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ค าน า 
แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2559-2563) ฉบับนี้  จัดท าขึ้น

เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีการระดมความคิดเห็นร่วมกันกับผู้บริหารระดับรอง

คณบดีและผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบพันธกิจของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มหาวิทยาลัยศิลปากรในด้านต่างๆ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  ตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบันได้ก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร และได้ถูกใช้เป็นกรอบในการพิจารณาแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563  เพ่ือให้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร มีความเจริญก้าวหน้า มีคุณภาพ ด ารงอยู่อย่างยั่งยืนและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  ชาติน้ าเพ็ชร 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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1. สถานภาพของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในขณะที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามามีบทบาทและความส าคัญในการ

พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ มากขึ้น  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ก้าวทัน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมกับสามารถประยุกต์ศาสตร์แขนง

ดังกล่าวไปใช้ในงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเล็งเห็นความส าคัญ

ของสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุ่งหวังการผลิตบุคลากรใน

สาขาวิชาดังกล่าวเพ่ือน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ต่อการด าเนินงานขององค์กร อีกทั้งวิชาชีพ

นักสารสนเทศยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีแนวคิดที่จะผลิต

บัณฑิตโดยอยู่บนพ้ืนฐานของการน าศักยภาพที่มีเอกลักษณ์ด้านศิลปะและการออกแบบที่จัดอยู่ใน

ระดับแถวหน้าของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยน ามาประยุกต์เข้ากับวิทยาการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เป็นศาสตร์ที่เข้ามามีบทบาทต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและสังคม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงได้พัฒนาโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขึ้น โดยรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ าเภอชะอ า จังหวัด

เพชรบุรี  ซึ่งนับว่าเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกของ

ประเทศ อันจะท าให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจ านวนหนึ่งสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน  พัฒนาความเจริญ

ให้กับชุมชนท้องถิ่น  และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ตลอดจนน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางธุรกิจ   

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เริ่มด าเนินการเรียนการสอน  ในภาคการศึกษา 

ต้นปีการศึกษา 2546 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ธุรกิจ (Business Information Technology)  และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ  

(Information  Technology  for  Design แบ่งเป็น 3 วิชาเอก คือ วิชาเอกแอนิเมชัน  วิชาเอกเว็บ 

และสื่อโต้ตอบ และวิชาเอกเกม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2550  คณะฯ 

ได้ขยายพ้ืนที่การศึกษาเข้ามาที่กรุงเทพมหานคร ณ วังท่าพระ และส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร และจัดการสอนเพ่ิมข้ึนในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

(Communication Arts) แบ่งเป็น 5 สายวิชา คือ สายวิชาการโฆษณา สายวิชาการลูกค้าสัมพันธ์ 

สายวิชาวารสารและหนังสือพิมพ์  สายวิชาภาพยนตร์ สายวิชาวิทยุและโทรทัศน์ และในปีการศึกษา 
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2560 คณะฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต  โดยควบรวมจาก 5 กลุ่มวิชา           

เป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน และกลุ่มวิชาภาพยนตร์      

ในปีการศึกษา 2551 คณะฯ ยังได้ขยายพ้ืนที่จัดการศึกษาบางส่วนมายัง ชั้น 8 อาคาร กสท. 

โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ใกล้กับศูนย์กลางด้าน

เทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศ  ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมในการประกอบอาชีพ 

เมื่อส าเร็จการศึกษา และยังเป็นการดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความสามารถเข้ามาเป็นอาจารย์ 

ประจ าในคณะฯ ได้มากขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของคณะฯ เกิดคุณภาพและ 

ประสิทธิภาพสูงสุด และปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้ย้ายจากชั้น 8 อาคาร กสท. โทรคมนาคม บาง 

รัก กรุงเทพฯ มายังซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี โดยจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาปี 4 สาขา 

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ และนักศึกษาปี 3 -4 

สาขานิเทศศาสตร์ เพ่ือขยายพ้ืนที่การจัดการเรียนการสอนของคณะฯ โดยซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี 

อยู่บริเวณด้านหลังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน 

รวมทั้งอยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งค่อนข้างสะดวกส าหรับการเดินทาง 

ของนักศึกษา และอาจารย์   

1.2 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

บริหารงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารจัดการคณะที่เป็นหน่วยงานในก ากับ

และคณะที่เป็นส่วนราชการซึ่งมีส่วนงานเป็นหน่วยงานในก ากับ  โดยรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 

ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  และในปีการศึกษา 2551 ได้ขยาย

เขตพ้ืนที่การศึกษาเข้ามาในกรุงเทพมหานคร โดยจัดการเรียนการสอน ณ ชั้น 8 อาคาร กสท. 

โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ  และปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้ย้ายจากชั้น 8 อาคาร กสท. 

โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ มายังซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี 

การบริหารจัดการประกอบด้วยคณะกรรมการประจ าคณะฯ  มีคณบดี เป็นประธาน มีรอง 

คณบดีและผู้ช่วยคณบดีเป็นกรรมการมีหน้าที่บริหารงานให้มีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวทั้งในการ 

ด าเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของคณะฯ 
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คณบดี 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

และวิจยั 

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

รองคณบดี

ฝ่าย

สารสนเทศ 

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

และวิจยั 

 

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

 
ส านักงาน

คณะฯ 

คณาจารย์

ประจ าคณะฯ 

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ ์

 

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

บริษัทจ าลอง 

หรือศูนย์ฯ 
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รายนามผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

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

1.3 การจัดการศึกษา  

หลักสูตร 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จัดการเรียนการสอน  3 หลักสูตร ดังนี้  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ  

 วิชาเอกออกแบบแอนิเมชัน   

 วิชาเอกออกแบบเกมคอมพิวเตอร์     

 วิชาเอกสื่อผสมและเว็บ   

3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ   

 กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน   

 กลุ่มวิชาภาพยนตร์  

ทุกหลักสูตรสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2558 ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

อาจารย์และบุคลากร 

คณะฯ มีจ านวนบุคลากรรวม 74 คน จ าแนกเป็นสายวิชาการ จ านวน 52 คน สายสนับสนุน 

จ านวน 18 คน โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด และมีลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน จ านวน 4 

คน 
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ตารางแสดงจ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภท 

บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม (คน) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 52 18 70 

ลูกจ้างชั่วคราว - 4 4 

รวม 52 22 74 

ตารางแสดงจ านวนอาจารย์ประจ าที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ จ าแนกรายหลักสูตร 

 อาจารย์ประจ า 

ทั้งหมด 

อาจารย์ประจ า 

ปฏิบัติงานจริง 

อาจารย์ประจ าที่ลาศึกษา 

ป.โท ป.เอก ป.โท-เอก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
14 13 - - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
17.5 17.5 - - - 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศาสตร์ 
19.5 18.5 - - - 

นักศึกษา  

ปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จัดการเรียนการสอนระดับ 

ปริญญาบัณฑิต 3 หลักสูตร  จ าแนกเป็น 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 

สารสนเทศธุรกิจ จ านวน 341 คน  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการออกแบบ จ านวน 699 คน  3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จ านวน 

952 คน  มีจ านวนนักศึกษารวม 1,992 คน    

ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาปริญญาตรี จ าแนกตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รวม 
ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ตกค้าง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
74 91 82 91 3 341 
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หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รวม 
ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ตกค้าง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
151 168 143 207 30 699 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
254 229 240 220 9 952 

รวม 479 488 465 518 42 1,992 

1.4 การวิจัยและงานสร้างสรรค์  

พันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บูรณาการความ 

เชี่ยวชาญระหว่างศาสตร์  เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาครัฐ เอกชน ชุมชน สังคม และเพ่ิม 

ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งคณะฯ มีการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ปีงบประมาณ 2560  คณะฯ สนับสนุนคณาจารย์ในด้านการวิจัยและงาน 

สร้างสรรค์จากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก จ านวน 31 โครงการ เป็นเงิน 3,033,483.09 บาท 

โดยเป็นทุนจากกองทุนวิจัยสร้างสรรค์ของคณะฯ จ านวน 1,560,257.95 บาท และจากทุนจาก 

ภายนอกจ านวน 1,473,225.14 บาท ดังนี้  

ทั้งนี้  คณะฯ มี 2 สาขาวิชาซึ่งอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ  ส่วน 

สาขานิเทศศาสตร์ อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้  

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจ านวน 14 ทุน 

เป็นเงิน 1,380,684.00 บาท  สามารถจ าแนกตามสาขาวิชา ได้ดังนี้  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย จ านวน 6 ทุน เป็น

เงิน 491,281.01 บาท  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย  

จ านวน 8 ทุน เป็นเงิน 889,402.99 บาท   

2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัย จ านวน 17 ทุน 

เป็นเงิน 1,652,799.09 บาท  



แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2559-2563)                    9 | P a g e  

1.5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าแก่คณะฯ ออกสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือให้สร้างความ

เข้มแข็งแกชุ่มชน สังคม ประเทศชาติ และพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่ระดับสากล  โดยคณะฯ จัดกิจกรรม/

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ บรรยายพิเศษ 

อบรม สัมมนา ฯลฯ และสนับสนุนให้คณาจารย์เป็นที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ กรรมการวิชาชีพ 

กรรมการวิชาการ กรรมการวิทยานิพนธ์และวิทยากร ให้กับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

1.6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

นอกจากพันธกิจหลักที่มุ่งเน้นด้านต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารยังมีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการอนุรักษ์ สืบสาน และบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน

ของการผลิตผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาสู่ระดับสากลและเสริมสร้างจิตส านึกแก่

นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมา 

1.7 การบริหารจัดการ  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีโครงสร้างการบริหารงานภายในและสายงาน

บังคับบัญชา เป็นไปในลักษณะหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย บริหารงานตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารจัดการคณะที่เป็นหน่วยงานในก ากับและคณะที่เป็นส่วน

ราชการซึ่งมีส่วนงานเป็นหน่วยงานในในก ากับ  โดยมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบงานบริหาร

สูงสุดของคณะฯ  มีรองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รอง

คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รองคณบดี

ฝ่ายประกันคุณภาพและวางแผน และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เป็นผู้แบ่งเบาภารกิจของ

คณบดีในแต่ละด้านที่ได้รับหมอบหมาย  ในส่วนของบุคลากรทุกระดับจะมีการคัดสรรให้ได้บุคลากรที่

เหมาะสมกับงานที่ท า และมีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์

อักษร 
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การบริหารจัดการประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ  มีคณบดี เป็นประธาน 

มีรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีเป็นกรรมการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและผลักดันการ

ก าหนดนโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานเพ่ือให้ภารกิจของคณะฯ  บรรลุตาม

เป้าประสงค์ที่วางไว้ และเพ่ือให้การบริหารจัดการภารกิจในแต่ละด้านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยิ่งขึ้น 

คณะฯ มีคณะกรรมการด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการ

พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลการของคณะฯ ภายในกรอบ ทิศทางและเป้าหมายการท า

วิจัยและสร้างสรรค์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับลักษณะหลักสูตรและสาขาวิชา เพ่ือไปสู่ความเป็นเลิศ

ของคณะฯ  รวมไปถึงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยผ่านกองทุนวิจัยสร้างสรรค์ของคณะอย่าง

ต่อเนื่อง 

คณะฯ มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือให้คณะฯ พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยคณะฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

1. ส่งเสริมอาจารย์ให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาที่ตรง  เพ่ือให้สอดคล้องกับ

ความต้องการและภารกิจทางวิชาการของสาขาวิชา/หลักสูตร/คณะ  อันน ามาซึ่งการพัฒนาการเรียน

การสอนในหลักสูตร และมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 

กรณีอาจารย์บางท่านที่ไม่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  จะผลักดันให้ท าผลงาน

วิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

2. ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาความรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์ อาทิ การอบรม สัมมนา 

และการศึกษาดูงาน เป็นต้น 

3. การจัดโครงการ/กิจกรรมที่คณะฯ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ให้แก่

บุคลากรของคณะฯ 

4. ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการของบุคลากร เพ่ือใช้ขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ/ต าแหน่งช านาญการ 

คณะฯ มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยมีคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี



แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2559-2563)                    11 | 

P a g e  

สารสนเทศและการสื่อสาร  คณะฯ จะพยายามผลักดันให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และการบูรณาการกระบวนการท างานให้ประสานกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาอย่างยั่งยืน  เพ่ือบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

นอกจากนี้ คณะฯ มีการประเมินผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยฯ  ได้ออก

ระเบียบว่าด้วยการประเมินคณบดี  พร้อมกับส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเน้นการ

ด าเนินงานที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้  รวมไปถึงการน าระบบควบคุมภายในและ

บริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา  ตลอดจนสร้างระบบติดตามและระบบ

ประเมินผลการด าเนินการ 

1.8 ระบบสารสนเทศ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยช่วยในการบริหาร

จัดการในด้านระบบงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบประเมิน

การเรียนการสอน ระบบการจัดการทรัพยากร เป็นต้น  รวมไปถึงระบบที่คณะฯ จัดท าขึ้นเองให้

ครอบคลุมงานด้านต่างๆ โดยระบบที่พัฒนาแล้วเสร็จและใช้งานแล้ว ได้แก่ ระบบประเมิน KPIs  

ระบบฐานข้อมูลจุลนิพนธ์ (Senior Project)  ระบบติดตามการฝึกงานของนักศึกษา  

1.9 งบประมาณ การเงินและการคลัง  

งบประมาณของคณะฯ ทั้งหมดมาจากค่าเล่าเรียนของนักศึกษา  ซึ่งใช้ในการด าเนินงานด้าน

ต่างๆ ของคณะฯ เช่น ค่าตอบแทนบุคลากร ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ  เงินพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากร การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม การวิจัยและสร้างสรรค์  โครงการ/

กิจกรรมทั้งของคณาจารย์และนักศึกษา และภารกิจต่างๆ  ของคณะฯ   รวมทั้งจัดสรรเป็น

ทุนการศึกษาให้นักศึกษาเป็นทุนเรียนดีและทุนผู้ช่วยสอน  โดยค านึงถึงการด าเนินงานไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  คณะฯ มีการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มีระบบและกลไกในการบริหาร

งบประมาณที่ชัดเจน โปร่งใส คล่องตัว และตรวจสอบได้  มีการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน เร่งรัดการใช้

จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  และสอดคล้องกับ

แนวทางของมหาวิทยาลัย 
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบันของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ควรตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยี และการแข่งขัน   ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จ าเป็นต้องปรับตัว เพ่ือ

ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม  ความก้าวหน้าทางนวัตกรรม

เทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม  ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ

ได้แก่ 

1. โครงสร้างประชากรไทยก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและก าลังเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” 

2. โครงสร้างประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงจ านวนมาก (ประชากรวัยเรียน (1-21 ปี) ร้อย

ละ 62.3 ต่อประชากรรวมในปี 2523  สัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 29.8 ในปี 2553  และจะเหลือร้อยละ 

20 ในปี 2583) 

3. การแข่งขันในธุรกิจการศึกษาสูงมาก ท้ังระดับสถาบันการศึกษา คณะวิชา หลักสูตรและ

สาขาวิชา 

4. ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม และการยอมรับของผู้ประกอบการ 

5. ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษา  อาทิ  เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558   เกณฑ์มาตรฐานภาระงาน

ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  เกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ  

6. นโยบายหรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เช่น โมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)   

ธุรกิจ Startup  วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Culture & Creative Economy)  เศรษฐกิจที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)  การศึกษาภาคบังคับตามร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ปี 2559 (ตัดสิทธิเรียนฟรี ม.ปลาย หวั่นเด็กออกจากระบบพุ่ง)  หรือการปรับ

เงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ  เป็นต้น 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เริ่มจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546  ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  ให้มีความรู้ทันต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างไม่

หยุดยั้ง พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ศาสตร์ศิลป์ดังกล่าวไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด   ต่อมาปี

การศึกษา 2550 ได้ขยายการจัดการศึกษาเข้ามากรุงเทพมหานคร  ในปัจจุบันได้ด าเนินงานมาแล้ว

กว่า 14 ปี ผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 

(แอนิเมชัน เว็บและสื่อโต้ตอบ เกม) และสาขานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา การลูกค้าสัมพันธ์ วารสาร

และหนังสือพิมพ์  ภาพยนตร์  วิทยุและโทรทัศน์) เข้าสู่ตลาดแรงงาน พัฒนาความเจริญให้กับชุมชน 

ท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านดิจิทัลคอนเทนท์ 

ภารกิจหลักของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  แบ่งได้เป็น ด้านการจัด

การศึกษาและพัฒนานักศึกษา  การวิจัยสร้างสรรค์  การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

พบว่า ปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและการพัฒนาของคณะฯ ได้แก่ 

1. คณะฯ ขาดแผนเพ่ือการด าเนินงานและพัฒนาที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  เช่น 

แผนปฏิบัติราชการ  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  แผนอัตราก าลัง  แผนพัฒนาบุคลากร  แ ผน

ประชาสัมพันธ์คณะ ฯลฯ 

2. นักศึกษาที่รับเข้ามีแนวโน้มคุณภาพลดลง  (ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีคุณภาพ จึง

ส่งผลต่อคุณภาพนักศึกษาในมหาวิทยาลัย [นิด้าโพล 2557]) 

3. อาจารย์มีภาระงานสอนมาก  ท าให้ขาดเวลาและความเชี่ยวชาญในการท าวิจัยและ

ผลงานวิชาการ 

4. งานวิจัยและสร้างสรรค์มีจ านวนน้อย คิดเป็นร้อยละ 32.60 (15 ทุน : 46 คน)  ส่วน

ผลงานทางวิชาการก็มีจ านวนน้อย  เช่น หนังสือ ต ารา บทความวิชาการ บทความวิจัย ฯ   

5. อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 12.0 (6 คน: 50 คน)  

6. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีจ านวนน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 8.0 (4 คน: 50 คน) 
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7. อาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) บางสาขาวิชาไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 1 : 22.58    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

ออกแบบ 1 : 20.20  และสาขานิเทศศาสตร์ 1 : 35.28  ) 

8. แหล่งทุนด้านการวิจัยและบริการวิชาการส่วนใหญ่มาเป็นเงินจากงบประมาณรายได้ของ

คณะ   ส่วนแหล่งทุนและความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกยังมีน้อย 

9. การปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน สถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และเครื่องมือ/

อุปกรณ์ทางการศึกษา  ควรได้รับการแก้ไข 

10. คณะฯ ต้องด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ให้เป็นไปตาม

แผนของมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1) คือสถาบันที่เน้นระดับ

บัณฑิตศึกษา 

11. งบประมาณรายรับและรายจ่ายของคณะ (ค่าเล่าเรียนนักศึกษา) เริ่มมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 

12. คณะฯ ต้องด าเนินการจัดหาหรือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนันสนุนการด าเนินงาน

ด้านต่างๆ ของคณะ 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พบว่า จุด

แข็ง จุดอ่อน (สภาพแวดล้อมภายใน)  โอกาส อุปสรรค/ภัยคุกคาม (สภาพแวดล้อมภายนอก) ของ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี ้
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค/ภัยคุกคาม (SWOT Analysis) 

ด้านการจัดการศึกษา 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีชื่อเสียงคณะและมหาวิทยาลยั ท าให้หลักสตูรได้รับความนิยม
จากผู้เรียน 

2. หลักสูตรมีความเข้มแข็ง มีจุดเด่น มีการบรูณาการ มีความ
หลากหลาย และเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

3. การจัดและให้ความส าคัญกับการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญัทุกหลักสูตร 

4. อาจารย์ประจ ามีความรู้ความเช่ียวชาญ มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์ 
5. อาจารย์พิเศษมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
6. การจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในด้านการเรียนอย่างต่อเนื่อง  
7. คณาจารยให้ความส าคัญและดแูลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด  
8. คณะฯ ใช้การประกันคณุภาพการศึกษาและการประกันคณุภาพ

ระดับหลักสตูรเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา  
9. นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลจากการประกวด

ในเวทีต่างๆ จ านวนมาก 
10. ศิษย์เก่าประสบความส าเร็จและได้รับรางวัลระดับชาติและ

นานาชาติ 
11. บัณฑิตของคณะฯ สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี เป็นที่

ยอมรับจาก ผู้ประกอบการ มีอัตราการว่างงานต่ า 

1. คณะฯ ยังไม่มีเครือข่ายความรว่มมือทางวิชาการ (MOU) 
กับมหาวิทยาลยัทั้งในและต่างประเทศ 

2. อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนน้อยมาก 
3. อาจารย์ที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกมีจ านวนน้อยมาก 
4. สัดส่วนอาจารย์กับนักศึกษา (FTES) บางหลักสูตรยังไม่

เหมาะสม  
5. นักศึกษาที่รับเข้ามีแนวโน้มคุณภาพลดลง 
6. คณะฯ ไม่มีหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 
7. อาจารย์มีภาระการสอนมาก 
8. คณะฯ ขาดการประชาสัมพันธแ์ละกลไกการจูงใจที่มี

ประสิทธิภาพในการรับนักศึกษา  
9. อาจารย์ผลิตหนังสือ/ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 

จ านวนน้อย 
10. คณะฯ มกีิจกรรมสร้างสรรค์ทีน่ าองค์ความรู้ที่ได้จาก

ห้องเรียนไปสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จริงและเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
ค่อนข้างน้อย  

 

อุปสรรค/ภัยคุกคาม โอกาส 
1. ประชากรวัยเรียนมีแนวโนม้ลดลงจ านวนมาก 
2. การแข่งขันในธุรกิจการศึกษาสงูมาก รวมทั้งมีมหาวิทยาลัย

ต่างชาติเข้ามาเปิดการเรียนการสอนแข่งขันด้วย 
3. เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ.2558 
4. เกณฑ์มาตรฐานภาระงานข้ันต่ าและผลงานวิชาการของผูด้ ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 
5. เกณฑ์การเข้าสูต่ าแหน่งวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
6. นักเรียนท่ีเลือกคณะฯ มีคณุภาพลดลง ซึ่งอาจมสีาเหตุจากระบบ

รับเข้าและ/หรือการเรียนการสอน 
7. คณะฯ จดัการเรียนการสอน 2 วิทยาเขต โดยเฉพาะวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบรุีซึ่งค่อนข้างไกลจากรุงเทพ ท าให้ขาดแรง
ดึงดูดนักศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงมาเรยีนที่คณะ  

1. นโยบายของรัฐบาล : Thailand 4.0  StartUp เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เศรษฐกิจดจิิทัล ฯลฯ 

3. คณะและมหาวิทยาลัยมีการจดัการเรยีนการสอนในพื้นที่
ส่วนต่อขยาย City Campus เมืองทองธานี 

4. ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม และการ
ยอมรับของผู้ประกอบการ 

5. คณาจารย์ของคณะฯ มีเครือข่ายและความสมัพันธ์กับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

6. การเข้าสูร่่วมประชาคมอาเซยีนในปี พ.ศ. 2558  
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ท าให้เกิดการบรูณาการทางการเรยีนรู้  
8. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่

ทันสมัยของรัฐบาล  ช่วยดึงดูดนักศึกษาที่มีคุณภาพจาก
กรุงเทพและปรมิณฑล และจังหวดัต่างๆ ทั่วประเทศ 
หรือแม้แต่นักเรียนจากประเทศเพือ่นบ้านมาเรียนที่
คณะฯ  
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ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ท าวิจัย/สร้างสรรค์อยา่ง

ต่อเนื่อง ผ่านกองทุนวิจัยสร้างสรรค์ของคณะฯ  
2. คณะฯ สร้างมีกลไก เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์เผยแพร่

ผลงานวิจัยในฐานข้อมลูช้ันน าของโลก  

1 งานวิจัยและสร้างสรรค์มจี านวนน้อย 
2. อาจารย์รุ่นใหม่ ขาดประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอ

โครงการขอทุนท าวิจัย  
3. อาจารย์รุ่นใหม่  บางส่วนขาดประสบการณ์ท างานวิจัยไม่

สามารถสรา้งงานวิจัยให้มีคณุภาพจนไดร้ับการตีพมิพ์ใน
วารสารชั้นน าในฐานข้อมูลสากลได้  

4. อาจารย์มีภาระงานสอนมาก  ท าให้ขาดเวลาและความ
เชี่ยวชาญในการท าวิจัยและผลงานวิชาการ 

5. อาจารย์ท าวิจัยในลักษณะโครงการเดี่ยวมากกว่าโครงการ
กลุ่ม  ท าให้ขาดการบรูณาการงานวิจัยระหว่างศาสตร์ที่
ต่างกัน  

6. จ านวนแหล่งทุนและเครือข่ายความร่วมมือด้านการวจิัย
สร้างสรรค์กับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกมีจ านวน
น้อย  โดยเฉพาะการร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาและ
วิจัยในต่างประเทศและในชาตสิมาชิกของกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 

อุปสรรค/ภัยคุกคาม โอกาส 
1. การขอรบัทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมีการแข่งขันสูงเช่น 

สถาบันวิจัยมหาวิทยาลยัศิลปากร สกว. และ วช.  
2. การแข่งขันจากธุรกิจการศึกษา ท าให้มีการดึงดูดอาจารย์ทีม่ี

ความสามารถสูงมีความรุนแรงมากข้ึน 
 

1. นโยบายของรัฐบาล : Thailand 4.0,  StartUp, 
Culture & Creative Economy,  Digital Economy 
ฯลฯ 

2. พรบ.ศิลปากรฉบบัใหม่ เปิดโอกาสให้จัดตั้งบริษัทจ าลอง
หรือศูนย์การบริการวิชาการ  เพื่อให้บริการวิชาการแก่
สังคม และวจิัย 

3. เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาท้ังในประเทศ
และต่างประเทศท่ีมหาวิทยาลยัมี MOU จะสร้างโอกาส
ให้คณะฯ ไดร้ับการพัฒนาดา้นการวิจัยให้อยู่ในระดับ
สากลมากขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในชาติสมาชิกของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

4. การแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้การค้าใน
ปัจจุบัน ผู้ประกอบการต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างนวัตกรรมที่ให้
ผลสัมฤทธ์ิสูง  

5. สถานท่ีตั้งของคณะฯ เอื้อต่อการบริการวจิัยทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ตอบโจทย์ปัญหา
ให้กับชุมชนและสังคม 
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ด้านการบริการวิชาการ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. คณะฯ มีบคุลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญหลากหลายสาขาท า

ให้สามารถบริการวิชาการแก่สังคมได้หลายด้าน  

2. คณะฯ มีแผนด าเนินงานของการบริการวิชาการที่น าความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกสู่ชุมชนสังคมใน

รูปแบบต่างๆ  

3. คณะที่เน้นให้การศึกษาและการบริการวิชาการแก่สังคม/ท้องถิ่น

อย่างต่อเนื่อง 

1. การบริการวิชาการของคณะฯ ส่วนใหญ่เป็นแบบใหเ้ปล่า 

ไม่มีการสร้างรายได้  

2. คณะฯ ขาดกลไกในการจัดตั้งศูนย์หรือบริษัทจ าลอง เพื่อ

ท าหน้าที่ให้บริการวิชาการ/วิจัยและสร้างรายได้ให้กับ

คณะฯ อย่างชัดเจน  

อุปสรรค/ภัยคุกคาม โอกาส 
1. นโยบายและเกณฑ์ของ สกอ. / สมศ. ที่ไม่ชัดเจน และ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในด้านการบริการวิชาการได้สร้าง

ภาระงานท่ีเพิ่มขึ้นให้กับคณาจารย์ในคณะฯ  

2. ระเบียบ ขั้นตอนของมหาวิทยาลัยในการขออนุมัตโิครงการและ

การเบิกจ่ายเงินม ีความล่าช้า  

3. ระเบียบและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินบริการวิชาการไมเ่อื้อให้

บุคลากร 

1. นโยบายของรัฐบาล : Thailand 4.0,  StartUp, 

Culture & Creative Economy,  Digital Economy 

ฯลฯ 

2. พรบ.ศิลปากรฉบบัใหม่ เปิดโอกาสให้จัดตั้งบริษัทจ าลอง

หรือศูนย์การบริการวิชาการ  เพื่อให้บริการวิชาการแก่

สังคม และวจิัย   

3. คณะฯ มโีอกาสประชาสมัพันธ์ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

และสร้างรายได้ จากงานบริการวชิาการ  

4. คณะฯ บูรณาการงานบริการวชิาการเข้ากับงานการเรียน

การสอนและวิจัย รวมทั้งการให้นกัศึกษาไดฝ้ึกทักษะและ

ปฏิบัติการทีเ่ชื่อมโยงกับการเรียนในช้ัน เรียน  

5. คณะฯ สามารถสรา้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

กับหน่วยงานภายนอกได้มากข้ึน  
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. คณาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและสนใจเข้าร่วม

กิจกรรมการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมของคณะฯ และ

มหาวิทยาลยั 

2. คณะฯ จดัให้มีพื้นท่ีและกจิกรรมศิลปวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสรมิ

ให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

3. คณะฯ มีนโยบายที่ชัดเจนปฏิบตัิได้และมีแผนงานรองการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี  

4. คณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรท าวิจัยและ/หรือบริการวิชาการ เพื่อ

เป็นการเช่ือมโยงความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารกับศิลปวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน  

5. การบูรณาการดา้นศิลปวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร สร้างมีความโดดเด่นแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศลิปากร  

1. คณะฯ มผีลงานท่ีเกดิจากการบรูณาการระหว่างการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนและการวิจยั

น้อย  

2. ภาระการเรยีนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษามมีาก

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการและการเข้าร่วมกิจกรรม  

อุปสรรค/ภัยคุกคาม โอกาส 
1. ระเบียบ ขั้นตอนของมหาวิทยาลัยในการขออนุมัตโิครงการและ

การเบิกจ่ายเงินมี ความล่าช้า  
2. การด าเนินชีวิตของสังคมวัตถุนยิมส่งผลให้คนคดิถึงแต่ตนเองเป็น

ส าคัญท าใหล้ะเลยการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  
  

1. นโยบายของรัฐบาล : Thailand 4.0,  StartUp, 

Culture & Creative Economy,  Digital Economy 

ฯลฯ 

2. พรบ.ศิลปากรฉบบัใหม่ เปิดโอกาสให้จัดตั้งบริษัทจ าลอง

หรือศูนย์การบริการวิชาการ  เพื่อให้บริการวิชาการแก่

สังคม และวจิัย   

3. คณาจารย์และนักศึกษามีโอกาสในการศึกษาและ

แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ระหว่างกัน รวมถึงร่วมกับชาติในสมาชิกประชาคม

เศรษฐกิจอาเซยีน  

4. กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารได้สร้างโอกาสในการ

ประชาสมัพันธ์ความเข้มแข็งทางวชิาการของคณะฯ  

 

 



แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2559-2563)                    19 | 

P a g e  

ด้านการบริหารจัดการ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. คณะเป็นหน่วยงานในก ากับ ท าให้การท างานมีความคล่องตัวและ

ยืดหยุ่นสูง 

2. คณะฯ มีคณะกรรมการอ านวยการ  ท าหน้าที่ ก ากับดูแล ให้

ค าแนะน า และตรวจสอบการด าเนินงานของคณะฯ   

3. คณะฯ มีคณะกรรมการบริหารคณะฯ ท าหน้าที่ ก ากับดูแล ก าหนด

นโยบาย และยุทธศาสตร์ใน การด าเนินงาน  เพื่อให้ภารกิจของ

คณะฯ บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้  

4. คณะฯ มีคณะอนุกรรมการชุดตา่งๆ ที่มีความรู้ความสามารถสูง ท า

หน้าท่ีด าเนินงานให้ความเห็น กลัน่กรอง และน าเสนอผลการ

ติดตามภารกิจของคณะฯ ในงานด้านวิชาการ ด้านการวิจยัและงาน

สร้างสรรคด์้านการบริการวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา และด้าน

การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ให้กับผู้บริหารคณะฯ  

 

5. ผู้บริหารคณะฯ บริหารงานโดยเน้นให้บุคลากรในคณะฯ มสี่วนร่วม

และเสนอแนวทางในการบริหารจดัการตามความเหมาะสม  

6. คณะฯ สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ

ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รบัมอบหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ด้วยการสนับสนุนการศึกษาระดับที่สูงข้ึนและการพัฒนาความรู้

อย่างต่อเนื่อง 

7. ผู้บริหารคณะฯ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี  

1. การประชาสมัพันธ์และการสื่อสารภายในและภายนอก

ของคณะฯ  ยังไม่ทั่วถึงและไมม่ีการวางแผนล่วงหน้า ท า

ให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

2. สถานท่ี สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้และเครื่องมือ/อุปกรณ์ 

ควรไดร้ับการแกไ้ข 

3. คณะฯ ขาดแผนการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อการ

ด าเนินงานและพัฒนาที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

4. คณะฯ ยังขาดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร รวมทั้ง

ฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลของคณะฯ ท าให้เกิดความล่าช้า

ในการบริหารที่ต้องพึ่งตัวบุคคล  

5. คณะฯ มสีถานท่ีตั้ง 2 แห่ง ท าให้การสื่อสารและ

ประสานงานระหว่างกันค่อนข้างล าบาก รวมถึงความ

เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเดินทาง 

 

อุปสรรค/ภัยคุกคาม โอกาส 
1. ประชากรวัยเรียนมีแนวโนม้ลดลงจ านวนมาก 

2. นโยบายของรับบาล เช่น การปรับเงินเดือนข้าราชการและ

เจ้าหน้าท่ีรัฐ สภาพเศรษฐกิจของประเทศท่ีก าลังเริ่มเข้าสูภ่าวะ

ถดถอยอาจ  เป็นต้น  

3. ระบบสารสนเทศจากส่วนกลาง ยังไม่สามารถอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานและการบริหารได้โดยอตัโนมตัิ  ยังต้องพึ่งพา

บุคคลเป็นส่วนมาก  

1. มีพื้นที่ส่วนต่อขยาย City Campus เมืองทองธานี ในการ

จัดการเรียนการสอน 

2. เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาท้ังในประเทศ

และต่างประเทศท่ีมหาวิทยาลยัม ีMOU จะสร้างโอกาส

ให้คณะฯ ไดร้ับการพัฒนาดา้นการวิจัยให้อยู่ในระดับ

สากลมากขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในชาติสมาชิกของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ด้านระบบสารสนเทศ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. คณะฯ มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารของตนเอง 

(บางระบบ) 

2. คณะฯ มีการประมารการงบประมาณ เพื่อใช้จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรส์มรรถนะสูง และซอฟต์แวร์ เพื่อการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อสนันสนุนการด าเนินงานด้านต่างๆ 

ยังน้อยมาก 

2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและการท าวิจัยใช้

งบประมาณดูแลลิขสิทธ์ิ จ านวนมาก  

3. การบริการอินเทอรเ์น็ตไรส้ายความเร็วสูง ยังไม่

ครอบคลมุเนื้อที่ท้ังหมดของคณะฯ และยังไม่ค่อยเสถียร  

4. คณะฯ ขาดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพใช้งานได้จริง สามารถลดขั้นตอนการ

ด าเนินงานต่างๆ เช่น ระบบประกนัคุณภาพ ระบบ

ติดตามงานวิจัย/บริการวิชาการ การขออนุมัติลาหยุด 

การขออนุมัติใช้รถการตดิตามค ารอ้งอนุมัติต่างๆ ของ

บุคลากรจากฝ่ายบริหาร การขอใช้ห้องเรียน/

ห้องปฏิบัติการ การยืมคืนอุปกรณก์ารเรยีน  การจัด

ตารางเรียน/ตารางสอน เป็นต้น  

อุปสรรค/ภัยคุกคาม โอกาส 
1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ท าให้อุปกรณ์ รวมไป

ถึงซอฟต์แวร์ล้าสมัยเร็ว และเข้ากนัไม่ได้กับอุปกรณ์ที่คณะมีอยู ่

 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจช่วย

สร้างโอกาส ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนความยุ่งยากของ

ระบบการท างานแบบเดิมและท างานได้เร็วขึ้น  

2. ระบบเครือข่ายความเร็วสูงช่วยสร้างโอกาสในการ

ประชาสมัพันธ์/การสื่อสาร  การวจิัย และการสร้าง 

รายได้จากการบริการวิชาการ  

3. ระบบสารสนเทศสรา้งโอกาสในการลดภาระค่าใช้จ่ายใน

การใช้วัสดุของคณะฯ และมหาวิทยาลัย เช่น กระดาษ 
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ด้านงบประมาณ การเงินและการคลัง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. คณะฯ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีแสดงให้เห็นแหล่งที่มาและแหล่ง

ที่ใช้เงินไป เพื่อการด าเนินงานใหบ้รรลตุามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ  

2. คณะฯ มีแนวทางและการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้จาก หน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  

3. คณะฯ มีจดัสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละ

พันธกิจ 

4. คณะฯ การจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อวิเคราะห์

ค่าใช้จ่าย และวิเคราะหส์ถานะทางการเงินและความมั่นคงของ

คณะฯ อย่างต่อเนื่อง  

5. คณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณบดี มตีิดตามผลการใช้เงินให้

เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงาน และน าข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ / สนบัสนุนภารกิจ

ด้านต่างๆของคณะฯ  

1. งบประมาณรายรับและรายจ่ายของคณะ เริม่มสีัดส่วนท่ี

ใกล้เคียงกัน 

2. การเบิกจ่ายเงินมหีลายขั้นตอน ยุ่งยาก และล่าช้า  

3. คณะฯ มีการจัดท า/รวบรวมระเบียบการเบิกจ่ายเงินรวมทั้ง

ตัวอยา่งการ เบิกจ่ายเงินแบบต่างๆ ให้กับบุคลากร  แต่บุ

คลกรยังทราบไปม่ทั่วถึงหรือไมส่นใจ  

 

อุปสรรค/ภัยคุกคาม โอกาส 
1. ประชากรวัยเรียนมีแนวโนม้ลดลงจ านวนมาก 

2. นโยบายของรับบาล เช่น การปรับเงินเดือนข้าราชการและ

เจ้าหน้าท่ีรัฐ สภาพเศรษฐกิจของประเทศท่ีก าลังเริ่มเข้าสูภ่าวะ

ถดถอยอาจ  เป็นต้น  

1. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศข้อมูลเชิงบริหารจัดการ 

งบประมาณ การเงินและพัสด ุ
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3. ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.1 ปณิธาน 

สร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้น าการสื่อสาร บูรณาการเทคโนโลยี 

3.2 วิสัยทัศน์  

เป็นคณะวิชาชั้นน าแห่งการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยความคิด

สร้างสรรค ์

3.3 พันธกิจ  

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ มีความคิด

สร้างสรรค์ มีความเชี่ยวชาญ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. สนับสนุน/ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน  ความก้าวหน้าทางวิชาการ  เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน  สังคม และประเทศชาติ  

3. บริการวิชาการแก่สังคมด้วยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ

เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน สังคม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและ

นานาชาติ 

4. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ ด้วยองค์ความรู้

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาส

ประชาคมมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการบริหารจัดการ 

6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย 

3.4 แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช่วง 4 ปี (พ.ศ.2559-2563)  

จากการการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและสถานการณ์ปัจจุบันของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร แล้วน าประมวลผลหาจุดแข็ง จุดอ่อน ภัยคุกคาม/ความเสี่ยง และโอกาส 

ของคณะในหลายมิติ  ท าให้ได้ข้อสรุปที่ควรด าเนินการเพ่ือตอบสนองพันธะกิจของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรในด้านการจัดเรียนการสอน การวิจัย/สร้างสรรค์ 

การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2563  คณบดี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ควรด าเนินการและปฏิบัติเพ่ือน าพาคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารไปในทิศทางที่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(พ.ศ.2556 – 2563) ดังนี้ 
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ด้านการจัดการศึกษา:  

 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์/มาตรการ แผนด าเนินการ/โครงการ ตัวชี้วดั เป้าประสงค ์
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(2559-2563) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  

การพัฒนาหลกัสูตรและจัด

การศึกษาโดยบูรณาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเข้ากับศาสตร์ด้านต่างๆ 

เพื่อให้บัณฑิตมีความคิด

สร้างสรรค์ 

นโยบาย :  

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับ

สากล มีความรู้ ทักษะ และ

ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความโดด

เด่นเฉพาะทาง  เป็นทีย่อมรับ

และตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน สังคม และ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

บัณฑิตมีจิตส านึกและความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

 

1.1 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตที่

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ

เป็นไปตามตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร พ.ศ.

2558 และการประกันคุณภาพ  

 

1.2 พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพือ่ส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจยั  และ

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

ของ สกอ. และการประกันคุณภาพ 

1.3 จัดให้มีจ านวนอาจารย์ประจ าต่อจ านวน

นักศึกษาเพิ่มขึ้น ในสาขาวิชาที่ค่า FTES ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์

1.4 จัดให้มีอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อ

ถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 

1.5 พัฒนาการเรียนรู้และทกัษะของนักศึกษา โดย

เน้นการปฏิบัติงานจริงตามความเหมาะสมของ

สาขาวิชา 

1.6 จัดให้มีโครงการเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ

1.1 แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับ

บัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และเป็นไปตามตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558  และการประกัน

คุณภาพ  

1.2 แผนพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อ

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัย  

และเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร พ.ศ.

2558 ของ สกอ. และการประกันคุณภาพ 

1.3 แผนรับอาจารย์ประจ าเพิ่ม ในสาขาวิชาที่

ค่า FTES ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

 

1.4 แผนรับอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญมา

สอน 

1.5 โครงการพัฒนาการเรียนรู้และทกัษะของ

นักศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานจริงเพื่อเตรียม

ความพร้อมเข้าสูก่ารท างาน 

1.6 โครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ 

1.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ี หา

งานและได้งานท าภายใน 1 ป ี(QS) 

1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต

ที่มีต่อบัณฑิต  

1.3 ระดับคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี 

ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาต ิ 

1.4 จ านวนหลกัสูตรที่ผ่านการ รับรอง

คุณภาพโดยองค์กรระดับชาติ หรือระดบั

สากล (QS)  

1.5 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ สอบ

ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู ้

ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษ ระดับ

ปริญญาตรี  

1.6 ระดับความพึงพอใจของ นักศึกษาตอ่

สิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการเรียนรู ้

1.1.1 ร้อยละ 95 จากบัณฑิต 

ทั้งหมด  

1.2.1 ร้อยละ 86 จากการ

ส ารวจ จ านวนผู้ใช้บัณฑิต  

1.3.1 ระดับมากกวา่ 4.30 

เทียบ จากปีที่ผ่านมา  

 

1.4.1 ผ่านจ านวนทุกหลักสูตร  

 

1.5.1 ร้อยละ 80 จากบัณฑิต 

ทั้งหมด 

 

  

1.6.1 ระดับมากกวา่ 4.30 

เทียบ จากปีที่ผ่านมา  

คณบด/ีรอง

คณบด/ีผู้ช่วย

คณบด ี/ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

 

ทุกปีการศึกษา 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์/มาตรการ แผนด าเนินการ/โครงการ ตัวชี้วดั เป้าประสงค ์
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(2559-2563) 

 แก่นักศึกษา 

1.7 สร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับ

สถาบันการศึกษา และ/หรือหน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  

การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม

นักศึกษา เพือ่ให้บัณฑิตมี

คุณธรรม จริยธรรม มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม และมี

ความคิดสร้างสรรค์ 

นโยบาย:  

การพัฒนานักศึกษาดว้ยการ 

บูรณาการกิจกรรม  มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน

วิชาการ วิชาชีพและทักษะชวีิต 

และสามารถอยู่ร่วมในสังคม

อย่างมีความสุข 

2.1 จัดให้มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น านักศึกษาและคณะกรรมการนกัศึกษาอยา่ง
เป็นรูปธรรม  
2.2 จัดสรรทรัพยากร ส าหรับการพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านวิชาการ วิชาชพี
และทักษะชวีิต 
2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการหรือ
ผู้น านักศึกษากับสถาบัน-การศึกษาอื่น 
2.4 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม 
และความรับผิดชอบตอ่สังคมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน 

2.1 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้น า
นักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา  
2.2 แผนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ส าหรับการ
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต 
2.3 โครงการ/กิจกรรมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการหรือผู้น านักศึกษากบั
สถาบันการศึกษาอื่น 
2.4 โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรมเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ด้านวิชาการ วิชาชีพ
และทักษะชวีิตของนักศึกษา  
2.2 จ านวนแหล่งการเรียนรู้ส าหรับการ
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านวิชาการ วิชาชีพและทกัษะ
ชีวิต 
2.3 จ านวนโครงการ/กจิกรรมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมอืทางวิชาการหรือผู้น า
นักศึกษากบัสถาบันการศึกษาอื่น 
2.4 จ านวนโครงการ/กจิกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

2.1.1 จ านวนโครงการ/

กิจกรรม เสริมสร้างความคิด

สร้างสรรค์ของ นักศึกษาอยา่ง

น้อย 1 โครงการ/ กิจกรรมต่อ

ปี  

2.1.2 ทุกโครงการมีระดับ

ความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ

ไม่น้อยกวา่ ระดับ 3.51  

2.2.1 จ านวนของแหล่งการ

เรียนรู้ ส าหรับการพัฒนา

นักศึกษาให้ม ีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ด้าน วิชาการ วิชาชีพ

และทักษะชวีิต อย่างน้อย 4 

แหล่ง  

2.2.2 ทุกแหล่งมีระดับความพึง 

พอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อย

กว่า ระดับ 3.51    

2.3.1 จ านวนโครงการ/

คณบด/ีรอง

คณบด/ีผู้ช่วย

คณบด ี/ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ทุกปีการศึกษา 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์/มาตรการ แผนด าเนินการ/โครงการ ตัวชี้วดั เป้าประสงค ์
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(2559-2563) 

กิจกรรม สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือทาง วิชาการหรือผู้น า

นักศึกษากบั สถาบันการศึกษา

อื่นอย่างน้อย 2 โครงการ/

กิจกรรมต่อปี  

2.3.2 ทุกโครงการมีระดับ

ความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ

ไม่น้อยกวา่ ระดับ 3.51   

ยุทธศาสตร์ที่ 3:  

การปรับปรุงและพัฒนา

สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่

ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

นโยบาย :  

สร้างบรรยากาศการเรียนการ

สอนในคณะฯ ที่เอื้อให้เกิดการ

เรียนรู ้และความคิดสร้างสรรค์  

3.1 ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีสว่นร่วมใน
การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของ
คณะฯ ให้มีศกัยภาพ  
3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.3 จัดการเรียนการสอน ฝึกอบรมเพื่อผลิต
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

3.1 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาของคณะ ฯ 
3.2 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
3.3 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาจัดการเรียนการ
สอน ฝึกอบรมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

3.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของคณะ ฯ 
3.2 ระดับความพึงพอใจการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา: 
ค่าเฉลี่ยจากมาตรวัด 5 ระดับ  
3.3 จ านวนโครงการ/กจิกรรมพัฒนา
จัดการเรียนการสอน ฝึกอบรมเพื่อผลิต
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 

3.1.1 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาของคณะ ฯ 
อย่างน้อย 2 โครงการ/กิจกรรม
ต่อปี  
3.1.2 ทุกโครงการมีระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อย
กว่าระดับ 3.51  
3.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาไม่
น้อยกว่าระดับ 3.51 
3.3.1 โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
จัดการเรียนการสอน ฝึกอบรม 
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี

คณบด/ีรอง

คณบด/ีผู้ช่วย

คณบด ี/ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ทุกป ี
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์/มาตรการ แผนด าเนินการ/โครงการ ตัวชี้วดั เป้าประสงค ์
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(2559-2563) 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์อย่างน้อย 3 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี  
3.3.2 ทุกโครงการมีระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อย
กว่าระดับ 3.51   
 

 

ด้านการวิจัยสร้างสรรค์ :  
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์/มาตรการ แผนด าเนินการ/โครงการ ตัวชี้วดั เป้าประสงค ์
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ระยะเวลาด าเนินการ 

(2559-2563) 

ยุทธศาสตร์ที ่4:  

พัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรรค์

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง 

นโยบาย :  

สร้างความเข้มแข็งการวิจัย

สร้างสรรค์และผลงานวิชาการ

4.1 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรท างานวิจัย/งานสร้างสรรค์  

4.1 โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์  4.1 จ านวนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์
ท่ีบุคลากรขอทุน 

4.1 จ านวนโครงการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีบุคลากรขอทุน 
อย่างน้อย 3 ทุนต่อปี  

คณบดี/รอง

คณบดี/ผู้ช่วย

คณบดี 

ทุกปี 

4.2 สนับสนุนให้ผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาต ิและสร้างแรงจูงใจ
ในการท าวิจัย  

4.2 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติ 

4.2 จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ/ระดับนานาชาติ  

4.2 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/
ระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 
เรื่องต่อปี  

  

4.3 สนับสนุนการสร้างประชาคมวิจัย 
และระบบพี่เล้ียง อย่างเป็นรูปธรรมและ

4.3 แผนการจัดต้ังประชาคมวิจัย 
และระบบพี่เล้ียง 

4.3.1 จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
ประชาคมในสาขาต่างๆ  

4.3.1 จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
ประชาคมในสาขาต่างๆ อย่าง
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์/มาตรการ แผนด าเนินการ/โครงการ ตัวชี้วดั เป้าประสงค ์
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ระยะเวลาด าเนินการ 

(2559-2563) 

อย่างยั่งยืน  สร้างคุณค่าและองค์

ความรู้จากการวิจัยและวิชาการสู่

การเรียนการสอนและบริการ

วิชาการ เพื่อน าไปสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 

ต่อเนื่อง   
4.3.2 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัย
ใหม่ท่ีเข้าร่วม 

น้อยสาขาละ 2 คนต่อปี 
4.3.2 ร้อยละ 20 ของอาจารย์
และนักวิจัยใหม่ 

4.4 ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอกท่ีมีทุนสนับสนุนการ

ท าวิจัย 

4.4 โครงการความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอกท่ีมีทุนสนับสนุน

การท าวิจัย 

4.4 จ านวนโครงการความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอกท่ีมีทุนสนับสนุนการ

ท าวิจัย 

4.4 จ านวนโครงการความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท่ี

มีทุนสนับสนุนการท าวิจัยอย่าง

น้อย 1โครงการต่อปี 

  

4.5 สร้างเครือข่ายนักวิจัยกับนักวิจัย

ภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย 

4.5 โครงการความร่วมมือในการท า

วิจัยกับนักวิจัยภายนอกคณะ/

มหาวิทยาลัย 

4.5 จ านวนโครงการความร่วมมือกับ

นักวิจัยภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย 

4.5 จ านวนโครงการความ

ร่วมมือกับนักวิจัยภายนอก

คณะ/มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 

1 โครงการต่อปี 
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม:  

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์/มาตรการ แผนด าเนินการ/โครงการ ตัวชี้วดั เป้าประสงค ์
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(2559-2563) 

ยุทธศาสตร์ 5:  

การบริการวิชาการแก่

สังคมด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

อย่างสร้างสรรค์ 

นโยบาย :  

ส่งเสริมการบริการวิชาการ

แก่สังคม เพื่อสร้างมูลค่า

และความเข้มแข็งด้วยองค์

ความรู้และผลงานวิจัย 

เพื่อสนองตอบความ

ต้องการของชุมชนและ

สังคม น าไปสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 

5.1 สนับสนุนการบริการ
วิชาการแก่สังคมในรูปแบบ
ต่างๆ ด้วยองค์ความรู้มาจาก
งานวิชาการและ/หรืองานวิจัย
ตามความเชี่ยวชาญท่ีมีความ
หลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนและสังคม น าไปสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5.1 จัดท าแผนงานการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สังคม โดยน าไปสู่การ
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ รายได้ 
และความเข้มแข็งแก่ชุมชน  

5.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่
สังคมท่ีตอบสนองความต้องการ หรือเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง หรือส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แก่ชุมชน 
สังคม และ ประเทศชาติ 

5.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคมท่ีตอบสนองความ
ต้องการ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
หรือส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แก่
ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ อย่าง
น้อย 1 โครงการ/กิจกรรมต่อปี  
5.1.2 ทุกโครงการมีระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าระดับ 
3.51   

คณบดี/รอง

คณบดี/ผู้ช่วย

คณบดี 

ทุกปี
การศึกษา 

5.2 สนับสนุนการบูรณาการ

งานบริการวิชาการแก่สังคมกับ

พันธกิจด้านอื่นๆ ของคณะฯ 

5.2 สนับสนุนให้มีการบูรณา

การงานบริการวิชาการแก่สังคม

กับการเรียนการสอน การวิจัย 

และ/หรือการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม   

5.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

งานบริการวิชาการแก่สังคมท่ีมีการบูรณาการกับ

พันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ/หรือ

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

5.2.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมงาน
บริการวิชาการแก่สังคมท่ีมีการบูรณา
การกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และ/หรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี  
5.2.2 ทุกโครงการมีระดับความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าระดับ 

3.51 

  

5.3 สนับสนุนการตั้งบริษัท 3.3 โครงการจัดต้ังบริษัทจ าลอง 4.3 จ านวนบริษัทจ าลองหรือศูนย์บริการฯ ท่ีจัดตั้ง 4.3 จ านวนบริษัทจ าลองหรือ   
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์/มาตรการ แผนด าเนินการ/โครงการ ตัวชี้วดั เป้าประสงค ์
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(2559-2563) 

จ าลองหรือศูนย์บริการฯ เพื่อ

หารายไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและ

ต่อเนื่อง 

หรือศูนย์บริการฯ ขึ้น ศูนย์บริการฯ อย่างน้อย 1 ศูนย์ 

5.4 สร้างความร่วมมือด้าน

บริการวิชาการแก่สังคมกับ

ชุมชนและ/หรือหน่วยงาน

ภาครัฐ/เอกชน 

1.6 โครงการความร่วมมือด้าน

บริการวิชาการแก่สังคมกับ

ชุมชนและ/หรือหน่วยงาน

ภาครัฐ/เอกชน 

1.6 จ านวนโครงการความร่วมมือด้านบริการวิชาการ

แก่สังคมกับชุมชนและ/หรือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

1.6 จ านวนโครงการความร่วมมือด้าน

บริการวิชาการแก่สังคมกับชุมชนและ/

หรือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน อย่าง

น้อย 1 โครงการต่อปี 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์/มาตรการ แผนด าเนินการ/โครงการ ตัวชี้วดั เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบหลัก 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(2559-2563) 

ยุทธศาสตร์ 6:  

การอนุรักษ์และส่งเสริม

เอกลักษณ์ทางศิลปะและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นและ

ของชาติ เพื่อรักษาคุณค่าและ

เพิ่มมูลค่าในระดับท้องถิ่นและ

ชาติ 

นโยบาย :  

สืบสานและส่งเสริมการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง

ต่อเน่ือง ด้วยองค์ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  อันน าไปสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 

6.1 สนับสนุนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ และ/หรือ
งานวิจัยสร้างสรรค์ 

6.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา และกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรในด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และชาติ  

6.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

6.1.1 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่าง
น้อย 2 โครงการ/กิจกรรมต่อปี  
6.1.2 ทุกโครงการมีระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3.51   

คณบดี/รองคณบดี/

ผู้ช่วยคณบดี 

/ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ทุกปีการศึกษา 

6.2 สนับสนุนให้มีการบูรณาการ

งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

กับการเรียนการสอน การบริการ

วิชาการ และ/หรืองานวิจัย

สร้างสรรค์ด้วยองค์ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

6.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอน การบริการวิชาการ 

และ/หรืองานวิจัยสร้างสรรค์ 

6.2.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ และ/
หรืองานวิจัยสร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 
โครงการ/กิจกรรมต่อปี  
6.2.2 ทุกโครงการมีระดับความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า

ระดับ 3.51 
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ด้านการบริหารจัดการ: 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์/มาตรการ แผนด าเนินการ/โครงการ ตัวชี้วดั เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบหลัก 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(2559-2563) 

ยุทธศาสตร์ 7:  

การบริหารจัดการองค์กรอย่าง

มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น

องค์กรแห่งการสร้างสรรค์ 

นโยบาย :  

การบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพและท างาน

ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร  ยึด

หลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

7.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มี
ประสิทธิภาพการท างานสูงขึ้น  

7.1.1 สนับสนุนทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกของบุคลากรสาย
วิชาการ  
 

7.1.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด  

7.1.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก มีจ านวน
เพิ่มขึ้น 

คณบดี/รองคณบดี/

ผู้ช่วยคณบดี 

ทุกปีการศึกษา 

7.1.2 ส่งเสริม/สนับสนุนให้
บุคลากรทุกระดับมีทักษะในการ
ท างานท่ีสูงขึ้น  

7.1.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น/การฝึกอบรม/
สัมมนา/การปฏิบัติงานในหน้าท่ี  

7.1.2 ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ท้ังหมดของคณะฯ ท่ีได้รับการ
พัฒนา/ฝึกอบรมการเรียนการสอน/
การวิจัย/การปฏิบัติงานในหน้าท่ี  

7.2 ปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินการงานของคณะฯ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

7.2.1 พัฒนา/ปรับปรุงการจัดเก็บ
ข้อมูลงานด้านต่างๆ ของคณะฯ 
อย่างเป็นระบบและเข้าถึงได้ง่าย  

7.2.1 ร้อยละของจ านวนข้อมูลงาน
ด้านต่างๆ ของคณะฯ ท่ีได้รับการ
พัฒนา/ปรับปรุง  

7.2.1 ร้อยละ 60 ของจ านวนข้อมูล
งานด้านต่างๆ ของคณะฯ ท่ีได้รับการ
พัฒนา/ปรับปรุง  

ทุกปีการศึกษา 

7.2.2 ปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารองค์กรด้านต่างๆ 
ของคณะฯ  

7.2.2 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับกับงาน
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์กรของคณะฯ ในภาพรวม  

7.2.2 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรส าหรับงานประชาสัมพันธ์
คณะฯ ในภาพรวม: ไม่น้อยกว่าระดับ 
3.51  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์/มาตรการ แผนด าเนินการ/โครงการ ตัวชี้วดั เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบหลัก 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(2559-2563) 

7.2.3 จัดหาและซ่อมบ ารุง

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

เครื่องมือ/อุปกรณ์ ให้มีความ

ทันสมัย จ านวนเพียงพอ และพร้อม

ใช้งาน 

7.2.3 ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรทุกระดับกับงานจัดหาและ

ซ่อมบ ารุงในภาพรวม  

7.2.3 ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรทุกระดับกับงานจัดหาและ

ซ่อมบ ารุงในภาพรวม: ไม่น้อยกว่า

ระดับ 3.51 
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ด้านระบบสารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์/มาตรการ แผนด าเนินการ/โครงการ ตัวชี้วดั เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบหลัก 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(2559-2563) 

ยุทธศาสตร์ 8:  

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นองค์กร

แห่งการสร้างสรรค์ 

นโยบาย :  

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารและให้บริการอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมูลด้านต่างๆ ของคณะฯ 
ให้ถูกต้องแม่นย า น่าเชื่อถือ และ
เข้าถึงง่าย 

8.1 น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือ
การสนับสนุนการบริหารและ
ตัดสินใจ  

8.1 จ านวนระบบฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร 

8.1 จ านวนฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุน
การบริหาร อย่างน้อย 2 ฐานข้อมูล  

คณบดี/ 

รองคณบดีฝ่าย

สารสนเทศ 

ทุกปีการศึกษา 

8.2 พัฒนา/ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศเพื่อรองรับงานด้าน

ต่างๆ ของคณะฯ 

8.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 

8.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล  ไม่

น้อยกว่าระดับ 3.51 

8.3 พัฒนา/ปรับปรุงเครือข่าย

คอมพิเวตอร์ เพื่อรองรับงานด้าน

ต่างๆ ของคณะฯ 

8.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

เครือข่ายคอมพิเวตอร์ 

8.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

เครือข่ายคอมพิเวตอร์ ไม่น้อยกว่า

ระดับ 3.51 
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