นั กศึกษาใช้ระบบคุณ ภาพ PDCA ในการจัดทาโครงการตั้งแต่การวาง
แผนการโครงการโดยต้องเสนอขออนุมัติ จากนั้นจึงดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ เมื่อสิ้นสุดโครงการจะต้ อง
มีการประเมินโครงการ เพื่อนาผลประเมินโครงการไปปรับปรุงการดาเนินการในครั้งต่อไป (เอกสารหมายเลข
ทส 1.6.2-1 ถึง ทส 1.6.2-30)
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผล
กำรประเมินมำปรับปรุงกำรดำเนินงำนครั้งต่อไป
คณะฯ ได้ ก าหนดให้ ทุ ก กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ต้ อ งมี ก ารก าหนด
วัตถุป ระสงค์ และระบุ ตัวชี้วัด ค่าเป้ าหมายความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม และต้องมีการประเมินผล
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม และนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้ง
ต่อไป โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะฯ กากับดูแลและให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาผู้รับผิดชอบ
โครงการใช้กระบวนการ PDCA ในการดาเนินงานกิจกรรม โดยเฉพาะในส่วนของการประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม ซึ่งจะต้องมีการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารเพื่ อพิจารณาผลการ
ดาเนินโครงการตามแผน โดยในปีการศึกษา 2560 มีโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาจานวน 36 โครงการ
เป็นโครงการที่ดาเนินงานแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์จานวน 36 โครงการ ความสาเร็จของแผนเท่ากับร้อยละ
รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)
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100 โดยโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ได้นาผลการประเมินโครงการจากปีการศึกษา 2559 มาใช้ในการ
พั ฒ นาการด าเนิ น งานในปี การศึก ษา 2560 และน าผลการประเมิ น ของปี การศึก ษา 2560 ไปพั ฒ นาการ
ดาเนินงานในปีการศึกษา 2561 ต่อไป
ส่วนการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ คณะฯ มีการรายงานผล
การดาเนินการนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 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
(รายงานช่ว งเดือนกัน ยายน 2561) เพื่อน าผลการดาเนินโครงการมาปรับปรุงและพัฒ นาดาเนินกิจกรรม/
โครงการในครั้งต่อไป (เอกสารหมายเลข ทส 1.6.4-1 ถึง ทส 1.6.4-2)

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)
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5. ประเมินควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
คณะฯ มีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัถตุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒ นานักศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ และได้มีการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 1.6-1 ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจาปีงบประมาณ 2561
ลำ
ดับ
1

2
3

4

5

ผลกำรประเมิน
ชื่อกิจกรรม/โครงกำร
ประเภทของ
(5 ระดับ)
แผนกำรดำเนินกำรกำรจัดกิจกรรม
โครงกำร/
พัฒนำนักศึกษำ
กิจกรรม1
แผน
ผล
ประจำปีงบประมำณ 2561
โครงการสัมมนาเพื่อสร้างแรงบันดาล
1
3.75
4.13
ใจในการทางานจุลนิพนธ์ วิชาเอก
วิทยุและโทรทัศน์ ครั้งที่ 4 ประจาปี
งบประมาณ 2561
ดูงานองค์กรสื่อ
1
3.50
3.79
โครงการจัดส่งผลงานคลิปวิดีโอของ
1,2,3
18
20
นักศึกษาเข้าประกวดในโครงการ
ส่งผล
ส่งผล
Drive DD Season 3 ในหัวข้อ “คิด
งานเข้า งานเข้า
เพื่อจิตสานึก สร้างสรรค์เพื่อรักษา
ประกวด ประกวด
ทุกชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน”
โครงการกิจกรรมแสดงผลงานจุล
1,2,3,4,5
3.50
4.50
นิพนธ์ของนักศึกษาเอกวิทยุและ
โทรทัศน์ ครั้งที่ 6 “สุดขอบ
3D(istrict)
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
1,5
4.50
4.75
สาขาออกแบบ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
ประจาปีการศึกษา 2560 ณ หออัคร
ศิลปิน จังหวัดปทุมธานี, พิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติพระนคร และพระเมรุ
มาศ สนามหลวง

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

วัน เดือน ปี
ที่จัด

สถำนที่จัด

จำนวนนักศึกษำ
(คน)
เป้ำ เข้ำร่วม
หมำย จริง
56
56

ส่งเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิต
ด้ำนใด2
2,3,4,5,6

งบประมำณ (บำท)
แผน

ผล

50,000

48,000

แหล่ง
งบประมำณ
รายได้

1-2 ต.ค. 60

ศูนย์วิชาการและ
นันทนาการเซนต์คาเบรี
ยล จ.นนทบุรี

3 ต.ค. 60
11 ต.ค. 60

สถานีโทรทัศน์ PPTV
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี

37
18

37
20

1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6

5,400
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

1,714.57
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

รายได้
-

10 มิ.ย. 61

ซิตี้แคมปัส เมืองทอง
ธานี และศูนย์การค้าโอ.
พี.เพลส

50

55

1,2,3,4,5,6

100,000 80,899.50

รายได้

9 พ.ย. 60

ณ หออัครศิลปิน
จ.ปทุมธานี
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร และ
พระเมรุมาศ
สนามหลวง

150

50

2,3,4,5,6
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50,000

16,000

รายได้

ลำ
ดับ
6

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร
ประเภทของ
แผนกำรดำเนินกำรกำรจัดกิจกรรม
โครงกำร/
พัฒนำนักศึกษำ
กิจกรรม1
ประจำปีงบประมำณ 2561
โครงการ I see Tree
1,2,3,4,5

ผลกำรประเมิน
(5 ระดับ)

วัน เดือน ปี
ที่จัด

แผน

ผล

4.00

4.00

18 พ.ย. 60

7

โครงการหล่อประติมากรรมนูนต่า
พระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9

1,3,5

3.50

4.50

28 พ.ย. 60

8

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักศึกษาเอกลูกค้าสัมพันธ์ ICT
ศิลปากร และนิสิตสาขาวาทวิทยา
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ”
โครงการเขียนภาพทิวทัศน์นอก
สถานที่ ณ หมู่บ้านชาวประมง บ้าน
บางบ่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ฝึกงานลูกค้าสัมพันธ์
โครงการศึกษาดูงาน คอมพิวเตอร์
กราฟิกเบื้องต้นในงานธุรกิจ

1

3.50

4.65

26 เม.ย. 61

1,4,5

3.50

3.80

21 ธ.ค. 60

1

3.50

4.43

1

3.50

1,2,3,4,5

4.00

9
10
11

12

โครงการไอซีทีอาสาพัฒนาโรงเรียน
น้อง ครั้งที่ 11

สถำนที่จัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

จำนวนนักศึกษำ
(คน)
เป้ำ เข้ำร่วม
หมำย จริง
450
462

ส่งเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิต
ด้ำนใด2
1,2,3,4,5,6

งบประมำณ (บำท)
แผน

ผล

35,000

35,000

แหล่ง
งบประมำณ
รายได้

50

148

1,2,3,4,5,6

6,250

1,080

รายได้

32

37

2,3,4

4,000

4,000

รายได้

หมู่บ้านชาวประมง บ้าน
บ่อนอก ประจวบคีรีขันธ์

107

107

1,2,3,4,5,6

30,000

30,000

รายได้

21 ธ.ค. 60

ซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี

50

68

2,3,4

25 ธ.ค. 60

80

80

2,3,4

รายได้

4.25

9-13 ม.ค. 61

ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์
ดินแดนแห่งความสมดุล
อ.อุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 8 ม.
1 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.
ชะอา จ.พชรบุรี 76120

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
28,000

-

4.00

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
28,000

70

90

1,2,3,4,5,6

50,000

50,000

รายได้

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)
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ลำ
ดับ
13

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร
ประเภทของ
แผนกำรดำเนินกำรกำรจัดกิจกรรม
โครงกำร/
พัฒนำนักศึกษำ
กิจกรรม1
ประจำปีงบประมำณ 2561
โครงการ ICT FUTSAL CUP
1,2,3,4,5

ผลกำรประเมิน
(5 ระดับ)
แผน

ผล

4.00

4.25

วัน เดือน ปี
ที่จัด

จำนวนนักศึกษำ
(คน)
เป้ำ เข้ำร่วม
หมำย จริง
40
40

ส่งเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิต
ด้ำนใด2
1,2,3,4,5,6

อาคารต้นแบบ
อุตสาหกรรมสารสนเทศ
และการสื่อสาร 1 และ
บริเวณโดยรอบ
ปราณมณีรีสอร์ท
จ.ประจวบคีรีขันธ์

109

109

58

สถำนที่จัด

23-30 ม.ค. 61 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี

14

โครงการ 14 อีกครั้ง (งาน Thank’P
2560)

1,2,3,4,5

3.50

3.80

31 ม.ค. 61

15

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ทางานเป็นทีมในการถ่ายทารายการ
โทรทัศน์และต่อยอดความคิดทาง
นิเทศศาสตร์
โครงการ Open Exhibition &
Music Love Club (OX)

1

4.00

4.60

9-11 ก.พ. 61

1,2,3,4,5

3.50

3.80

โครงการ กุ่ย Music Festival ตอน
We Are Here
โครงการอบรม Content
Marketing
โครงการค่ายนักเขียน

1,4

4.00

4.35

1

4.00

4.65

1,4

4.00

3.75

โครงการสร้างแรงบันดาลใจการ
ทางานลูกค้าสัมพันธ์ สาหรับ
(นักศึกษาชั้นปี 2)

1

3.50

4.66

14-15 ก.พ. 61 มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
28 ก.พ. 61 อาคารซิตี้แคมปัส เมือง
ทองธานี
18 มิ.ย. 61 อาคารซิตี้แคมปัส เมือง
ทองธานี
14-16 พ.ค. 61 Busaba Ayutthaya
จ.พระนครศรีอยุธยา
29 เม.ย.61 อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี

16
17
18
19
20

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

งบประมำณ (บำท)
แหล่ง
งบประมำณ
-

แผน

ผล

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

1,2,3,4,5,6

50,000

50,000

รายได้

58

2,3,4,5,6

60,000

60,000

รายได้

1,000

1,000

1,2,3,4,5,6

100,000

100,000

กิจการ
นักศึกษา

250

316

2,3,4,5,6

20,000

20,000

รายได้

30

27

2,3,4,5,6

10,000

4,980

รายได้

34

34

1,2,3,4,5,6

28,200

24,819

รายได้

39

39

1,2,3,4,5,6

14,000

14,000

รายได้
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ลำ
ดับ
21

22
23
24

25
26
27
28
29

ผลกำรประเมิน
ชื่อกิจกรรม/โครงกำร
ประเภทของ
(5 ระดับ)
แผนกำรดำเนินกำรกำรจัดกิจกรรม
โครงกำร/
พัฒนำนักศึกษำ
กิจกรรม1
แผน
ผล
ประจำปีงบประมำณ 2561
ผลิตหนังสือพิมพ์คณะเทคโนโลยี
1,3,5
1
6
จานวน จานวน
สารสนเทศและการสื่อสาร(ลูกศิลป์)
รางวัลที่ รางวัลที่
ได้รับ
ได้รับ
โครงการศึกษาดูงานการถ่ายทาใน
1
4.00
3.10
สตูดิโอ ACTS STUDIO
โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
1
3.50
4.45
กล้องถ่ายภาพยนตร์ ปีการศึกษา
2560
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
1
3.50
4.59
เล่าเรื่อง รายวิชาศิลปะการเล่าเรื่อง
นักศึกษาเอกภาพยนตร์ชั้นปีที่ 2 ปี
การศึกษา 2560
โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Da
1
3.50
3.55
Vinci Resolve ปีการศึกษา 2560
โครงการจากพี่สู่น้อง แบ่งปัน
1
3.75
3.70
ประสบการณ์การทางานในสาย
อาชีพทางไอที
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
1
3.50
4.35
Lighting Department ปีการศึกษา
2560
โครงการแข่งขันทักษะในการใช้
1
4.00
4.25
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อ
การจัดการทางธุรกิจ
โครงการ “Wide life Interactive
1
4.00
4.25
Exhibition 2017”

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

วัน เดือน ปี
ที่จัด

สถำนที่จัด

1ต.ค. 60 – 10 อาคารซิตี้แคมปัส เมือง
มี.ค. 61
ทองธานี

จำนวนนักศึกษำ
(คน)
เป้ำ เข้ำร่วม
หมำย จริง
38
38

ส่งเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิต
ด้ำนใด2
1,2,3,4,5,6

งบประมำณ (บำท)
แผน

ผล

40,000

38,199

แหล่ง
งบประมำณ
รายได้

21 ก.พ. 61

บริษัท แอ๊กซ์สตูดิโอ

32

32

2,3,4,5,6

6,000

6,000

รายได้

11 ต.ค. 60

อาคารซิตี้แคมปัส เมือง
ทองธานี

53

53

2,3,4,5,6

10,000

10,000

รายได้

3-5 พ.ย. 60

อาคารซิตี้แคมปัส เมือง
ทองธานี

90

98

2,3,4,5,6

60,000

60,000

รายได้

6 พ.ย. 60

อาคารซิตี้แคมปัส เมือง
ทองธานี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
บริษัท Light House
ถนนนวลจันทร์

53

53

2,3,4,5,6

10,000

6,000

รายได้

75

74

2,3,4,5,6

4,995

1,170

รายได้

53

53

2,3,4,5,6

15,000

15,000

รายได้

มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
สยามเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

30

44

2,3,4,5,6

5,000

4,315

รายได้

200

200

2,3,4,5,6

80,000

80,000

รายได้

11 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60
3-4 ธ.ค. 60
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ลำ
ดับ
30

31
32
33

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร
ประเภทของ
แผนกำรดำเนินกำรกำรจัดกิจกรรม
โครงกำร/
พัฒนำนักศึกษำ
กิจกรรม1
ประจำปีงบประมำณ 2561
โครงการ สัมมนา วาทกรรมและงาน
1
ศิลปะ รายวิชา ภาพยนตร์
เปรียบเทียบ นักศึกษาเอกภาพยนตร์
ชั้นปีที่สาม
โครงการผลิตสื่อวิดีทัศน์ละครเวทีเรื่อง
1,4
Something Missing และร่วมกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการกับกลุ่มละครบีฟลอร์
โครงการผลิตสารคดีเชิงข่าว
1,3,5
ภาคสนามประจาปีงบประมาณ
2561
โครงการไหว้ครูและครอบครูช่าง
1,2,3,4,5
ประจาปีการศึกษา 2560

ผลกำรประเมิน
(5 ระดับ)

วัน เดือน ปี
ที่จัด

แผน

ผล

3.50

4.91

12 ธ.ค. 60

อาคารซิตี้แคมปัส เมือง
ทองธานี

4.00

4.50

9-25 ธ.ค. 60

หอศิลปวัฒนธรรม
กรุงเทพฯ

4.00

4.00

1-27 ธ.ค. 60

3.50

4.50

20 ต.ค. – 30
พ.ย. 60

มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
เมืองทองธานี และ
จ.นครศรีธรรมราช
อาคารโรงพละศึกษา
1,000
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
โครงการศึกษาวิจัยและ
50
พัฒนาสิงแวดล้อมแหลม
ผักเบี้ย อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และถ้า
หลวง จ.เพชรบุรี
ซิตี้แคมปัส เมืองทอง
200
ธานี
ซิตี้แคมปัส เมืองทอง
50
ธานี

34

โครงการถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

1,2,3,4,5

3.50

3.85

31 มี.ค. 61

35

โครงการไหว้ครูไอซีที ณ City
Campus
โครงการสงกรานต์ (รดน้าขอพร)
ไอซีที ณ City Campus (วิทยาเขต
เมืองทองธานี)

1,2,3,4,5

3.50

4.29

4 เม.ย. 61

1,2,3,4,5

3.50

4.13

4 เม.ย. 61

36

สถำนที่จัด

จำนวนนักศึกษำ
(คน)
เป้ำ เข้ำร่วม
หมำย จริง
52
52

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

20
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ส่งเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิต
ด้ำนใด2
1,2,3,4,5,6

งบประมำณ (บำท)

2,000

2,000

แหล่ง
งบประมำณ
รายได้

รายได้

แผน

ผล

20

1,2,3,4,5,6

5,000

2,400

5

1,2,3,4,5,6

14,200

14,200

700

1,2,3,4,5,6

50

1,2,3,4,5,6

15,000

10,240

รายได้

200

1,2,3,4,5,6

35,000

30,999

รายได้

50

1,2,3,4,5,6

5,000

4,992

รายได้

400,000 337,660.0
1

รายได้

1ประเภทของโครงกำร/กิจกรรม

1. โครงการวิชาการ
2. โครงการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
3. โครงการบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
4. โครงการนันทนาการ
5. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

2 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตด้ำนใด

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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6. นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 คณะได้ ด าเนิ น โครงการต่ างๆ โดยน าผลการประเมิ น การจั ด กิ จ กรรม/
โครงการในปี การศึกษา 2559 มาปรับโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ และเพิ่มกิจกรรมให้ มี
ความรอบคลุม ตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน และในปีการศึกษา 2561 คณะได้มีการนาผลการดาเนินโครงการต่างๆ ในปีการศึกษา
2560 มาปรับ ปรุง การวางแผนการจัดกิจกรรมและการดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการนักศึกษาตามวงจร
คุณภาพ P D C A (วงจร Deming) โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ แล้ว จะต้องมีการรายงานผล
ดังนี้ 1) การประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
2) รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อมหาวิทยาลัย และได้จัดทารายงานประเมินผลโครงการตาม
แผนปฏิบั ติการประจ าปี ภายหลังจากได้ดาเนินกิจกรรม/โครงการ เสร็จสิ้ นแล้ วเพื่ อนาผลการประเมินไป
ปรับ ปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นานักศึกษา ในปีต่อไปให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข ทส
1.6.1-1 และ ทส 1.6.6-1)
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ทส 1.6.1-1 แผนกิจกรรมนักศึกษาประจาปีการศึกษา 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 โครงการจากพี่สู่น้องแบ่งปันประสบการณ์วิชาชีพ
ทส 1.6.2-1 โครงการไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจาปีการศึกษา 2560
ทส 1.6.2-2 โครงการถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
ทส 1.6.2-3 โครงการไหว้ครูไอซีที ณ City Campus
ทส 1.6.2-4 โครงการสงกรานต์ (รดน้าขอพร) ไอซีที ณ City Campus (วิทยาเขตเมืองทองธานี)
ทส 1.6.2-5 โครงการผลิตสารคดีเชิงข่าวภาคสนามประจาปีงบประมาณ 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 โครงการสัมมนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทางานจุลนิพนธ์ วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์
ครั้งที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2561
ทส 1.6.2-12 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกงานลูกค้าสัมพันธ์
ทส 1.6.2-13 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางานเป็นทีมในการถ่ายทารายการโทรทัศน์และต่อยอด
ความคิดทางนิเทศศาสตร์
ทส 1.6.2-14 โครงการอบรม Content Marketing
ทส 1.6.2-15 โครงการสร้างแรงบันดาลใจการทางานลูกค้าสัมพันธ์ สาหรับ (นักศึกษาชั้นปี 2)
ทส 1.6.2-16 โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กล้องถ่ายภาพยนตร์ ปีการศึกษา 2560
รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)
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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 โครงการจากพี่สู่น้อง แบ่งปันประสบการณ์การทางานในสายอาชีพทางไอที
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 “คิดเพื่อจิตสานึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิต 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 โครงการศึกษาดูงานการถ่ายทาในสตูดิโอ ACTS STUDIO
ทส 1.6.2-28 โครงการแข่งขันทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
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 ประจาปี 2560
ทส 1.6.2-32 โครงการหล่อประติมากรรมนูนต่าพระบรมรูป 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 แผนกิจกรรมนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2561
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สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : กำรกำกับมำตรฐำน
ตัวบ่งชี้

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

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 ทุกหลักสูตรเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รวมทั้งมี
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ และความสามารถพร้อมปฏิบัติงานได้อย่าง
มืออาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา
2. คณะฯ มี น โยบายในการให้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี
คุณลักษณะบัณ ฑิตที่พึงประสงค์ และเน้นให้ นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงาน และสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง โดยจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ
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องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
กำรดำเนินกำร
มี
ไม่มี

ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

1

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่ อ งมื อ หรื อ ศู น ย์ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและสนั บ สนุ น การวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ
ผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจ กรรมวิช าการที่ ส่ งเสริ มงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจั ด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย มี ก ารสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นาไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด

2

3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :
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5
5

5









คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน
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ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง:
1. มีระบบสำรสนเทศเพื่ อกำรบริหำรงำนวิจัยที่ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ ในกำรบริหำร
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
คณะฯ มีการสนับสนุนให้จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและสร้างสรรค์
โดยมีคณะได้ดาเนินการดังนี้
1) เว็บ ไซต์ ข องคณะฯ ที่ มี ข้ อมู ล ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การท างานวิ จัย ของคณะ (เอกสาร
หมายเลข ทส 2.1.1-1)
2) ฐานข้อมูลนักวิจัย เพื่อเผยแพร่งานวิจัย เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลการสืบค้นงาน
บทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.1-2)
3) การให้ บ ริการ Internet และ Wi-Fi เพื่อใช้เป็นแหล่ งค้นคว้าข้อมูล สนับสนุนการวิจัยฯ
(เอกสารหมายเลข ทส 2.1.1-3)
4) คณะฯ มีโปรแกรม Anti-Virus ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยฯ ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.1-4)
5) มีการจัดซื้อซอฟแวร์วิเคราะห์ทางสถิติ (SPSS Software) (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.1-5)
2. สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติกำรหรือห้องปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้คำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
- สิ่งอำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัย หรือกำรผลิตงำน
สร้ำงสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร
กำรจั ด แสดงงำนสร้ ำ งสรรค์ กำรจั ด ให้ มี ศ ำสตรำจำรย์ อ ำคั น ตุ ก ะหรื อ ศำสตรำจำรย์รั บ เชิ ญ (visiting
professor)
คณะฯ สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ ดังนี้
1) คณะฯ ใช้บริการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยในการให้คาปรึกษา และดูแลการ
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์และบุคลากรคณะฯ (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.2-1)
2) คณะฯ มีบ ริการห้ องสมุดทั้งหอสมุดกลางของมหาวิทยาลั ยและห้ องสมุด เมืองทองธานี
นอกจากนี้ยังมีการให้บริการ Internet และ Wi-Fi เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ (เอกสาร
หมายเลข ทส 2.1.1-3 และ ทส 2.1.2-2 ถึง ทส 2.1.2-5)
3) คณะฯ มีโปรแกรม Anti-Virus ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยฯ ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.1-4)
4) มีการจัดซื้อซอฟแวร์วิเคราะห์ทางสถิติ (SPSS Software) (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.1-5)
5) มี ก ารจั ด ตั้ งโครงการการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.2-6)
6) มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแรกม SPSS
เพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีความู้ ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะในการใช้โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
แปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.2-7)
7) มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย “การวิเคราะห์
สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS” ส่ งเสริมพัฒ นาสมรรถนะการใช้งานโปกรมส าเร็จรูปทางสถิติให้ แก่
รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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นักวิจัย เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงการด้ วยโปรแกรม AMOS โดยเน้นถึง
วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้โปรแกรม AMOS ช่วยในการวิเคราะห์ การแปลความหมาย
ของผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม AMOS การสรุปผลเพื่อให้ ผู้เข้าอบรมสามารถนา SEM ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
(เอกสารหมายเลข ทส 2.1.2-8)
8) มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ไอซีทีศิลปากรวิชาการ โดยจัดเป็นกิจกรรมบรรยาย
วิช าการและนิ ท รรศการด้ าน ICT เพื่ อ ให้ ความรู้แก่ ป ระชาชน เพื่ อ ให้ นั ก เรียน นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนได้เข้าใจและติดความก้าวหน้าด้าน ICT และการเรียนรู้ในยุคเครือข่าย
สังคมออนไลน์ไดอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และประการสาคัญเพื่อเป็นเวทีในการแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกัน (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.2-9)
9) มีการจัดทาวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทาหน้าที่เป็น
สื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชการเผยแพร่การทดลอง ค้นคว้า การวิจัยของคณาจารย์ นักวิชการ และนิสิต
ภายในและภายนอกสถาบัน และส่งเสริมพัฒนาการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึง
สาขาที่เกี่ยวข้อ สู่สาธารชนผู้สนใจทั่วไป(เอกสารหมายเลข ทส 2.1.2-10)
10) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยระหว่างบุคลากรคณะฯ
กับสถาบันต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การศึกษาวิจัยและงานสร้างสรรค์
อย่างต่อเนื่องของบุคลากรคณะฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับการพัฒนาการศึกษาและงานวิ จัยของ
คณะฯ และยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับสถาบันต่างประเทศในสาขาวิชาที่คณะฯ
มีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง(เอกสารหมายเลข ทส 2.1.2-11)
3. จัดสรรงบประมำณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
คณะฯ จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็น
ทุนวิจัยจากเงินรายได้ของคณะฯ ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของ
คณะฯ ไว้ในประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ (1) ประกาศ เรื่อง
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศของบุคลากร (2) ประกาศ เรื่อง
หลักเกณฑ์การสนับสนุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และสนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัยของบุคลากร
(3) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลสาหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
หรือให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น (4) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลสาหรับบุคลากรที่ได้รับ
รางวัลหรือการเชิดชูเกียรติ (5) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
(6) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในประเทศของ
บุคลากร (7)ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติใน
ต่างประเทศของบุคลากร (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.3-1 ถึง เอกสารหมายเลข ทส 2.1.3-8)
4. จัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม
วิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ
คณะฯ จัดสรรงบประมาณเพื่อ สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิช าการหรือตีพิมพ์ในวารสารระดับ ชาติหรือนานาชาติ โดยจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของ
คณะฯ ซึ่งได้กาหนดหลั กเกณฑ์ การสนั บ สนุ นทุนอุดหนุ นการวิจัยจากเงินรายได้ของคณะฯ ไว้ในประกาศ
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ (1) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศของบุคลากร (2) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และสนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัยของบุคลากร (3) ประกาศ
รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลสาหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการหรือให้ดารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้น (4) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลสาหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการ
เชิดชูเกียรติ (5) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุ นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ (6) ประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนั บ สนุน การเดิน ทางไปนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในประเทศของบุคลากร
(7)ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในต่างประเทศ
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 เพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ 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 เพื่อ ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 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 มีกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่อง
อำจำรย์และนักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น
คณะฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย โดยมีการดาเนินการจัดโครงการเพื่อ
พัฒ นาสมรรถนะอาจารย์ ดังนี้ (1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแรกม
SPSS เพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีความู้ ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะในการใช้โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
และแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย “การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS” ส่งเสริมพัฒ นา
สมรรถนะการใช้งานโปกรมสาเร็จรูปทางสถิติให้แก่นักวิจัย เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงการด้วยโปรแกรม AMOS โดยเน้นถึงวิธีการทางสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้โปรแกรม
AMOS ช่วยในการวิเคราะห์ การแปลความหมายของผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม AMOS การสรุปผลเพื่อให้ผู้เข้า
อบรมสามารถนา SEM ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.2-7 ถึง ทส 2.1.2-8)
ในปีการศึกษา 2560 คณะยังมีการมอบเงินรางวัลการแสดงผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
จานวน 20,000 บาทให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารงค์ศักดิ์ 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 ยังมีการเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารงศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล อาจารย์
ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับรางวัล Winners 2017 จาก
การประกวดภาพพิ ม พ์ น านาชาติ the 37th Mini Print International of Cadaques ประเทศสเปน และ
ดร.อรวรรณ ประพฤติดี อาจารย์ป ระจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิล ปากร
ที่ได้รับรางวัล THE BEST ART&DESIGN จากผลงาน “Overlap of Thai Alphabet” ในการประชุมวิชาการ
“The 2017 International Art & Design Exhibition” ณ Namseoul University ประเทศเกาหลี ใต้ จั ด
รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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โดย The Korea Association of Art & เพื่อรับเกียรติบัตร “ศิลปากรสร้างสรรค์” สาหรับผู้ที่ได้รับรางวัลและ
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร และการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรผู้ที่ทาชื่อเสียง ซึ่งสมควรได้รับการชื่น
ชมยกย่องจากสภามหาวิทยาลัยคณะผู้บริหาร ตลอดจนประชาคมมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.5-1
ถึง ทส 2.1.5-2)
และมีการสร้างมีการสร้างขวัญและกาลังใจ โดยสนับสนุนเงินรางวัลสาหรับบุคลากรที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติและนานาชาติ หรือได้รับการเชิดชูเกียรติ ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.3-4)
- บุ ค ลากรที่ ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ชาติ ที่ มี ก ารคั ด เลื อ กโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ มิ ให้ ได้ รั บ เงิน รางวั ล
คนละ 5,000 บาท
- บุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติที่มีการคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินรางวัล
คนละ 10,000 บาท
- บุ คลากรที่ได้รับ การเชิดชูเกี ยรติระดับชาติที่มีการคัดเลือกโดยผู้ ทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเงิน
รางวัล คนละ 30,000 บาท
- บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติระดับนานาชาติที่มีการคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับ
เงินรางวัล คนละ 50,000 บาท
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่นำไปใช้
ประโยชน์และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
คณะฯ มีการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ โดยมีหน่วยงาน
กลางของมหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพสินทางปัญญา ตลอดจนการ
คุ้มครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
จัดทาคู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์จดสิทธิบัตรผ่านเจ้าที่ของศูนย์
บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SUBI) ซึ่งทาหน้าที่ประสานกับอาจารย์ นักวิจัยในการจดสิทธิบัตรการซื้อ
ขาย ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา เช่น (1) การให้ คาปรึกษาด้านทรัพ ย์สิ นทางปัญ ญา ซึ่งอาจดาเนิน การโดยการ
ฝึ ก อบรม สั ม มนา จั ด คลิ นิ ก ให้ ค าปรึ ก ษา (2) ช่ ว ยร่ า งค าขอและยื่ น ขอจดสิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิบั ต รต่ อ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสานักงานเทียบเท่าในต่างประเทศ (3) ประสานการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (เอกสารหมายเลข ทส 2.1.6-1)
ซึ่งหากมีอาจารย์ในคณะฯ มีความประสงค์ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สิ นทางปัญญา ทาง
คณะฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลประสานงานติดต่อหน่วยงานกลางของทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อดาเนินการยื่นขอ
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ทส 2.1.1-1 เว็บไซต์ของคณะฯ ที่มีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานวิจัยของคณะฯ
ทส 2.1.1-2 ฐานข้อมูลนักวิจัย เพื่อเผยแพร่งานวิจัย
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 ประจาปี 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 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย SPSS
ทส 2.1.2-8 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยด้วย 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 หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลสาหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการหรือให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
ทส 2.1.3-4 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลสาหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการ
เชิดชูเกียรติ
ทส 2.1.3-5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
ทส 2.1.3-6 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ในประเทศของบุคลากร
ทส 2.1.3-7 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ในต่างประเทศของบุคลากร
ทส 2.1.3-8 ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบาย
การให้สวัสดิการแก่บุคลากรเพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพมาตรฐานและความสามารถ
ในการแข่งขันของคณะฯ
ทส 2.1.4-1 แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเดินทางไปนาเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
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หมำยเลข
ทส 2.1.4-2
ทส 2.1.4-3
ทส 2.1.5-1
ทส 2.1.5-2
ทส 2.1.5-3
ทส 2.1.6-1

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
รายงานการไปเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
เสนอผลงานวิจัย ประเทศนิวซีแลนด์
เสนอรายชื่อเพื่อรับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ สาหรับผู้สร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ สาหรับผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร
มอบเงินรางวัลการแสดงผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ จานวน 20,000 บาท
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์โดยมีหน่วยงานกลาง
ของมหาวิทยาลัยฯ
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2
เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ชนิดชองตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพำะคณะที่กลุ่ม ค1 และ ง จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรกำรคำนวณ
:
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชำ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา
หมำยเหตุ
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ
ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
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4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจาหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
ตารางที่ 2.2-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
รำยกำร
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน (บาท)
1.งบรายได้ของคณะวิชา
2.สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวมเงินสนับสนุนภายใน
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน (บาท)
1. แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช.
2.แหล่งทุนต่างประเทศ
3.กระทรวง จังหวัด อบต อบจ หน่วยงานรัฐ
4.หน่วยงานภาคเอกชน
5.แหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ)
รวมเงินสนับสนุนภายนอก
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด
จานวนอาจารย์ประจาที่ได้รับทุนวิจัย / สร้างสรรค์
- จากภายในสถาบัน
- จากภายนอกสถาบัน
จานวนอาจารย์ประจา (ไม่นับลาศึกษาต่อ)
จานวนนักวิจัย (ไม่นับลาศึกษาต่อ)
รวมจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนอาจารย์ประจา(ลาศึกษาต่อ)
จานวนนักวิจัย(ลาศึกษาต่อ)
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
จานวนนักวิจัยทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ต่ อ อาจารย์ ป ระจ าและ
นักวิจัย

จำนวนเงินสนับสนุนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ
59
60
61
1,130,257.95
756,700.06
1,886,958.01

911,726.19
911,726.19

456,663.33
456,663.33

105,000.00
591,216.30 1,102,940.00
555,308.78
1,146,525.08 1,302,940.00
3,033,483.09 2,311,466.19

360,000.00
360,000.00
816,663.33

16
15
46
46
4
50
65,945.28
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6
50
50
1
51
46,229.32

5
1
49
49
1
50
16,666.60

หน้า 81

ตารางที่ 2.2-2 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561 จาแนกตามหลักสูตร
หลักสูตร

จำนวน อำจำรย์
และนักวิจัยที่
ปฎิบตั ิงำนจริง
(ปีกำรศึกษำ
2560)

จำนวนเงินสนับสนุนภำยในสถำบัน
งบประมำณแผ่นดิน

เงินรำยได้

จำนวนเงินสนับสนุน
ภำยนอกสถำบัน

สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรออกแบบ และสำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศธุรกิจ)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
13
183,330.00
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
17.5
รวม
30.5
183,330.00
สำขำสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ (สำขำนิเทศศำสตร์)
สาขานิเทศศาสตร์
18.5
273,333.33
360,000.00
รวม
18.5
273,333.33
360,000.00
รวมระดับคณะ
49
456,663.33
360,000.00

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

46,229.32 : 1
16,666.60 : 1
47,000 : 1
20,000 : 1

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :
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2.28
0.93

1.00

คะแนน
คะแนน
ไม่บรรลุเป้าหมาย
คะแนน
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รวม

เงินสนับสนุนงำนวิจัย และ
งำนสร้ำงสรรค์ภำยในและ
ภำยนอกสถำบันต่อจำนวน
อำจำรย์ประจำ ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561

คะแนนตำม
เกณฑ์ สกอ.

183,330.00
183,330.00

14,102.31
6,010.82

0.32
0
0.14

633,333.33
633,333.33
816,663.33

34,234.23
34,234.23
16,666.60

1.71
1.71
0.93

ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง:
ในปี งบประมาณ 2561 คณะฯ มีอาจารย์ป ระจาทั้งหมด (ปฏิ บัติ งานจริงและลาศึกษาต่อ )
จานวน 50.5 คน มีอาจารย์ลาศึกษาต่อจานวน 1.5 คน มีจานวนอาจารย์ปฏิบัติงานจริงจานวน 49 คน ได้รับ
เงิน ทุนสนั บสนุน งานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากทุนจากภายในจานวน 456,663.33 บาท และจากทุนจาก
ภายนอกจานวน 360,000.00 บาท รวมเป็นเงินทุนทั้งหมด 816,663.33 บาท คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์เป็นเงิน
16,666.60 บาทต่อคน
ทั้งนี้ คณะฯ มี 2 สาขาวิช าซึ่งอยู่ในกลุ่ มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ และอีก 1 สาขาวิชา อยู่ในกลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่สาขานิเทศศาสตร์ การคานวนเงินสนับสนุนต่อจานวนอาจารย์
จึงมีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย จานวน 5 ทุน
เป็ น เงิน 183,330.00 บาท จ านวนอาจารย์ ป ระจ า 31 คน ลาศึ ก ษาต่ อ จ านวน 0.5 คน จ านวนอาจารย์
ปฏิบัติงานจริงเท่ากับ 30.5 คน คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์เป็นเงิน 6,010.82 บาท ต่อคน แปลงจานวนเงินเทียบกับ
คะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน) คิดเป็น 0.14 ซึ่งสามารถจาแนกตามสาขาวิชา ได้
ดังนี้
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย จานวน 2 ทุน เป็นเงิน
183,330.00 บาท จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 13 คน คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์เป็นเงิน 14,102.31 บาทต่อคน
แปลงจานวนเงินเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน) คิดเป็น 0.32
2. กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจานวน 3 ทุน
เป็ น เงิน 633,333.33 บาท จ านวนอาจารย์ ป ระจ า 19.5 คน ลาศึ ก ษาต่ อ จ านวน 1 คน จ านวนอาจารย์
ปฏิบัติงานจริงเท่ากับ 18.5 คน คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์เป็นเงิน 34,234.23 บาทต่อคน แปลงจานวนเงินเทียบกับ
คะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน) คิดเป็น 1.71
ดังนั้นเมื่อคิดคะแนนที่ได้ในระดับคณะฯ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากทุกสาขาวิชา จึง
เท่ากับ 0.93
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ตารางที่ 2.2-3 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดาเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบัน (บาท) ในปีงบประมาณ 2561
ลำ
ดับ

ชื่อโครงกำร

สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศธุรกิจ
1 การศึกษาความต้องการของ
นักท่องเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์
ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นการ
ท่องเที่ยวสาหรับการ
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย
2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
เพื่อการยอมรับในการใช้
โปรแกรมบัญชีสาเร็จรูปใน
วิสาหกิจขนาดย่อมสาหรับ
ภาคธุรกิจการค้าและธุรกิจ
ให้บริการ เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในมุมของ
ผู้จัดทาบัญชี

ชื่อผู้วิจัย

ระยะเวลำ

แหล่งเงินทุน
สนับสนุน
(ระบุ)

งบประมำณ
(บำท)

หมำยเลข
เอกสำร
หลักฐำน

อ.วิชชากร
สวนทรง
อ.พอสิทธิ์
ชัยมณี

12 เดือน
(มี.ค.60- ก.พ.
61)

รายได้คณะฯ  240,000/12
(ภายใน)
= 20,000 บ/ด
20,000 *5
= 100,000 บาท

ทส 2.2-1

อ.ชาญชัย
อรรคผาติ

12 เดือน
(มี.ค.60- ก.พ.
61)

รายได้คณะฯ  200,000/12
(ภายใน)
= 16,666.67 บ/ด
16,666.67 *5
= 83,330 บาท

ทส 2.2-2

รวมงบประมำณภำยใน (รำยได้คณะฯ) 183,330.00
สำขำนิเทศศำสตร์
1 "อุบัติการณ์" ของเดอเลิซกับ
ภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย
2

รายได้คณะฯ  180,000/12
(ภายใน)
= 15,000 บ/ด
 15,000 *6
= 90,000 บาท
การสื่อสารอัตลักษณ์ของ
อ.นิสาชล
12 เดือน
รายได้คณะฯ  220,000/12
กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ในการ รัตนสาชล
(ส.ค. 60 –
(ภายใน)
= 18,333.33 บ/ด
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ก.ค. 61)
 18,333.33*10
สังคมผูส้ ูงวัย
= 183,333.33 บาท
รวมงบประมำณภำยใน (รำยได้คณะฯ) 273,333.33
อ.อรรณนพ
ชินตะวัน

12 เดือน
(เม.ย.60-พ.ค.
61)

ทส 2.2-3

ทส 2.2-4

รวมจำนวนเงินสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยในสถำบัน 456,663.33
หมำยเหตุ ถ้ามีโครงการจานวนมากสามารถสรุปจานวนโครงการตามแหล่งทุนสนับสนุน ส่วนรายละเอียดใส่ไว้ในตาราง
ภาคผนวก ซึ่งสามารถพิจารณาแยกภาคผนวกออกจากเล่มรายงานได้
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ตารางที่ 2.2-4 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดาเนินงานและ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน (บาท)
ในปีงบประมาณ 2561
แหล่งเงินทุน
หมำยเลข
ลำ
งบประมำณ
ชื่อโครงกำร
ชื่อผู้วิจัย
ระยะเวลำ
สนับสนุน
เอกสำร
ดับ
(บำท)
(ระบุ)
หลักฐำน
สำขำนิเทศศำสตร์
1 การพัฒนาสื่อการสอน
ผศ.ดร.กัลยณัฎฐ์
(12 เดือน) สานักงาน
ทส 2.2-5
 1,200,000*30%
จาลอง 3 มิติเสมือนจริง (AR) กุหลาบเพ็ชรทอง
1 ต.ค. 60 - คณะกรรมการ = 360,000 คน
วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิม
อ.ภัทราพันธ์ หรุ่น 31 ก.ค. 61 วิจัยแห่งชาติ
ศักยภาพทางการศึกษาของ รักวิทย์(30%)
นักศึกษาชั้นมัธยมศึกปีที่ 2
รวมงบประมำณจำกภำยนอกสถำบัน 360,000
รวมจำนวนเงินสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกสถำบัน 360,000
หมำยเหตุ ถ้ามีโครงการจานวนมากสามารถสรุปจานวนโครงการตามแหล่งทุนสนับสนุน ส่วนรายละเอียดใส่ไว้ในตาราง
ภาคผนวก ซึ่งสามารถพิจารณาแยกภาคผนวกออกจากเล่มรายงานได้

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ทส 2.2-1 การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยว
สาหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ทส 2.2-2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จเพื่อการยอมรับในการใช้โปรแกรมบัญชีสาเร็จรูปในวิสาหกิจ
ขนาดย่อมสาหรับภาคธุรกิจการค้าและธุรกิจให้บริการ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในมุมของผู้จัดทาบัญชี
ทส 2.2-3 "อุบัติการณ์" ของเดอเลิซกับภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย
ทส 2.2-4 การสื่อสารอัตลักษณ์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
ทส 2.2-5 การพัฒนาสื่อการสอนจาลอง 3 มิติเสมือนจริง (AR) วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิมศักยภาพ
ทางการศึกษาของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกปีที่ 2
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
ผลลัพธ์

เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
เกณฑ์เฉพำะคณะกลุ่ม ค1 และ ง
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรคำนวณ
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามสูตร
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
กำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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ค่ำน้ำหนัก

ระดับคุณภำพ

0.20

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ชาการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ชาการ พ.ศ. 2556 แต่ ส ถาบั น
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อกประกาศ (ซึ่ ง ไม่ อ ยู่ ใ น Beall’s list) หรื อ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจัย หรือ บทความวิชาการฉบับ สมบู รณ์ ที่ ตีพิ ม พ์ ในวารสารวิชาการระดั บ นานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต ามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

0.40

0.60
0.80

1.00

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับ การตอบรับ และตีพิมพ์ แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้
ค่ำน้ำหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภำพ
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาที่ตีพิมพ์เผยแพร่
สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (IT-ออกแบบ และIT-ธุรกิจ) และสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (สำขำนิเทศศำสตร์)
สำขำวิทย์ฯ

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา

น้าหนัก

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
1.2บทความวิชาการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
2.2บทความวิชาการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน เพื่ออนุมัติและจัดทา
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2

0.20

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

สำขำสังคมฯ
หลักฐาน/
IT-ออกแบบ
IT-ธุรกิจ
สำขำนิเทศศำสตร์
ตารางอ้างอิง
จานวน ผลรวมถ่วงน้าหนัก จานวน ผลรวมถ่วงน้าหนัก จานวน ผลรวมถ่วงน้าหนัก
2
0.40
ตารางที่ 2.3-1
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ตารางที่ 2.3-2
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1
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ตารางที่ 2.3-3
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา

น้าหนัก

4.1บทความวิจัยที่ ตี พิ มพ์ ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ ที่ ไม่ อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัด ท าเป็น ประกาศให้ ท ราบเป็ น การทั่ วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
4.2บทความวิ ชาการที่ ตีพิ มพ์ ในวารสารวิชาการระดั บนานาชาติที่ ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1
4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI
กลุ่มที่ 1
5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต ามป ระกาศ ก.พ .อ. ห รื อ ระเบี ยบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต ามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
5.4 ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั งคมที่ ได้ รั บ การประเมิ น ผ่ า นการประเมิ น
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ

0.80

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

สำขำสังคมฯ
หลักฐาน/
IT-ออกแบบ
IT-ธุรกิจ
สำขำนิเทศศำสตร์
ตารางอ้างอิง
จานวน ผลรวมถ่วงน้าหนัก จานวน ผลรวมถ่วงน้าหนัก จานวน ผลรวมถ่วงน้าหนัก
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น้าหนัก

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน
5.7 ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.8 ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการ
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
จานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา

1.00

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

สำขำสังคมฯ
หลักฐาน/
IT-ออกแบบ
IT-ธุรกิจ
สำขำนิเทศศำสตร์
ตารางอ้างอิง
จานวน ผลรวมถ่วงน้าหนัก จานวน ผลรวมถ่วงน้าหนัก จานวน ผลรวมถ่วงน้าหนัก
-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

1.00

-

-

0.20

-

-

-

-

-

-

-

0.40
0.60
0.80

12
-

7.20
-

-

-

-

-

-

1.00

12

12.00

-

-

5

5.00
19.5 คน
3 เรื่อง
5 ชิ้น
2.20
5.00
11.28
25.64
1.41
3.21

ตารางที่ 2.3-5

-

31 คน
8 เรื่อง
24 ชิ้น
4.00
19.20
12.90
61.94
1.08
5.16
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

23.84
111.76
23.84
80

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

1.68
4.81

4

คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน

ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง:
ในปี งบประมาณ 2561 คณะฯ มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จานวน
50.5 คน คณะฯ มีจ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 10 เรื่อง และจานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 29 ชิ้น
ทั้ งนี้ คณะฯ มี 2 สาขาวิ ช าซึ่ งอยู่ ในกลุ่ ม สาขาวิช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ แ ก่ สาขา เทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ และอีก 1 สาขาวิชา อยู่ในกลุ่ม สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่สาขานิเทศศาสตร์ การคานวนผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาจึงมีรายละเอียดดังนี้
1) กลุ่ มสาขาวิช าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจานวนอาจารย์ทั้งหมด 31 คน มีผ ลงาน
วิชาการทั้งหมด 8 เรื่อง และมีผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 24 ชิ้น คิดร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน
วิช าการและผลงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ป ระจาเท่ ากับ 74.84 แปลงค่ าร้อยละเทีย บกั บคะแนนเต็ ม 5
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) คิดเป็น 5.00
2) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจานวนอาจารย์ทั้งหมด 19.5 คน มีผลงาน
วิชาการทั้งหมด 3 เรื่อง และมีผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 5 ชิ้น คิดร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน
วิช าการและผลงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ป ระจาเท่ ากับ 36.92 แปลงค่ าร้อยละเทีย บกั บคะแนนเต็ ม 5
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป) คิดเป็น 4.62
ดังนั้นเมื่อคิดคะแนนที่ได้ในระดับคณะฯ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากทุกสาขาวิช าจึงเท่ากับ
4.81
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ทส 2.3-1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในด้านทักษะและความเชี่ยวชาญที่จาเป็นสาหรับนักนิติบัญชีศาสตร์ในประเทศไทยใน
ทส 2.3-2
ทส 2.3-3
ทส 2.3-4
ทส 2.3-5
ทส 2.3-6
ทส 2.3-7
ทส 2.3-8

มุมมองของผู้บริหารธุรกิจให้บริการประเภทสานักงานบัญชี
แอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผูม้ ีปัญหาภาวะสมองเสื่อม/An Android Application Assisting Senile and
Dementia Patients
Using Hashtags on Social Media in Marketing : A Study of Customers in Bangkok
An Analysis of the Techonology Acceptance Model in Understanding University Student's
Awareness to Using Internet of Things
การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรม/Efficiency Developmental
Testing, Sculpture materials
ลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับพฤติกรรมการเลียนแบบเน็ตไอดอลของวัยรุ่น
วาทกรรมของหนังสือพิมพ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในปี พ.ศ.
2556
รูปแบบอิทธิพลของปัจจัยการถ่ายโอนการเรียนรู้จากการฝึกอบรมฯ

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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หมำยเลข
ทส 2.3-9
ทส 2.3-10
ทส 2.3-11
ทส 2.3-12
ทส 2.3-13
ทส 2.3-14
ทส 2.3-15
ทส 2.3-16
ทส 2.3-17
ทส 2.3-18
ทส 2.3-19
ทส 2.3-20
ทส 2.3-21
ทส 2.3-22
ทส 2.3-23
ทส 2.3-24
ทส 2.3-25
ทส 2.3-26
ทส 2.3-27
ทส 2.3-28
ทส 2.3-29
ทส 2.3-30
ทส 2.3-31
ทส 2.3-32
ทส 2.3-33
ทส 2.3-34
ทส 2.3-35
ทส 2.3-36
ทส 2.3-37
ทส 2.3-38
ทส 2.3-39
ทส 2.3-40

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
โมเดลแบบผสมผสานด้านการยอมรับระบบการเรียนผ่านเว็บของผูส้ อนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในมหาวิทยาลัยไทย/The Integrated Model of Web-based Learning System Adoption
of Coomputer and IT Instructors in Thai Universities
The Effect of Programming Language Learning by Using Game Comprehension
เสียงแห่งทางสายกลาง
The State of Impermanence 18
The State of Impermanence 19
The State of Impermanence 22
The State of Impermanence 26
The State of Impermanence 27
The State of Impermanence 28
The tree marks of existence
ผู้นาน้อย
การพัฒนานวัตกรรมการอ่านหนังสือด้วยรูปแบบเชิงโต้ตอบผ่านเทคโนโลยีการผสานโลกเสมือนสู่โลกจริง
บนอุปกรณ์พกพา
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14
Loka - Lokuttara
The Dyadic Pair 5
The Dyadic Pair 4
Overlap of Thai Alphabet
Mo Ma-Phd Delimail Thai Alphabet Set
Yo Ying, Phd Delimail Thai Alphabet Set
No Nu-Phd Delimail Thai Alphabet Set
Cho Choe-Phd Delimail Thai Alphabet Set
The Foundation 1
The Foundation 2
The Foundation 3
The Foundation 4
Ageing Bangkok
Silence
Speech
Collouquy
Harmony
การใช้การยศาสตร์ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในภาคตะวันออก

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตำรำงที่ 2.3-1 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่ำน้ำหนัก 0.20)
ลำดับที่

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper) ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม

บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศธุรกิจ
1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในด้านทักษะและความเชี่ยวชาญที่จาเป็น อ.ชาญชัย อรรคผาติ
สาหรับนักนิติบัญชีศาสตร์ในประเทศไทยในมุมมองของผู้
บริหารธุรกิจให้บริการประเภทสานักงานบัญชี
2
แอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผูม้ ีปัญหาภาวะสมองเสื่อม/An
1. อ.ถิรจิต แสนพล
Android Application Assisting Senile and Dementia 2. อ.ลภัสรดา แสงอรุณ
Patients
3. อ.เจษฎา แก้ววิทย์

ชื่อกำรประชุมวิชำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้ำ ไม่นับซ้ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
นั้นจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
หลำยครั้งก็ตำม

หลักฐำน
/ตำรำงประกอบ

The 5th Active Learning National Conference
2017 การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก"
ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล
ครั้งที่ 3 14-15 ธันวาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก หน้า 262-275

ทส 2.3-1
ทส 2.3-2

ตำรำงที่ 2.3-2 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตรปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่ำน้ำหนัก 0.40)
ลำดับที่

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper) ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม

บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศธุรกิจ
1
การใช้แฮชแท็กในสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลทางการตลาดต่อ 1. อ.ตติยา ซีบังเกิด
ผู้บริโภคเขตกรุงเทพฯ/Using Hashtags on Social Media 2. อ.สุนันทา พรายมี
3. อ.ชาญชัย อรรคผาติ
in Marketing : A Study of Customers in Bangkok
4. ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
2
An Analysis of the Techonology Acceptance Model อ. ถิรจิต แสนพล
in Understanding University Student's Awareness to
Using Internet of Things
รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

ชื่อกำรประชุมวิชำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้ำ ไม่นับซ้ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
นั้นจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
หลำยครั้งก็ตำม

หลักฐำน
/ตำรำงประกอบ

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

ทส 2.3-3

ACM International Conference Proceeding Series
. Turku Finland. หน้า 61 – 64 ระหว่างวันที่ 14 June
2017 - 16 June 2017

ทส 2.3-4
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ตำรำงที่ 2.3-3 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่ำน้ำหนัก 0.60)
ลำดับที่

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper) ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรออกแบบ
1
รูปแบบอิทธิพลของปัจจัยการถ่ายโอนการเรียนรู้จากการ
อ.มะลิวรรณ์ ชนะภัยรี
ฝึกอบรมของผู้บริหารองค์การในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
จังหวัดชลบุรี
อ.พรชนด อจลบุญ
อ.ธีรชินภัทร รามเดชะ
สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรออกแบบ
2
การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์งาน อ.ชญานิศ ต้นเทียน
ประติมากรรม/Efficiency Developmental Testing,
Sculpture materials
สำขำนิเทศศำสตร์
3
ลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับพฤติกรรมการ
อ.ภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์
เลียนแบบเน็ตไอดอลของวัยรุ่น
4

วาทกรรมของหนังสือพิมพ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในปี พ.ศ. 2556

ผศ.อริน เจียจันทร์พงษ์

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

ชื่อกำรประชุมวิชำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้ำ ไม่นับซ้ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
นั้นจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
หลำยครั้งก็ตำม

หลักฐำน
/ตำรำงประกอบ

วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวทิยาลัยบูรพา ปีที่ 6 ฉบับ
ที่ 2-2017

ทส 2.3-8

Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามุนษย์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาพคม - สิงหาคม 2560

ทส 2.3-5

Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามุนษย์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาพคม - สิงหาคม 2560
วารสารนิเทศศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม เมษายน 2560

ทส 2.3-6

หน้า 94

ทส 2.3-7

ตำรำงที่ 2.3-4 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่ำน้ำหนัก 0.80)
ลำดับที่

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper) ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม

บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศธุรกิจ
1
โมเดลแบบผสมผสานด้านการยอมรับระบบการเรียนผ่านเว็บ ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
ของผู้สอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศใน
อ.ภัทราวดี วงศ์สุเมธ
มหาวิทยาลัยไทย/The Integrated Model of Web-based อ.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
Learning System Adoption of Coomputer and IT
อ.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล
Instructors in Thai Universities
2
การใช้การยศาสตร์ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานใน
ดวงพร นุตบุญเลิศ
อุตสากหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในภาคตะวันออก/
พรรัตน์ แสดงหาญ
APPLYING ERGONOMICS FOR EMPLOYEES IN HOME อภิญญา อิงอาจ
APPLIANCE MANUFACTURING INDUSTRIES IN
EASTERN THAILAND

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

ชื่อกำรประชุมวิชำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้ำ ไม่นับซ้ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
นั้นจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
หลำยครั้งก็ตำม

หลักฐำน
/ตำรำงประกอบ

วารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 9 ฉบับ
ที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

ทส 2.3-9

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

ทส 2.3-40

หน้า 95

ตำรำงที่ 2.3-5 บทควำมวิจั ยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ และได้รับกำรรับรองในรูปแบบอื่น ๆ
ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่ำน้ำหนัก 1.00)
ลำดับที่

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper) ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม

ชื่อกำรประชุมวิชำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/
หลักฐำน
ประเทศที่จัด / เลขหน้ำ ไม่นับซ้ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย /ตำรำงประกอบ
นั้นจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
หลำยครั้งก็ตำม
บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556
สำขำนิเทศศำสตร์
1
The Effect of Programming Language Learning by
อาจารย์ภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์
Turkish Online Journal of Educational
ทส 2.3-10
Using Game Comprehension
Technology/Special Issue for INTE 2017
December 2017 page 310-312

ตำรำงที่ 2.3-6 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)
ลำดับที่

ชื่องำนสร้ำงสรรค์

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ (ค่ำน้ำหนัก 0.60)
สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรออกแบบ
1
เสียงแห่งทางสายกลาง
ผศ.อนุสรณ์ ศิริปิ่น

2

The State of Impermanence 18

ผศ.ธารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล

3

The State of Impermanence 19

ผศ.ธารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

แหล่งเผยแพร่

หลักฐำน
/ตำรำงประกอบ

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ
"ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์"
/23-25 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6
รอบพระชนมพรรษ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ นครปฐม/ประเทศไทย
นิทรรศการฉายภาพ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร,
กรุงเทพฯ (29 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560)
นิทรรศการแห่งกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพฯ (29 สิงหาคม - 10
กันยายน ฉายภาพ ณ หอศิลปวัฒนธรรม2560)

ทส 2.3-11

หน้า 96

ทส 2.3-12
ทส 2.3-13

ลำดับที่

ชื่องำนสร้ำงสรรค์

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม

4

The State of Impermanence 22

ผศ.ธารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล

5

The State of Impermanence 26

ผศ.ธารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล

6

The State of Impermanence 27

ผศ.ธารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล

7

The State of Impermanence 28

ผศ.ธารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล

8

The tree marks of existence

อ.ขจรพล เชิญขวัญศรี

9

ผู้นาน้อย

ผศ.อนุสรณ์ ศิริปิ่น

10

อ.ธันยา นวลละออง

11

การพัฒนานวัตกรรมการอ่านหนังสือด้วยรูปแบบ
เชิงโต้ตอบผ่านเทคโนโลยีการผสานโลกเสมือนสู่
โลกจริงบนอุปกรณ์พกพา
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

12

พระเจ้าหลุยส์ที่ 14

อ.มานพ เอี่ยมสะอาด

อ.มานพ เอี่ยมสะอาด

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ (ค่ำน้ำหนัก 1.00)
สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรออกแบบ
1
Loka - Lokuttara
ผศ.ธารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
2

The Dyadic Pair 5

ผศ.ธารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

แหล่งเผยแพร่

หลักฐำน
/ตำรำงประกอบ

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

ทส 2.3-14

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

ทส 2.3-21

นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ 37th MINI PRINT INTERNATIONAL
OF CADAQUÉS ประเทศสเปน (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560)
นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ 6th NBC Meshtec Tokyo
International Screen Print Biennial ประเทศญี่ปุ่น
(5 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2560)

ทส 2.3-23

หน้า 97

ทส 2.3-15
ทส 2.3-16
ทส 2.3-17
ทส 2.3-18
ทส 2.3-19
ทส 2.3-20

ทส 2.3-22

ทส 2.3-24

ลำดับที่

ชื่องำนสร้ำงสรรค์

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม

3

The Dyadic Pair 4

ผศ.ธารงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล

4

Overlap of Thai Alphabet

ดร.อรวรรณ ประพฤติดี

5
Mo Ma-Phd Delimail Thai Alphabet Set
6
Yo Ying, Phd Delimail Thai Alphabet Set
7
No Nu-Phd Delimail Thai Alphabet Set
8
Cho Choe-Phd Delimail Thai Alphabet Set
9
The Foundation 1
10
The Foundation 2
11
The Foundation 3
12
The Foundation 4
สำขำนิเทศศำสตร์
13
Ageing Bangkok
14
15
16
17

Silence
Speech
Collouquy
Harmony

ดร.อรวรรณ ประพฤติดี
ดร.อรวรรณ ประพฤติดี
ดร.อรวรรณ ประพฤติดี
ดร.อรวรรณ ประพฤติดี
อ.โกวิท มีบุญ
อ.โกวิท มีบุญ
อ.โกวิท มีบุญ
อ.โกวิท มีบุญ
อ.ญาณิน พงศ์สุวรรณ
อ.จิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ์
อ.จิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ์
อ.จิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ์
อ.จิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ์

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

แหล่งเผยแพร่

หลักฐำน
/ตำรำงประกอบ

นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ 6th NBC Meshtec Tokyo
International Screen Print Biennial ประเทศสเปน (24-29
พฤศจิกายน 2560)
การประชุมวิชาการ “The 2017 International Art & Design
Exhibition” ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2560 ณ Namseoul
University ประเทศเกาหลีใต้ จัดโดย The Korea Association of
Art & Design
ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Wenzhou
ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Tokyo
ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Seoul
ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Yunlin
ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Wenzhou
ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Tokyo
ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Seoul
ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Yunlin

ทส 2.3-25

The 10th International Convention of Asia Scholars/The
International Institute for Asian Studies (IIAS) the
Netherlands/20 กรกฎาคม 2560/จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย
ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Wenzhou
ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Tokyo
ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Seoul
ASIA NETWORK BEYOND DESIGN 2017, Yunlin

ทส 2.3-35

หน้า 98

ทส 2.3-26

ทส 2.3-27
ทส 2.3-28
ทส 2.3-29
ทส 2.3-30
ทส 2.3-31
ทส 2.3-32
ทส 2.3-33
ทส 2.3-34

ทส 2.3-36
ทส 2.3-37
ทส 2.3-38
ทส 2.3-39

สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย
ตัวบ่งชี้

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

2.1

6 ข้อ

2.2

47,000 บาท

16,666.60 บาท

0.93 คะแนน

2.3

ร้อยละ 23.84

ร้อยละ 111.76

4.81 คะแนน

6 ข้อ

ผลกำรประเมิน
5

คะแนน

ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้คณาจารย์ได้พัฒ นา
ศักยภาพ เช่น การอบรม/สัมมนา รวมทั้งการทาวิจัยโดยมีการจัดตั้งกองทุนวิจัยสร้างสรรค์
2. อาจารย์ มี ค วามร่ว มมื อร่ ว มใจกั นเป็ น อย่างดี มี ความต้องการพั ฒ นาการท าวิจัยโดยให้ ค วาม
ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนำ
1. จากการที่คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้คณาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพ จึงเป็นโอกาสให้
อาจารย์สามารถพัฒนาตนเองในด้านตาแหน่งวิชาการและวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

1

จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า
ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และนาเสนอกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม
คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน

2
3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

:
:
:
:

6 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ

เกณฑ์ประเมิน
:
เกณฑ์ประเมิน
:
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน
:

5
4

5

กำรดำเนินกำร
มี
ไม่มี








คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน

ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง:
1. จัดทำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจำปีที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและกำหนด
ตัวบ่งชี้วัดควำมสำเร็จในระดับแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอกรรมกำรประจำคณะ
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
คณะฯ มี ก ารจั ด ท าแผนงานบริการวิช าการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ มี ค วาม
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ในด้านการให้บริการวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จทั้งในระดับแผนงาน และโครงการการบริการ
วิชาการแก่สังคม และได้ผ่านการพิจารณาจากมติ ที่ประชุมคณะกรรมการประจา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ระเบียบ
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วาระที่ 4.10 เรื่อง รับรองแผนปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.1-1 ถึง ทส 3.1.1-2)
2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน มี กำรจัดท ำแผนกำรใช้ป ระโยชน์จำกกำร
บริกำรวิชำกำรเพื่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชน หรือสังคม
คณะฯ มีการจัดทาโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน และมีการจัดทาแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม ในแต่ละโครงการมี
การกาหนดแผนการดาเนิน งานซึ่งร่วมถึงการใช้ประโยชน์จากการบริการวิช าการนั้น ซึ่งแต่ละโครงการจะ
ค านึ งถึ งการจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารวิช าการเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา และ
ประโยชน์ที่เกิดกับสังคม และชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการจัดโครงการบริการวิชาการ ซึ่งผู้ จัดทาโครงการจะ
ประเมิน ผลจากการที่ผู้ เข้าร่ว มโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้ไปพัฒ นา และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้กับสังคม และชุมชนได้ (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.1-1)
3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรที่บริกำรแบบให้เปล่ำ
คณะฯ มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในปีการศึกษา 2560 ที่บริการแบบให้เปล่า
ทั้งหมดจานวน 11 โครงการ ดังนี้
1) โครงการ “เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรสุ ดยอดผลงานนั กศึกษา ครั้งที่ 1” (1 st BACC
Student Film Festival) (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.3-1)
2) ICT SU OPEN HOUSE (งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย) (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.3-2)
3) โครงการศู น ย์ ข่ า วออนไลน์ (Facebook: Silpakorn PR) เพื่ องานวั น สถาป นา
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.3-3)
4) โครงการจั ด ท าสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ จ ากภาพถ่ า ย ส าหรั บ โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริแหลมผักเบี้ยฯ (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.3-4)
5) โครงการ ฉายภาพยนตร์จุลนิพนธ์ นักศึกษาเอกภาพยนตร์ ครั้งที่ 7 (เอกสารหมายเลข
ทส 3.1.3-5)
6) โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 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 ประจาปีงบประมาณ 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. ประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1
และนำเสนอกรรมกำรประจำคณะ เพื่อพิจำรณำ
คณะฯ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ความส าเร็จ ตามตั ว บ่ งชี้ ข องแผนและโครงการบริ การ
วิชาการแก่สังคม และได้นาเข้าเสนอที่ประชุมกรรมการของคณะฯ เพื่อพิจารณา โดยรายงาน 3 ครั้งต่อปี คือ
รอบ 6 เดือน (รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4/2561
วัน พฤหั ส บดี ที่ 26 เมษายน 2561) รอบ 9 เดื อ น (รายงานการประชุ ม กรรมการบริห ารคณะเทคโนโลยี
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. นำผลกำรประเมินตำมข้อ 4 มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรสังคม
คณะฯ มีการวางแผนขั้นตอนการดาเนินโครงการ โดยก่อนการจัดโครงการจะมีการตรวจสอบ
ผลการประเมิน โครงการและมีก ารน าผลการประเมิ นการให้ บ ริก ารวิช การทุ ก โครงการไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
มาตรฐานของการให้บริการ ระบบและกลไกการให้บริการ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาในการให้บริการ รูปแบบ
การให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ ดังที่มีการนาผลการประเมินโครงการไอซีทีอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง
ครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 8 ม.1 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอา
จ.เพชรบุ รี 76120 ซึ่งมีผู้ ให้ ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการบริการวิช าการครั้งต่อไปให้ ส ารวจโรงเรียนที่
ต้องการให้พัฒนามากกว่านี้ เนื่องจากโรงเรียนในครั้งนี้มีความพร้อมและไม่ได้ขาดอะไรมากนัก อยากให้ไปจัด
กิจกรรมกับโรงเรียนที่ขาดแคลนและต้องการมากกว่านี้ ดังนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้มีการวางแผนสาหรับ
โครงการที่จะจัดในปีการศึกษา 2561 ให้มีการสารวจหาโรงเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีวัตุประสงค์
เพื่อปรับภูมิทัศน์ต่างๆ ภายในโรงเรียน ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเรียนบางส่วน พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของต่างๆ
เป็นต้น (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.3-11 และ ทส 3.1.5-1)
ทั้งนี้ ก่อนการจัดโครงการบริการวิชาการ จะมีการประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการเพื่อ
วางแผนการทางาน ซึ่งทุกๆ โครงการจะต้องมีการตรวจสอบผลการประเมินโครงการที่ได้สรุปไว้โดยนาข้อเสนอ
มาปรับปรุงการดาเนินงาน (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.5-2)
6. คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับสถำบัน
คณะฯ มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มอบหมายให้คณะฯ จัดโครงการบริการวิชาการ จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1) โครงการยกระดั บ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ต ามโครงการพระราชประสงค์ หุ บ กะพง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
จานวน 5 กลุ่ม ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จักสาน
ป่านศรนารายณ์ ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงแพะบ้านหุบกะพง และ
ศูนย์การเรียนรู้ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.3-8)
2) โครงการประชุมวิชาการ : ICT วิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้นักเรียน นิสิต
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนได้เข้าใจและติดตามความก้าวหน้าด้าน ICT และ
รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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การเรียนรู้ในยุคเครือข่ายสังคมอออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และประการสาคัญเพื่อเป็นเวที
ในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.3-9)
นอกจากนี้ คณะฯ ยั งมีส่ว นร่วมในการให้ บริการวิช าการบริการแก่สั งคมในระดับสถาบั น
อีก 1 โครงการ โดยในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดโครงการ “วันสถาปนามหาวิทยาลัย ”
ประจาปี 2560 โดยในงานนี้มีการจัดกิจกรรม SU Open House และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์
ในการเผยแพร่วิชา หลักสู ตรการเรียน ของทุกคณะวิช าต่างๆ ให้กลุ่มเป้าหมายคือทั้งนักเรียนมัธยมปลาย
รวมทั้งบุคคลทั่วไป ให้เข้าใจ และเข้าถึงความเป็นศิลปากรมากขึ้น โดยคณะฯ มีส่วนร่วมในงานในแบบ Real
time ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ได้ขอความร่วมมือมายังคณะวิชา ในการดาเนินการศูนย์ข่าว
ออนไลน์ เพื่ อ สร้ า งเนื้ อ หาในเฟซบุ๊ ค ของฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ มศก. (Facebook : Silpakorn Public
Relations) เพื่องานวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข ทส 3.1.3-2 ถึง ทส 3.1.3-3)
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ทส 3.1.1-1 แผนงานโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ทส 3.1.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 9/2560
ทส 3.1.3-1 โครงการ “เทศกาลภาพยนตร์ คั ด สรรสุ ด ยอดผลงานนั ก ศึ ก ษา ครั้ งที่ 1” (1 st BACC
Student Film Festival
ทส 3.1.3-2 ICT SU OPEN HOUSE (งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย)
ทส 3.1.3-3 โครงการศูนย์ข่าวออนไลน์ (Facebook: Silpakorn PR) เพื่องานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ทส 3.1.3-4 โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์จากภาพถ่าย สาหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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 ประจาปีงบประมาณ 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 ประจาปีงบประมาณ 2562
รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร
ตัวบ่งชี้

เป้ำหมำย

3.1

6 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
6 ข้อ

ผลกำรประเมิน
5 คะแนน

ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. คณะฯ มีแผนการสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
2. คณะฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการให้บริการวิชาการ ทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 - 7 ข้อ

ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

1
2

กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จั ด ท าแผนด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ วั ด
ความส าเร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องแผน รวมทั้ งจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ให้
สามารถดาเนินการได้ตามแผน
กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
น าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ งแผนหรือ กิ จ กรรมด้ านท านุ บ ารุงศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
เผยแพร่ กิ จ กรรมหรื อ การบริ ก ารด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมต่ อ
สาธารณชน
ก าหนดหรื อ สร้ า งมาตรฐานด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมซึ่ งเป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาติ

3
4
5
6
7

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

5
5

5

กำรดำเนินกำร
มี
ไม่มี









คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน

ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง:
1. กำหนดผู้รับผิดชอบในกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะฯ ได้กาหนดนโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผนยุทธศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 อนุรักษ์
และส่งเสริมเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าแก่สังคม ได้มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมที่
ดาเนินการ ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบให้การดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ
เป็นไปตามแผน อีกทั้งยังมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและนาผลการดาเนินงานไปสู่การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข ทส 4.1.1-1 ถึง ทส 4.1.1-4)
รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

หน้า 105

2. จัดทำแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมสำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน
คณะฯ มี ก ารจั ด ท าแผนด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม โดยได้ ก าหนดไว้ ในแผน
ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 อนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าแก่สังคม ซึ่งใน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ได้มีการกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
และมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน ซึ่ง
ในปี งบประมาณ 2561 ได้ มีก ารจั ดท าโครงการด้ านท านุ บ ารุงศิ ล ปะและวัฒ นธรรมทั้ งหมด จานวน 13
โครงการ (เอกสารหมายเลข ทส 4.1.1-1 ถึง ทส 4.1.1-3)
3. กำกับติดตำมให้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะฯ ได้มีการกากับติดผลการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ให้ ผู้จัดทาโครงการ รายงานผลการดาเนิน โครงการเข้าที่ประชุมกรรมการบริห ารคณะ เพื่อรายงานผลการ
ด าเนิ น โครงการ โดยรายงาน 3 ครั้ งต่ อ ปี คื อ รอบ 6 เดื อ น (รายงานการประชุ ม กรรมการบริ ห ารคณะ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ครั้ งที่ 4/2561 วัน พฤหั ส บดี ที่ 26 เมษายน 2561) รอบ 9 เดื อ น
(รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 7/2561 วันพฤหัสบดีที่
26 กรกฎาคม 2561) และรอบ 12 เดือน (รายงานช่วงเดือนกันยายน 2561) และนาผลการดาเนินโครงการไป
พัฒนาต่อไป (เอกสารหมายเลข ทส 4.1.3-1 ถึง ทส 4.1.3-2)
4. ประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
คณะฯ มีการติดตามและประเมินผลควมสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข ทส 4.1.4-1 ถึง ทส 4.1.4-7)
ตารางที่ 4.1-1 ประเมินผลความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อรำยวิชำ / โครงกำร / กิจกรรม
1. โครงการแสดงความอาลัยถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินท
ราธิราช บรมนาถบพิตร
2. โครงการไหว้ครูและครอบครูชา่ ง
ประจาปีการศึกษา 2560

ระยะเวลำ
13 ต.ค. 60

20 ต.ค. – 30
พ.ย. 60

ผู้เข้ำร่วม

งบประมำณ

แผน
50

ผล
35

แผน
800

1,000

700

400,000 377,660.01 70.00 81.80
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ผล
800

จำนวนรำงวัล/
ร้อยละควำมพึง
พอใจ
แผน
ผล
90.00 95.00
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12-30 มี.ค. 61

แผน
119

ผล
-

แผน
50,000

ผล
49,840

จำนวนรำงวัล/
ร้อยละควำมพึง
พอใจ
แผน
ผล
80.00
-

31 มี.ค. 61

50

50

15,000

10,240

70.00 77.00

1 ต.ค. 60 –
31 ก.ค. 61

1

n/a

20,000

n/a

4 เม.ย. 61

200

200

35,000

30,999

70.00 85.80

4 เม.ย. 61

-

-

5,000

4,992

70.00 83.80

20 พ.ย. 60

20

-

1,000,000

n/a

1 พ.ค. -31
ก.ค. 61

35

40

350,000

310,000

ชื่อรำยวิชำ / โครงกำร / กิจกรรม
3. โครงการแสดงนิทรรศการใน
หัวข้อ “ศาสตร์ศลิ ป์แห่งศิลปากร
กับการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม”
4. โครงการถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
5. โครงการผลิตหนังสือสารคดี วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม คนเพชรบุรี (วิถี
เพชรฯ)
6. โครงการไหว้ครูไอซีที ณ City
Campus
7. โครงการสงกรานต์ (รดน้าขอพร)
ไอซีที ณ City Campus (วิทยาเขต
เมืองทองธานี)
8. โครงการออมสินพัฒน์ถิ่นมหาวิทยาลัยศิลปากร
9. โครงการเรียนรู้วัฒนธรรม
อาเซียนด้วนการเรียนแบบ ICT
ศิลปากร ปี 2561

ระยะเวลำ

ผู้เข้ำร่วม

งบประมำณ

-

n/a

-

n/a

80.00 90.00

ในส่ วนของการประเมิน ผลความสาเร็จของแผนด้านทานุบารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม ประจาปี
งบประมาณ 2561 ซึ่งมีตัวชี้วัดความสาเร็จ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ นั้น พบว่าบรรลุเป้าหมายของแผน คิดเป็นร้อย
ละ 100
ลำดับ
1

ตัวชี้วัด

จานวนโครงการบริการวิชาการ/ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์
เพื่อการพัฒนาชุมชนประเทศ/สังคม

หน่วยวัด

โครงการ

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
แผน
ผล
2
1
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5. นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะฯ ได้นาผลประเมินความสาเร็จของโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปปรับปรุง
โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการนาผลประเมินโครงการ/กิจกรรมมาปรับปรุงการจัดกิจกรรม
ในปีถัดไป เช่น โครงการผลิตหนังสือสารคดีวิถีชีวิต วัฒนธรรม คนเพชรบุรี(วิถีเพชรฯ) และโครงการไหว้ครู
และครอบครูช่าง ซึ่งเป็นโครงการที่คณะดาเนินการเป็นประจาทุกปี โดยนาผลที่ได้จากการประเมิน เข้าในการ
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 1/2561 และครั้งที่ 3/2561 เพื่อนาผลการเสนอแนะจากที่ประชุม
ไปพัฒนาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม และกาหนดแนวทางในการจัดทาโครงการในปีถัดไป (เอกสารหมายเลข
ทส 4.1.5-1 ถึง ทส 4.1.5-3)
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน
คณะฯ มีการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยผ่าน
เว็ บ ไซต์ www.ict.su.ac.th และ www.facebook.com/ictsilpakorn ของคณะฯ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ (เอกสารหมายเลข ทส 4.1.6-1)
นอกจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธารงศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล ก็ได้รับการเผยแพร่ ผลงาน ดังนี้
(1) The State of Impermanence 18 นิ ทรรศการฉายภาพ ณ หอศิลปวัฒ นธรรมแห่ งกรุงเทพมหานคร,
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 นิ ท รรศการฉายภาพ ณ หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร, กรุ งเทพฯ (29
สิ ง หาคม - 10 กั น ยายน 2560) (4) The State of Impermanence 26 นิ ท รรศการฉายภาพ ณ หอ
ศิล ปวัฒ นธรรมแห่ งกรุงเทพมหานคร, กรุ งเทพฯ (29 สิ งหาคม - 10 กันยายน 2560) (5) The State of
Impermanence 27 นิ ท รรศการฉายภาพ ณ หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร, กรุ งเทพฯ (29
สิ ง หาคม - 10 กั น ยายน 2560) (6) The State of Impermanence 28 นิ ท รรศการฉายภาพ ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพฯ (29 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560) (7) Loka – Lokuttara
นิ ท รรศการภาพพิ ม พ์ น านาชาติ 37th MINI PRINT INTERNATIONAL OF CADAQUÉS ประเทศสเปน (1
กรกฎาคม – 30 กั น ยายน 2560) (8) The Dyadic Pair 5 นิ ท รรศการภาพพิ ม พ์ น านาชาติ 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. กำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ
คณะยังไม่มีการดาเนินการ
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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 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทส 4.1.1-3 แผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2561
ทส 4.1.1-4 คาสั่ง เรื่องผู้รับผิดชอบด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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 ประจาปีการศึกษา 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 (รดน้าขอพร) ไอซีที ณ City Campus (วิทยาเขตเมืองทองธานี)
ทส 4.1.4-8 โครงการรดน้าขอพร 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 ประจาปีงบประมาณ 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 องค์ประกอบที่ 4 : กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้

เป้ำหมำย

4.1

6 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
6 ข้อ

ผลกำรประเมิน
5 คะแนน

ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. คณะฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสาคัญ ทางศาสนา
และประเพณีอันดีงามของคนไทย โดยจัดเป็นกิจกรรมและโครงการ
2. คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นผู้มี ความคิดสร้างสรรค์ และมีค่านิยมจิต
อาสา
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หน้า 110

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 – 6 ข้อ

ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

1

พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิ เคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสั ยทัศน์ ของ
คณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ กลุ่ ม
สถาบั น และเอกลักษณ์ ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลั กสู ตร สั ดส่ ว นค่าใช้จ่ ายเพื่ อพั ฒ นานั กศึก ษา อาจารย์ บุ คลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลั กสู ต ร ประสิ ท ธิภ าพ ประสิ ท ธิผ ลในการผลิ ตบั ณ ฑิ ต และโอกาสในการ
แข่งขัน
ดาเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ยง ที่เป็ นผลจากการวิเคราะห์ และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
การก ากั บ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนการบริ ห ารและแผนพั ฒ นา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ด าเนิ น งานด้ านการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้ องกั บพั นธกิ จและพั ฒ นาการของคณะที่ ได้ ปรั บให้ การ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ
ที่ ประกอบด้วย การควบคุ มคุ ณภาพ การตรวจสอบคุ ณภาพ และการประเมิ น
คุณภาพ

2

3

4
5

6
7
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มีการดาเนินการ
7 ข้อ
กำรดำเนินกำร
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

6 ข้อ
7 ข้อ
7 ข้อ
7 ข้อ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4
5

5

คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน

ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง:
1. พั ฒนำแผนกลยุทธ์ จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่ อมโยงกั บวิ สั ยทั ศน์ ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถำบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ กลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ ของคณะ และ
พัฒนำไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจำปีตำมกรอบเวลำเพื่อให้บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และ
เป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหำรระดับสถำบันเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
คณะฯ ได้ ด าเนิ น การทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ ค ณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
และแผนปฏิบัติการประจา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีคณะกรรมการจัดทา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบั ติการประจาปี โดยบุค ลากรทุกฝ่ายของคณะฯ มีส่วนร่วมในการจัดทาและทบทวน
ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของคณะฯ มีการระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส
และภั ย คุ ก คาม (SWOT Analysis) และมี ก ารทบทวนวิสั ย ทั ศ น์ ปณิ ธ าน พั น ธกิ จ เป้ าประสงค์ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ซึ่งพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ปณิธานและ
นโยบายของแผนยุทธศาสตร์คณะฯ กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563(ปรับแผน)
(เอกสารหมายเลข ทส 5.1.1-1 ถึง ทส 5.1.1-11)
และมีการนาพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการไปสู่การพัฒนากาหนดแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินไว้ในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สถานการฯ
ปัจจุบัน และแนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน (เอกสารหมายเลข ทส 5.1.1-12)
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ได้ทบทวนและพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23
พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง เรื่อง รับรองแผนแผนยุทธศาสตร์ และปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้ อมทั้ งเผยแพร่ ให้ ประชาคมและสาธารณชนทราบในเว็บ ไซต์คณะฯ (เอกสาร
หมายเลข ทส 5.1.1-9 ถึง ทส 5.1.1-10)
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2. ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบไปด้วยต้น ทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงต่อเนื่อง เพื่ อ
วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสใน
กำรแข่งขัน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร
บริหารจัดการโดยใช้เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ในทุกสิ้นปีงบประมาณ คณะฯ ได้
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อจัดทารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตามแผนงานและพันธกิจหลัก
ของคณะฯ อั น ได้ แ ก่ การเรี ย นการสอน การบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม การส่ ง เสริ ม และท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย เพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่คณะฯ ได้จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนไว้โดยพิจารณาจากจานวนโครงการที่เกิดขึ้น รวมถึงสัดส่วนของงบประมาณที่ใช้ไปใน
กิจ กรรมต่ างๆ ประกอบกั บ จ านวนผู้ เข้ าร่ ว มโครงการ เพื่ อ น าผลการด าเนิ น งานไปประกอบการจั ด สรร
งบประมาณในปีถัดไป ในการดาเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะแจ้งข้อมูล
การใช้จ่ายงบประมาทุกแหล่งเงินมายังคณะฯ ฝ่ายการเงินของคณะฯ จะต้องดาเนินการจัดทาข้อมูลการใช้ จ่าย
งบประมาณทุ กแหล่ งเงิน แยกตามหลั กสู ต รทุ ก หลั กสู ต ร ส่ งให้ กองคลั งมหาวิท ยาลั ย เมื่อได้รับ ข้อมู ล แล้ ว
มหาวิทยาลัยจะทาการคานวณต้นทุนต่อหน่วยแยกตามหลักสูตร แจ้งกลับมายังคณะฯ ซึ่งจะได้นาเสนอต่อที่
ประชุมกรรมการประจาคณะฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินในการบริหารจัดการและวางแผนการใช้จ่าย
ของคณะและหลั กสู ตรฯ เช่ น การกาหนดแนวโน้ม อัตราค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา ค่าหน่ ว ยกิตในอนาคต
(เอกสารหมายเลข ทส 5.1.2-1)
3. ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะและ
ให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม
คณะฯ มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่
มาตรการ/กิจกรรม การปรับ ปรุงการควบคุมภายในและบริหารจัดการ ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
และดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้กาหนดไว้ (เอกสารหมายเลข ทส 5.1.3-1 ถึง ทส 5.1.3-3)
มี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผน บริ ห ารความเสี่ ย ง ทั้ ง นี้ คณะฯ ได้
ด าเนิ น การระบบการควบคุ ม ภายในตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด โดยมี ส านั ก งานตรวจสอบภายในเป็ น ผู้
ตรวจสอบข้อมูล ซึ่งคณะฯ ได้รายงานการควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปยังมหาวิทยาลัย
ได้แก่ แบบรายงานแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง มหาวิทยาลั ยศิล ปากร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
แบบปย.2 รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน และมีการนาผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร ไปใช้ในการปรับแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป (เอกสาร
หมายเลข ทส 5.1.3-4 ถึง ทส 5.1.3-5)
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4. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำรที่แสดงผลกำรดำเนินงำน
อย่ำงชัดเจน
ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร ดัง
องค์ประกอบ 10 ประการของหลักธรรมภิบาล ดังนี้
ตารางที่ 5.1-1 ผลการดาเนินงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมำภิบำล
1. หลักประสิทธิผล

2. หลักประสิทธิภาพ
3. หลักการตอบสนอง

4. หลักภาระรับผิดชอบ

5. หลักความโปร่งใส

6. หลักการมีส่วนร่วม

ผลกำรดำเนินงำน
ผู้ บ ริ ห ารก าหนดนโยบาย แผนยุ ท ธศาสตร์ แผนปฏิ บั ติ ก าร
ตลอดจนมี ก ารก าหนดตั วบ่ งชี้ โดยมี ทิ ศ ทาง ยุ ท ธศาสตร์ และ
เป้ าประสงค์ที่ ชัด เจน และมี การติด ตามประเมิ น ผลและพั ฒ นา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
คณะฯ มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทั้งด้านต้นทุน บุคลากร
และระยะเวลาให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
- มีการประเมินผลโครงการบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ เพื่อนา
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะมาใช้ในการให้บริการและตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ
- มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ทั้งใน
ด้านการศึกษาต่อ การสนับสนุนทุนวิจัย อบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจด้านต่างๆ
ของคณะฯ
คณะฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ รับผิดชอบในหน้าที่
ในกรณีที่มีความบกพร่องใดเกิดขึ้นต้องมีการรับฟังข้อร้องเรียน
และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยไม่เพิกเฉย เพื่อให้การดาเนินงานของ
คณะฯ เป็นไปด้วยความราบรื่น ซึ่งคณะฯ เปิดช่องทางในการรับ
ฟั งข้ อ ร้อ งเรี ย นและข้ อ เสนอแนะต่ างๆ หลายช่ อ งทาง ทั้ งทาง
โทรศัพท์ กล่องรับข้อคิดเห็น เว็บไซต์ Facebook นักศึกษา ศิษย์
เก่า ผู้ปกครอง รวมไปถึงผู้สนใจทั่วไปสามารถให้ข้อเสนอแนะได้
คณะฯ มีการดาเนินการต่างๆ โดยใช้หลักความโปร่งใส เปิดเผย
และสามารถตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา โดย
1) มี ห น่ ว ยงานกลางของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลการ
ดาเนิ น งาน เช่ น ส านั กงานวิ ท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รีเป็ น ผู้
ตรวจสอบการเบิกจ่าย สานักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ดูแลการ
ดาเนินการภายในคณะฯ เป็นต้น
2) มีการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.ict.su.ac.th
ซึ่งเป็นช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
3) มีการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ
4) มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการวาง
ระบบการบริหารจัดการเรื่องการเงินด้วย และมีการรายงานผล
การดาเนินงานต่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานตรวจสอบภายนอก
คณะฯ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในและภายนอกมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานของคณะฯ
1) การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

หลักฐำน
เอกสารหมายเลข
ทส 5.1.1-5 และ ทส
5.1.1-6
เอกสารหมายเลข
ทส 5.1.1-5 และ ทส
5.1.1-6
เอกสารหมายเลข
ทส 5.1.1-6 และ ทส
5.1.6-1

เอกสารหมายเลข
ทส 5.1.4-2 ถึง
ทส 5.1.4-3

เอกสารหมายเลข
ทส 5.1.4-4

เอกสารหมายเลข ทส
5.1.4-5
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หลักธรรมำภิบำล
7. หลักการกระจายอานาจ

8. หลักนิติธรรม

9. หลักความเสมอภาค

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ

ผลกำรดำเนินงำน
และการสื่ อ สารเพื่ อ ร่ ว มก าหนดทิ ศ ทาง และนโยบายการจั ด
การศึกษาของคณะฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นต้น
ผู้บ ริห ารสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรในคณะมี ส่ วนร่วมในการบริห าร
จัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
โดยคณบดี ซึ่ งเป็ น ผู้ บ ริ ห ารสู งสุ ด ได้ ก ระจายอ านาจการบริห าร
จัดการมายังรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีในฝ่ายต่างๆ ตามความ
รับผิดชอบ
คณะฯ ยึ ด แนวปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บข้ อ บั งคั บ ของมหาวิท ยาลั ย
ศิลปากร เช่น การมอบหมายหน้าที่คณบดี ระเบียบเกี่ยวกับการ
เบิก/จ่ายเงิน ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องอ้างอิงจากกระทรวงการคลัง
และกรมบัญ ชีกลางมาร่างเป็นข้อบังคับใช้ในมหาวิทยาลัย เช่น
การเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น
ผู้บริหารยึดหลักความเสมอภาคโดยการปฏิบัติตนอย่างเท่าเทียม
กัน ทั้งกับบุคลากรภายในทุกระดับและบุคคลทั่วไป รวมไปถึงการ
คัดเลือกบุคลากรเข้าทางาน และรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา โดย
ยึดปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
1) มีคณะกรรมการบริหารคณะฯ เป็นผู้พิจารณาการดาเนินการ
ต่างๆ ของคณะฯ
2) มีการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ
3) มี ก ารส ารวจความคิ ด เห็ น และประเมิ น ความพึ งพอใจของ
ผู้ รั บ บริ ก าร และน าผลการประเมิ น มาร่ ว มพิ จ ารณาก าหนด
แนวทางและแผนการดาเนินงาน

หลักฐำน
เอกสารหมายเลข
ทส 5.1.4-6

เอกสารหมายเลข
ทส 5.1.4-7 ถึง ทส
5.1.4-11
เอกสารหมายเลข
ทส 5.1.4-12
เอกสารหมายเลข
ทส 5.1.4-5

5. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตำมประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย
จัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและนำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง
คณะฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินงานตามกระบวนการด้านการจัดการความรู้ ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์ความรู้
ในองค์กรให้บรรลุตามเป้าประสงค์ โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันความ
ระหว่างคนในองค์กรทั้ง คณาจารย์ บุคลากร โดยแทรกการจัดการความรู้ในแทบทุกๆ กระบวนการทางาน
โดยในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้ดาเนินการด้านการจัดการความรู้ไว้เป็นแผนการจัดการความรู้
ซึ่งมีคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผลการจัดการความรู้
และได้ดาเนินการในประเด็นด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ทส 5.1.5-1 ถึง ทส
5.1.5-2 )
ด้านการวิจัย คณะฯ ได้มีการจัดการความรู้ใน 3 หัวข้อ ดังนี้ 1) การเตรียมการสาหรับการนาเสนอ
ผลงานวิจั ยต่างประเทศด้วยทุน ของคณะและส่ วนกลาง 2) การสนับสนุนผลงานจุลนิพนธ์สู่งานวิจัยระดับ
นานาชาติ 3) การเขียนบทความภาษาอังกฤษด้วย LaTEX เนื่องจากคณาจารย์ส่วนใหญ่ของคณะฯ ยังไม่มี
ตาแหน่งทางวิชาการการทาวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการจึงเป็นสิ่งสาคัญ จึงกาหนด
รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)
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กิจกรรม/โครงการการจัดการความรู้ไว้ดังนี้ 1. รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินการด้านการวิจัย เช่น
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกาหนดการต่างๆ ในการทาวิจัย 2. แลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการ ขั้นตอนการ
ส่ง และนาเสนอผลงานวิจัยระหว่างคณาจารย์และผู้วิจัยทั้งในและนอกคณะฯ โดยผ่าน Social Network ซึ่ง
สามารถสอบถามข้อมูล และสื บ ค้น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ แต่เมื่อมีการประเมินผลการดาเนินการก็พบว่าการ
ดาเนินการยังมีอุปสรรคอยู่เช่นกัน เนื่องจากยังมีจานวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมไม่มากนัก อาจเป็นเพราะการ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงเพียงพอ ซึ่งจะมีการแก้ไขโดยประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้น เพื่อสร้างวัฒ นธรรม
องค์กรการวิจัยไปสู่บุคลากรทุกคน (เอกสารหมายเลข ทส 5.1.5-3)
ด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต คณะฯ ได้ มี ก ารจั ด การความรู้ ในประเด็ น การพั ฒ นาความรู้ แ ละเสริ ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและประมวลผลคะแนนสาหรับการจัดการเรียนการสอน กาหนดกิจกรรม/โครงการ
ไว้ดังนี้ 1) ประชุมวางแผน และระบุ ขอบเขต เป้าหมายของความรู้ที่ใช้ในการจัดการโครงการ 2) ศึกษา
ค้นคว้า และรวบรวมความรู้เกี่ยวข้อง 3) จัดประชุม อบรม สั มมนาคณาจารย์เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเสริม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและประมวลผลคะแนนสาหรับการจัดการเรียนการสอน 4) ดาเนินการจัดเก็บและ
ประมวลผลคะแนนในการจัดการเรียนสอน 5) บันทึกความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดประเภทและหมวดหมู่ไว้ใน
เว็บไซต์/ เว็บบล็อก 6) บัน ทึกหรือสะท้อนความคิดลงในเว็บไซต์/เว็บบล็อก 7) วิเคราะห์และตรวจสอบองค์
ความรู้ เกี่ย วกับ เสริ มประสิ ท ธิภ าพในการจัดเก็บ และประมวลผลคะแนนส าหรับ การจัดการเรียนการสอน
จัดเก็บไว้ในเว็บไซต์/เว็บบล็อกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 8) จัดวิพากษ์เสริมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและประมวลผล
คะแนนสาหรับการจัดการเรียนการสอน 9) จัดทาเอกสารเผยแพร่ 10) จัดทาเว็บไซต์/เว็บบล็อก เพื่อใช้ในการ
บันทึก สืบค้น และค้นคืน 11) จัดเสวนาแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน 12) แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้
ด้วยวิธี ที่ห ลากหลาย เช่น จัดมุม KM จัดบอร์ด จัดทาเอกสาร จัดทา CD-Rom จัดรายการทีวี -วิทยุ จัดทา
เว็บไซต์/เว็บบล็อก เป็นต้น 13) คณาจารย์นาความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 14) ติดตาม
ผลการประเมิน 15) จัดประชุมเพื่อนาเสนอผลสรุป การนาความรู้ไปใช้ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแต่
เมื่อ มีการประเมิ น ผลการดาเนิ น การก็ พ บว่าการด าเนิน การยังมี อุป สรรคอยู่เช่น กัน เนื่อ งจากยังมีจานวน
คณาจารย์ที่เข้าร่วมไม่มากนัก อาจเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงเพียงพอ ซึ่งจะมีการแก้ไขโดย
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้น (เอกสารหมายเลข ทส 5.1.5-4)
6. กำรกำกับติ ดตำมผลกำรดำเนิน งำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒ นำบุค ลำกรสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุน
คณะฯ มีการประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงานตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้เสนอที่ประชุม
บุคลากร เพื่อนาไปปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรในรอบปีถัดไป (เอกสารหมายเลข ทส 5.1.6-1 ถึง
ทส 5.1.6-2)
คณะฯ มีร ะบบการกากับ ติดตามและประเมินผลการอบรมการพัฒ นาศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรหลังจากการได้รับการพัฒนา เพื่อนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมไปถึงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณาจารย์และบุคลากร
จะต้องรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และรายงานให้คณะฯ ทราบถึงการนาความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง (เอกสารหมายเลข ทส 5.1.6-3)
รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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7. ดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่เหมำะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของคณะที่ได้ปรับให้กำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกัน คุณภำพเป็นส่วน
หนึ่งของกำรบริหำรงำนคณะตำมปกติที่ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำร
ประเมินคุณภำพ
คณะฯ ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกฎกระทรวงและมหาวิทยาลัยกาหนด
โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งมีการดาเนินการตามตัว
บ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายการประกันคุณภาพที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจาคณะฯ เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อ กากับดูแลระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และมีการประชุมอย่างต่อเนื่องมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในเป็น
ประจาทุกปีพร้อมทั้งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อมหาวิทยาลัย และจัดทาแผนพัฒ นาคุณภาพ
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 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561
ทส 5.1.1-4 แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัติราชการระดับคณะวิชาหน่วยงานปีงบประมาณ 2561
ทส 5.1.1-5 วิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
ทส 5.1.1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2559 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560
ทส 5.1.1-7 เว็บไซต์การเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ไปยังสาธารณชน
ทส 5.1.1-8 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทส 5.1.2-1 รายงานสรุปผลการคานวณต้นทุนผลผลิต
ทส 5.1.3-1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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 คาสั่งแต่งตั้งกรรมบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทส 5.1.4-6 คาสังแต่งตั้งรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี
รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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หมำยเลข
ทส 5.1.4-7
ทส 5.1.4-8
ทส 5.1.4-9
ทส 5.1.4-10
ทส 5.1.4-11
ทส 5.1.4-12
ทส 5.1.5-1
ทส 5.1.5-2
ทส 5.1.5-3
ทส 5.1.5-4
ทส 5.1.6-1
ทส 5.1.6-2
ทส 5.1.6-3
ทส 5.1.7-1
ทส 5.1.7-2
ทส 5.1.7-3
ทส 5.1.7-4
ทส 5.1.7-5
ทส 5.1.7-6
ทส 5.1.7-7

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
คาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 414/2540
การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การเบิกจ่ายเงินรายได้ 2550
ใบสมัครพนักงาน
แผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2561
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
เพจประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย
เพจประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การกากับติดตามและประเมินผลการอบรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร
หลังจากการได้รับการพัฒนา
ระบบและกลไกการดาเนินการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่
2/2560
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่
1/2561
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
คาสั่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 45/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รอบ 6 เดือน
รายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รอบ 9 เดือน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระบบกำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

1

มี ร ะบบและกลไกในการก ากั บ การด าเนิ น การประกั น คุณ ภาพหลั ก สู ต รให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา
มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
น าผลการประเมิ น และข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับ ปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพทุ ก หลั ก สู ต รผ่ า นองค์ ป ระกอบที่ 1 การก ากั บ
มาตรฐาน

2

3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

6 ข้อ
6 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

5
5

5

กำรดำเนินกำร
มี
ไม่มี








คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน

ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง:
1. มีร ะบบและกลไกในกำรกำกั บ กำรด ำเนิ น กำรประกั น คุณ ภำพหลั กสู ตรให้ เป็ น ไปตำม
องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
คณะฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยมอบหมาย
ให้ อาจารย์ป ระจาหลักสูตร บริหารจัดการการดาเนินงานของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสานัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาครบถ้วน 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
มีการจัดประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานนของหลักสูตร โดยมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปี การศึกษาทั้งเป็ น ทางการและไม่เป็ นทางการ และได้มีการนาผลการดาเนิ นงานของหลั กสู ตรเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 7/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เพื่อพิจารณาผลการ
ดาเนินการของแต่ละหลักสูตร และหาข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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จากนั้นมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้คณาจารย์และบุคลากรของแต่ละหลักสูตรทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน และนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินการด้านหลักสูตรต่อไป (เอกสารหมายเลข ทส 5.2.1-1
ถึง ทส 5.2.1-3)
2. มีคณะกรรมกำรกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่กำหนดในข้อ 1 และ
รำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ
คณะฯ มีคณะกรรมการบริหารในการกากับติดตามดูแล และติดตามการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรทา
หน้าที่ในการประสานงานด้านการประกันคุณภาพระหว่างคณะฯ และหลักสูตร โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรได้
มีการติดตามผลการดาเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 และรายงานผลการดาเนินงานเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 7/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม
2561 พิจารณาผลการดาเนินงานของหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ทส 5.2.2-1)
3. มี ก ำรจั ด สรรทรั พ ยำกรเพื่ อ สนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนของหลั ก สู ต รให้ เ กิ ด ผลตำม
องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้
เกิดผลตามองค์ป ระกอบของการประกัน คุณ ภาพระดับหลักสู ตร เช่น คณะฯ จัดสรรงบประมาณสาหรับ
สนับสนุนให้หลักสูตรดาเนินโครงการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ทั้งด้านวิชาการ ด้านสังคม
และชุมชน และสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์หลักและให้ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้าน อีกทั้งยังจัดสรร
งบประมาณให้ทุกหลักสูตร ใช้สาหรับการบริหารจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ค ณะฯ ยั ง จั ด สรรทรั พ ยากรทั้ ง ทางด้ า นบุ ค ลากรและทรั พ ยากร
ประกอบการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ห้องสมุดประจาคณะ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ และในปีการศึกษา
2560 คณะฯ ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-24 กรกฎาคม 2561 (เอกสารหมายเลข ทส 5.2.3-1)
4. มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมกำหนดเวลำทุกหลักสูตร และรำยงำนผลกำรประเมิน
ให้กรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำ
คณะฯ มี ก ารด าเนิ น งานตามแนวทางปฏิ บั ติ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2560 โดยกาหนดให้ทุกหลักสูตรจัดทารายงานการประเมินตนเองซึ่งเป็น
รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต รแล้ ว เสร็จภายใน 60 วั น หลั งจากสิ้ น สุ ด ปี
การศึกษา 2559 ซึ่งทุกหลักสูตรได้ดาเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เสนอคณบดีลงนาม
เห็ นชอบ นอกจากนี้ ยังได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม
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2561 และต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยทุกหลักสูตรของคณะฯ ได้รับการประเมินตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการออกแบบ
ประเมินคุณภาพการศึกษา วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ผลการประเมินเท่ากับ 3.46 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ
ดี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บั ณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ประเมินคุณภาพการศึกษาวันที่ 12
กรกฎาคม 2561 ผลการประเมินเท่ากับ 3.20 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดี และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ประเมิ น คุณ ภาพการศึกษา วัน ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ผลการประเมิน เท่ากับ 3.61 คะแนน อยู่ในระดั บ
คุ ณ ภาพดี มี ก ารรายงานผลการประเมิ น ของทั้ ง 3 หลั ก สู ต ร เสนอเข้ า ที่ ป ระชุ ม กรรมการบริ ห ารคณะฯ
(เอกสารหมายเลข ทส 5.2.2-1)
5. นำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
คณะฯ ได้ เสนอผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะในปี ก ารศึ ก ษา 2559 เข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 8/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม
พ.ศ.2560 เพื่อพิจารณาผลการดาเนินการของแต่ละหลักสูตร และหาข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตรให้นาผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
2559ไปใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อวางแผนปรับ ปรุงการดาเนินงานในปีการศึกษา 2560
โดยหลักสูตรได้มีการรายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาหลักสูตรเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารเป็นระยะ
(เอกสารหมายเลข ทส 5.2.5-1)
และในปี การศึกษา 2560 คณะฯ ได้เสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจาคณะ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 7/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
เพื่อพิจารณาผลการดาเนินการของแต่ละหลักสูตร และหาข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข ทส 5.2.2-1)
6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน
คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 3 หลักสูตร จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรของคณะฯ พบว่า หลักสูตรที่ผ่านการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การกับมาตรฐาน มี
จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มีผลการประเมินเท่ากับ
3.20 คะแนน อยู่ในระดับดี (เอกสารหมายเลข ทส 5.2.1-1)
2) หลั กสู ต รวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อการออกแบบ มี ผ ลการ
ประเมินเท่ากับ 3.46 คะแนน อยู่ในระดับดี (เอกสารหมายเลข ทส 5.2.1-2)
3) หลั ก สู ต รนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช านิ เทศศาสตร์ มี ผ ลการประเมิ น เท่ ากั บ 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
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
ทส 5.2.1-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขานิเทศศาสตร์
ทส 5.2.2-1 รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรให้ที่ประชุมกรรมการบริหารพิจารณา
ทส 5.2.3-1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
ทส 5.2.5-1 เอกสารประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
ทส 5.2.5-2 แผนพัฒนาหลักสูตร
สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

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 มีสานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเป็นผู้ดูแล และตรวจสอบสถานะการเงินของ
คณะฯ ซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยเฉพาะ
จุดที่ควรพัฒนำ
1. คณะฯ ควรมีมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
2. คณะฯ ควรนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการกากับ ติดตาม ควบคุม การดาเนินงาน
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บทที่ 3
ส่วนสรุปผลกำรประเมิน และทิศทำงกำรพัฒนำ
สรุปผลกำรประเมิน
ตารางที่ 17 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภำพ
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

เป้ำหมำย

10.06

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจาคณะทีม่ ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

9.80

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ

13.00

ตัวบ่งชี้ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จานวนอาจารย์ประจา

-

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

ผลกำรดำเนินงำน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน)
ตัวหำร
10.27
3
7
50.5
9
50.5
521.63
30.5
470.41
18.5

3.42

13.86

0.87

17.82

1.11

-14.49

5.00

1.72

4.57

6 ข้อ
6 ข้อ

6 ข้อ
6 ข้อ

4.79
5
5

6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

5

6,010.82

0.14

34,234.23

1.71

16,666.60

0.93

74.84

5.00

36.92

4.62

111.76

4.81

6 ข้อ

5

-

183,330
30.5
633,333.33
18.5

47,000
-

23.20
31
7.20
19.5

23.84
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

3.42

2.48
6 ข้อ
6 ข้อ

-

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย

คะแนนประเมิน
ของคณะ ICT

6 ข้อ

6 ข้อ
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ตารางที่ 17 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภำพ

ผลกำรดำเนินงำน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน)
ตัวหำร

เป้ำหมำย

องคประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะ
6 ข้อ
และวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
7 ข้อ
เอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพ
6 ข้อ
หลักสูตร
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

คะแนนประเมิน
ของคณะ ICT

6 ข้อ

6 ข้อ

5

7 ข้อ

7 ข้อ

5

6 ข้อ

6 ข้อ

5
3.92

ตำรำงที่ 18 กำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะวิชำ
องค์
จำนวนตัว
ประกอบ
บ่งชี้
ที่

I

1
6
2
3
3
1
4
1
5
2
รวม
13
คะแนนเฉลีย่
ผลการประเมิน

2.26
0.93
4
1.93
การ
ดาเนินงาน
ต้องปรับปรุง

P

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
7
5.00
การ
ดาเนินงาน
ระดับดีมาก

O

3.42
4.81
2
4.12
การ
ดาเนินงาน
ระดับดี

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

คะแนน
เฉลี่ย

3.37
3.58
5.00
5.00
5.00
3.92
การ
ดาเนินงาน
ระดับดี

ผลกำรประเมิน
0.01–1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51–4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

กำรดำเนินงำนระดับพอใช้
กำรดำเนินงำนระดับดี
กำรดำเนินงำนระดับดีมำก
กำรดำเนินงำนระดับดีมำก
กำรดำเนินงำนระดับดีมำก
กำรดำเนินงำนระดับดี
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ทิศทำงกำรพัฒนำ
3.1 เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว
มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นที่จะต้องดาเนินการเร่งด่วนดังนี้
ตารางที่ 19 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
แผนกำรพัฒนำ

2559

ปีงบประมำณ
2560 2561 2562

2563

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
1. จานวนอาจารย์ประจาเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
3. พัฒนาอาจารย์ให้มีตาแหน่งวิชาการสูงขึ้น
4. ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2560
5. พัฒนา/เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
6. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
7. ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
8. ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาที่ 3 เช่น จีน ญี่ปุ่น
เกาหลี เป็นต้น
9. ระบบการดาเนินงานและการประเมินหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN QA
10. ระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx)
ด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ
1. จัดประสบการณ์และคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
2. จัดสรรทรัพยากร สาหรับการพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการหรือผู้นา
นักศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่น
4. กิจกรรมนักศึกษาเชิงบูรณาการ
ด้ำนสถำนที่และแหล่งเรียนรู้
1. พัฒนา/ปรับปรุงกายภาพและสภาพแวดล้อม
2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เช่น Start Up , Game
3. จัดการศึกษาพื้นที่ส่วนต่อขยายของมหาวิทยาลัย City
Campus เมืองทองธานี
4. พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนรู้
5. พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)
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แผนกำรพัฒนำ

2559

ปีงบประมำณ
2560 2561 2562

2563

ด้ำนกำรวิจัยสร้ำงสรรค์
1. สนั บสนุน และสร้างแรงจูงใจให้บุ คลากรทางานวิจัย /
งานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนการสร้างประชาคมวิจัยและระบบพี่เลี้ยง
3. สร้างเครือข่ายนักวิจัยกับนักวิจัยภายนอกคณะ
4. ส่งเสริมการรับทุนสนับสนุนการทาวิจัยจากภายนอก
5. มาตรการสนับสนุน ส่งเสริมและผลตอบแทน
ด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
1. สนั บสนุ นการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่ อตอบสนอง
ชุมชนและสังคมนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. สนับสนุนการตั้งศูนย์บริการฯ/ศูนย์ทดลอง
3. สร้ า งความร่ว มมื อ ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมกั บ
ชุมชนและ/หรือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. ส่งเสริมกิจกรรมพั ฒนานักศึกษาและบุคลากรในด้าน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. บูรณาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยองค์ความรู้
ด้าน ICT

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)
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3.2 แผนกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย
ตารางที่ 20 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
แผนกำรพัฒนำ

ระยะสั้น

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
1. จ านวนอาจารย์ ป ระจ า รับอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิ
เพิ่มขึ้น
ตรงและมีคณ
ุ วุฒิ ป.เอก 1-2
คน
2. พั ฒ น า อ า จ า ร ย์ ให้ มี ส่งเสริมอาจารย์ประจาเรียน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ต่อป.เอก 2-3 คน
3. พั ฒ น า อ า จ า ร ย์ ให้ มี 1-2 คน
ตาแหน่งวิชาการสูงขึ้น
4. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร เปิดการเรียนการสอน ปี
นิ เท ศ ศ าส ต รบั ณ ฑิ ต การศึกษา 2560
พ.ศ.2560
5. พั ฒ น า / เ ปิ ด ส อ น อยู่ระหว่างการยกร่าง
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตร และเปิดการเรียน
การสอน ปีการศึกษา 2561
6. จัดการศึกษาเพื่อผลิต
พัฒนาและส่งเสริมอาจารย์
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 สอนทักษะบัณฑิตศตวรรษที่
21
7. ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละ
ทักษะภาษาอังกฤษ

จัดคลินิกภาษาอังกฤษ มี
นักศึกษาร่วมกิจกรรม

ระยะกลำง

ระยะยำว

รับอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิตรงและมี
คุณวุฒิ ป.เอก 1-2 คน

รับอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิ
ตรงและมีคณ
ุ วุฒิ ป.เอก 1-2
คน
ส่งเสริมอาจารย์ประจาเรียนต่อป.เอก 2- ส่งเสริมอาจารย์ประจาเรียน
3 คน
ต่อป.เอก 2-3 คน
2-4 คน
2-4 คน

วิชาอย่างน้อย 5-10 วิชา ที่สอนด้วย
ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21

วิชาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของ
หลักสูตร ที่สอนด้วยทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21

จัดคลินิกภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาร่วม
กิจกรรม

วิชาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของ
หลักสูตร ที่สอนและใช้
เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

วิชาอย่างน้อย 5-10 วิชาที่สอนและใช้
เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

8. ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละ พัฒนาและเปิดสอนการ
ทักษะภาษาที่ 3 เช่น จีน เรียนรูภ้ าษาที่ 3
ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น

9. ระบบการดาเนินงาน
และการประเมิน
หลักสูตรตามเกณฑ์
AUN QA
10. ระบบเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx)

จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษ
เช่น ละครเวทีใช้ภาษาอังกฤษ
เปิดการเรียนรู้ภาษาที่ 3

เปิดการเรียนรู้ภาษาที่ 3

นาร่องประเมินทุกหลักสูตรตามเกณฑ์ ประเมินทุกหลักสูตรตาม
AUN QA
เกณฑ์ AUN QA
นาร่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ของคณะ

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) ของคณะ
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ตารางที่ 20 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
แผนกำรพัฒนำ

ระยะสั้น

ระยะกลำง

ด้ ำ น ก ำ ร พั ฒ น ำ แ ล ะ
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ
1. จั ด ประสบการณ์ และ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง คุณภาพชีวิตนักศึกษาทั้งที่ นักศึกษาทั้งที่เพชรบุรีและที่ City
นักศึกษา
เพชรบุรีและที่ City
Campus เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ

ระยะยำว
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตนักศึกษาทั้งที่
เพชรบุรีและที่ City
Campus เช่น กีฬา ดนตรี
ศิลปะ Workshop
กิจกรรมวิชาการ

Campus เช่น กีฬา
ดนตรี ศิลปะ
Workshop กิจกรรม
วิชาการ
2. จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก ร จัดซื้อ/จัดหาทรัพยากร
ส า ห รั บ ก า ร พั ฒ น า เครื่องมือ/อุปกรณ์ให้
นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ มี เพียงพอต่อการเรียนรู้และ
คุณลักษณะที่พึง
กิจกรรมนักศึกษา

Workshop กิจกรรมวิชาการ

3. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการหรือ
ผู้นานักศึกษากับ
สถาบันการศึกษาอื่น
4. กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาเชิ ง
บูรณาการ

ประสานงานกับนักศึกษา

ประสานงานกับนักศึกษากับสถาบัน

กับสถาบันการ ศึกษาอื่น
เพื่อสร้างพันธมิตร

การ ศึกษาอื่นเพื่อสร้างพันธมิตร

สถาบันการ ศึกษาอื่นเพื่อ
สร้างพันธมิตร

กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา
เชิงบูรณาการ

กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาเชิงบูรณาการ
การเรียนรู้และวิชาชีพ

กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาเชิง
บูรณาการการเรียนรู้และ
วิชาชีพ

ปรับปรุงกายภาพและ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะ
กับการเรียนรู้และการ
ทางาน ทั้งวิทยาเขต
เพชรบุรี และที่ City
Campus
2. พั ฒ นาศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ผลักดันศูนย์เพื่อการ
เช่น Start Up , Game เรียนรู้ของทุกสาขาวิชา

ปรับปรุงกายภาพและสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะกับการเรียนรู้และการ
ทางาน ทั้งวิทยาเขตเพชรบุรี และที่
City Campus

3. จั ด การศึ ก ษาพื้ น ที่ ส่ ว น
ต่ อ ข ย า ย ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย City
Campus เมืองทองธานี

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

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

4. พัฒนาเครื่องมือและ
อุปกรณ์การเรียนรู้

จัดซื้อ/จัดหาเครื่องมือ/
จัดซื้อ/จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้มี
อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการ ความทันสมัยและเพียงพอต่อการ

ปรับปรุงกายภาพและ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะ
กับการเรียนรู้และการ
ทางาน ทั้งวิทยาเขต
เพชรบุรี และที่ City
Campus
ศูนย์การเรียนรู้/
ศูนย์บริการ และต่อยอดสู้
การบริการวิชาการแก่
สังคม
จัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขานิเทศ ชั้นปี 3-4
และสาขา ITธุรกิจ/
ออกแบบชั้นปี 4
และหลักสูตร ป.โท
จัดซื้อ/จัดหาเครื่องมือ/
อุปกรณ์ให้มีความทันสมัย

ด้ ำ น ส ถำน ที่ แ ละแหล่ ง
เรียนรู้
1. พัฒนา/ปรับปรุง
กายภาพและ
สภาพแวดล้อม

จัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรเครื่องมือ/
อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการเรียนรู้และ
กิจกรรมนักศึกษา รวมถึงสถานที่จัด
กิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์บริการ

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)

จัดซื้อ/จัดหาทรัพยากร
เครื่องมือ/อุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการเรียนรู้และ
กิจกรรมนักศึกษา รวมถึง
สถานที่จดั กิจกรรม
ประสานงานกับนักศึกษากับ
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ระยะสั้น
เรียนรู้

ระยะกลำง
เรียนรู้

ระยะยำว
และเพียงพอต่อการเรียนรู้

5. พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ งระบบ จัดหาระบบสารสนเทศและ จัดหาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
เพือ่ การเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล
และการบริหารจัดการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นสากล โดยจัดทา
ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มเี นื้อหา ภาษาอังกฤษ
ครบถ้วนและทันสมัย เพื่อใช้
เป็นแหล่งข้อมูล
ด้ำนกำรวิจัยสร้ำงสรรค์
1. สนับสนุนและสร้าง
สร้างแรงจุงใจให้อาจารย์ สร้างแรงจุงใจให้อาจารย์ร่วมทางาน
แรงจูงใจให้บุคลากร
รุ่นใหม่หรือผู้ที่ยังไม่เคยทา วิจัย/งานสร้างสรรค์
ทางานวิจัย/งาน
ร่วมทางานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์

จัดหาระบบสารสนเทศและ

2. สนับสนุนการสร้าง
จัดประชุมประชาคมวิจัย
ประชาคมวิจัยและระบบ โดยร่วมกับคณะวิชาต่างๆ
พี่เลี้ยง
เพือ่ สร้างแรงจุงใจ

จัดประชาคมวิจัยและค่าย
อบรมการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้พัฒนา

จัดค่ายอบรมการวิจัยสาหรับอาจารย์
รุ่นใหม่อาจารย์ผู้ที่ยังไม่เคยทา หรือ
อาจารย์ที่ต้องการความรูเ้ พิ่มเติม โดย
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายและลงมือ
ปฏิบัติเพื่อให้ได้หัวข้อวิจัย

3. สร้างเครือข่ายนักวิจัยกับ จัดประชาคมวิจัยเพื่อสร้าง จัดประชาคมวิจัยเพื่อสร้างเครือข่าย
นักวิจัยภายนอกคณะ
เครือข่ายทั้งภายใน
ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
4. ส่งเสริมการรับทุน
ผลักดันและสนับสนุน
สนับสนุนการทาวิจัยจาก นักวิจัยอาวุโสให้ขอรับทุน
ภายนอก
วิจัยจากภายนอก

ผลักดันและสนับสนุนนักวิจัยอาวุโส
ให้ขอรับทุนวิจัยจากภายนอก และ
แชร์ประสบการณ์และสร้างแรงจุงใจ
ให้นักวิจัยรุ่นใหม่

ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นสากล
โดยจัดทาภาษาอังกฤษ

สร้างแรงจุงใจให้อาจารย์
ร่วมทางานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์

คุณภาพของงานวิจัยให้ดีขึ้น
ตามมาตรฐานสากล

จัดประชาคมวิจัยเพื่อสร้าง
เครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ผลักดันและสนับสนุน
นักวิจัยอาวุโสให้ขอรับทุน
วิจัยจากภายนอก และ
แชร์ประสบการณ์และสร้าง
แรงจุงใจให้นักวิจัยรุ่นใหม่
สามารถขอทุนวิจัย
ภายนอก

5. มาตรการสนับสนุน
ปรับแก้ไขระเบียบ/
ส่งเสริมและผลตอบแทน ประกาศ/ข้อบังคับ

เกี่ยวกับกองทุนวิจัย
สร้างสรรค์ของคณะเพื่อ
สร้างมาตรการสนับสนุน
ส่งเสริมและผลตอบแทน

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ด้ ำ นบริ ก ำรวิ ช ำกำรแก่
สังคม
1. สนั บ สนุ น การบริ ก าร
วิ ช าการแก่ สั ง คมเพื่ อ
ตอบสนองชุ ม ชนและ
สั งคมน าไปสู่ เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์
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

3. สร้ า งความร่ ว มมื อ ด้ า น
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
ด้ ำ น ก ำ ร ท ำ นุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
1. ส่ งเสริม กิ จ กรรมพั ฒ นา
นักศึกษาและบุคลากรใน
ด้ า น ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
2. บูรณาการด้านทานุบารุง
ศิลป วัฒนธรรมด้วยองค์
ความรู้ด้าน ICT

ระยะสั้น

ระยะกลำง

ระยะยำว

สนับสนุนและสร้างแรงจุง
ใจให้อาจารย์ร่วมทางานการ
บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ
ตอบสนองชุมชนและสังคม

ผลักดันให้ของบประมาณจากภายนอกที่
ปัจจุบันมีจานวนมาก เพื่อทางานการ
บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนอง
ชุมชนและสังคม

ผลักดันให้ของบประมาณ
จากภายนอกที่ปัจจุบันมี
จานวนมาก เพื่อทางานการ
บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ
ตอบสนองชุมชนและสังคม

จัดศูนย์บริการ

จัดศูนย์บริการและต่อยอดสู้การ
บริการวิชาการแก่สังคม

จัดศูนย์บริการ และต่อยอด
สู้การบริการวิชาการแก่
สังคม

จัดซื้อ/จัดหาเครื่องมือ/
อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการ จัดซื้อ/จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้
บริการ
เพียงพอต่อการบริการ

จัดซื้อ/จัดหาเครื่องมือ/
อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการ
บริการ

เร่งสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชนสังคม

สร้างความร่วมมือกับชุมชนสังคม

สร้างความร่วมมือกับชุมชน
สังคม

จัดกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา

จัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากรอย่าง

จัดกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา

นักศึกษาและบุคลากร

ต่อเนื่อง

นักศึกษาและบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง

จัดกิจกรรมที่สามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ด้าน

จัดกิจกรรมที่สามารถบูรณาการองค์

จัดกิจกรรมที่สามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ด้าน

ความรู้ด้าน ICT อย่างต่อเนื่อง

ICT
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