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คานา
แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2559-2563) ฉบับนี้ จัดทาขึ้น
เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีการระดมความคิดเห็นร่วมกันกับผู้บริหารระดับรอง
คณบดี แ ละผู้ ช่ ว ยคณบดี ที่ รั บ ผิ ด ชอบพั น ธกิ จ ของคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรในด้านต่างๆ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันได้กาหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และได้ถูกใช้เป็นกรอบในการพิจารณาแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 เพื่อให้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีความเจริญก้าวหน้า มีคุณภาพ ดารงอยู่อย่างยั่งยืนและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชาติน้าเพ็ชร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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1. สถานภาพของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1 ข้อมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในขณะที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามามีบทบาทและความสาคัญในการ
พัฒ นาประเทศในด้านต่างๆ มากขึ้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒ นาบุคลากรให้มีความรู้ก้าวทัน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่มี การพั ฒ นาอย่างไม่ ห ยุดยั้ง พร้อมกั บสามารถประยุ กต์ศ าสตร์แ ขนง
ดังกล่าวไปใช้ในงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเล็งเห็นความสาคัญ
ของสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุ่งหวังการผลิตบุคลากรใน
สาขาวิชาดังกล่าวเพื่อนาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ต่อการดาเนินงานขององค์กร อีก ทั้งวิชาชีพ
นักสารสนเทศยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีแนวคิดที่จะผลิต
บัณฑิตโดยอยู่บนพื้นฐานของการนาศักยภาพที่มีเอกลักษณ์ด้านศิล ปะและการออกแบบที่จัดอยู่ใน
ระดับ แถวหน้า ของมหาวิท ยาลั ย ในประเทศไทยน ามาประยุกต์ เข้ากับวิท ยาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นศาสตร์ที่เข้ามามีบทบาทต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและสังคม
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้พัฒนาโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขึ้น โดยรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัด
เพชรบุ รี ซึ่ งนั บ ว่าเป็ น จั งหวั ดที่ มี ค วามส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จจั งหวั ดหนึ่ งในภู มิ ภ าคตะวัน ตกของ
ประเทศ อันจะทาให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจานวนหนึ่งสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน พัฒนาความเจริญ
ให้ กับ ชุมชนท้องถิ่น และเป็ น ส่ วนหนึ่งในการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
ตลอดจนนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เริ่มดาเนินการเรียนการสอน ในภาคการศึกษา
ต้นปีการศึกษา 2546 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ (Business Information Technology) และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
(Information Technology for Design แบ่งเป็น 3 วิชาเอก คือ วิชาเอกแอนิเมชัน วิชาเอกเว็บ
และสื่อโต้ตอบ และวิชาเอกเกม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2550 คณะฯ
ได้ขยายพื้ น ที่การศึกษาเข้ามาที่กรุ งเทพมหานคร ณ วังท่าพระ และสานักงานอธิการบดี ตลิ่ งชัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร และจัดการสอนเพิ่มขึ้นในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(Communication Arts) แบ่งเป็ น 5 สายวิชา คือ สายวิชาการโฆษณา สายวิชาการลูกค้าสัมพันธ์
สายวิชาวารสารและหนังสือพิมพ์ สายวิชาภาพยนตร์ สายวิชาวิทยุและโทรทัศน์ และในปีการศึกษา
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2560 คณะฯ ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต โดยควบรวมจาก 5 กลุ่ ม วิ ช า
เป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน และกลุ่มวิชาภาพยนตร์
ในปีการศึกษา 2551 คณะฯ ยังได้ขยายพื้นที่จัดการศึกษาบางส่วนมายัง ชั้น 8 อาคาร กสท.
โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ใกล้กับศูนย์กลางด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีค วามพร้อมในการประกอบอาชีพ
เมื่อสาเร็จการศึกษา และยังเป็นการดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความสามารถเข้ามาเป็นอาจารย์
ประจ าในคณะฯ ได้ ม ากขึ้ น ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนของคณะฯ เกิ ด คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุด และปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้ย้ายจากชั้น 8 อาคาร กสท. โทรคมนาคม บาง
รัก กรุงเทพฯ มายั งซิตี้แคมปั ส เมื องทองธานี โดยจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาปี 4 สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ และนักศึกษาปี 3-4
สาขานิเทศศาสตร์ เพื่อขยายพื้นที่การจัดการเรียนการสอนของคณะฯ โดยซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี
อยู่ บ ริเวณด้านหลั งศูน ย์ แสดงสิน ค้ าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ใกล้จุดขึ้นลงทางด่ว น
รวมทั้งอยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู ซึ่งจะเกิ ดขึ้นในอนาคต ซึ่งค่อนข้างสะดวกสาหรับการเดินทาง
ของนักศึกษา และอาจารย์
1.2 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร
บริหารงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารจัดการคณะที่เป็นหน่วยงานในกากับ
และคณะที่เป็นส่วนราชการซึ่งมีส่วนงานเป็นหน่วยงานในกากับ โดยรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี และในปีการศึกษา 2551 ได้ขยาย
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเข้ ามาในกรุ งเทพมหานคร โดยจัด การเรียนการสอน ณ ชั้ น 8 อาคาร กสท.
โทรคมนาคม บางรั ก กรุ งเทพฯ และปี ก ารศึ ก ษา 2560 คณะฯ ได้ ย้ ายจากชั้ น 8 อาคาร กสท.
โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ มายังซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี
การบริหารจัดการประกอบด้วยคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีคณบดี เป็นประธาน มีรอง
คณบดีและผู้ช่วยคณบดีเป็นกรรมการมีหน้าที่บริหารงานให้มีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวทั้งในการ
ด าเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของคณะฯ
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ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

และวิจยั

การศึกษา
คณาจารย์
ประจาคณะฯ

สานักงาน
คณะฯ

บริษัทจาลอง
หรือศูนย์ฯ

ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2559-2563)
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รายนามผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชาติน้าเพ็ชร
2. อาจารย์นฤชร สังขจันทร์
3. อาจารย์ถิรจิต แสนพล
4. อาจารย์รักชนก สุขะกาลนันท์
5. อาจารย์อนุสรณ์ ศิริปิ่น
6. อาจารย์ ดร.ภัทรศรียรรยงค์ สังข์รุ่ง
7. อาจารย์ภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์
8. อาจารย์วิชชากร สวนทรง
9. อาจารย์โกวิท มีบุญ
1.3 การจัดการศึกษา

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
 วิชาเอกออกแบบแอนิเมชัน
 วิชาเอกออกแบบเกมคอมพิวเตอร์
 วิชาเอกสื่อผสมและเว็บ
3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ
 กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน
 กลุ่มวิชาภาพยนตร์
ทุกหลักสูตรสอดคล้ องกับ กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ห ลั กสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
อาจารย์และบุคลากร
คณะฯ มีจานวนบุคลากรรวม 74 คน จาแนกเป็นสายวิชาการ จานวน 52 คน สายสนับสนุน
จานวน 18 คน โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด และมีลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน จานวน 4
คน
แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2559-2563)
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ตารางแสดงจานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจาแนกตามประเภท
บุคลากร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

รวม (คน)

พนักงานมหาวิทยาลัย

52

18

70

ลูกจ้างชั่วคราว

-

4

4

52

22

74

รวม

ตารางแสดงจานวนอาจารย์ประจาที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ จาแนกรายหลักสูตร
อาจารย์ประจา อาจารย์ประจา
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศาสตร์

อาจารย์ประจาที่ลาศึกษา
ป.โท

ป.เอก

ป.โท-เอก

14

13

-

-

-

17.5

17.5

-

-

-

19.5

18.5

-

-

-

นักศึกษา
ปี การศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร จัด การเรียนการสอนระดั บ
ปริญ ญาบั ณ ฑิ ต 3 หลั กสู ตร จ าแนกเป็น 1) หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ จ านวน 341 คน 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการออกแบบ จานวน 699 คน 3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จานวน
952 คน มีจานวนนักศึกษารวม 1,992 คน
ตารางแสดงจานวนนักศึกษาปริญญาตรี จาแนกตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ตกค้าง

74

91

82

91

3

แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2559-2563)
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หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รวม

จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รวม

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ตกค้าง

151

168

143

207

30

699

254

229

240

220

9

952

479

488

465

518

42

1,992

1.4 การวิจัยและงานสร้างสรรค์
พั น ธกิจ ด้ านการวิจั ย และงานสร้างสรรค์ ของคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร
มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บูรณาการความ
เชี่ยวชาญระหว่างศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐ เอกชน ชุมชน สังคม และเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งคณะฯ มีการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. ปี งบประมาณ 2560 คณะฯ สนั บ สนุ น คณาจารย์ ในด้ านการวิจั ย และงาน
สร้างสรรค์จากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก จานวน 31 โครงการ เป็นเงิน 3,033,483.09 บาท
โดยเป็ น ทุน จากกองทุน วิจั ย สร้างสรรค์ของคณะฯ จานวน 1,560,257.95 บาท และจากทุนจาก
ภายนอกจานวน 1,473,225.14 บาท ดังนี้
ทั้ ง นี้ คณะฯ มี 2 สาขาวิ ช าซึ่ งอยู่ ในกลุ่ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ แ ก่
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ส่วน
สาขานิเทศศาสตร์ อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจานวน 14 ทุน
เป็นเงิน 1,380,684.00 บาท สามารถจาแนกตามสาขาวิชา ได้ดังนี้
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย จานวน 6 ทุน เป็น
เงิน 491,281.01 บาท
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การออกแบบ ได้ รั บ เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย
จานวน 8 ทุน เป็นเงิน 889,402.99 บาท
2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัย จานวน 17 ทุน
เป็นเงิน 1,652,799.09 บาท
แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2559-2563)
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1.5 การบริการวิชาการแก่สังคม
การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร ซึ่งเป็ น การสร้างคุ ณ ค่าและมูล ค่าแก่ค ณะฯ ออกสู่ ชุ มชนและท้ องถิ่น เพื่ อให้ ส ร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่ระดับสากล โดยคณะฯ จัดกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ บรรยายพิเศษ
อบรม สั ม มนา ฯลฯ และสนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ เป็ น ที่ ป รึกษา อาจารย์ พิ เศษ กรรมการวิช าชี พ
กรรมการวิช าการ กรรมการวิท ยานิ พ นธ์แ ละวิ ท ยากร ให้ กั บ หน่ ว ยงาน ทั้ งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
1.6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
นอกจากพันธกิจหลักที่มุ่งเน้นด้านต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารยังมีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน และบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน
ของการผลิตผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาสู่ระดับสากลและเสริมสร้างจิตสานึกแก่
นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมา
1.7 การบริหารจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีโครงสร้างการบริหารงานภายในและสายงาน
บั ง คั บ บั ญ ชา เป็ น ไปในลั ก ษณะหน่ ว ยงานในก ากั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย บริ ห ารงานตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารจัดการคณะที่เป็นหน่วยงานในกากับและคณะที่เป็นส่วน
ราชการซึ่งมีส่วนงานเป็นหน่วยงานในในกากับ โดยมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบงานบริหาร
สูงสุ ดของคณะฯ มีรองคณบดี ฝ่ ายบริห าร รองคณบดีฝ่ ายบริการวิช าการและวิเทศสั มพั นธ์ รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รองคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพและวางแผน และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้แบ่งเบาภารกิจของ
คณบดีในแต่ละด้านที่ได้รับหมอบหมาย ในส่วนของบุคลากรทุกระดับจะมีการคัดสรรให้ได้บุคลากรที่
เหมาะสมกับ งานที่ทา และมีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษร

แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2559-2563)
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การบริหารจัดการประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารประจาคณะฯ มีคณบดี เป็นประธาน
มีรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีเป็นกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและผลักดันการ
กาหนดนโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานเพื่อให้ ภ ารกิจของคณะฯ บรรลุ ตาม
เป้าประสงค์ที่วางไว้ และเพื่อให้การบริหารจัดการภารกิจในแต่ละด้านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น
คณะฯ มีคณะกรรมการด้านการวิจัยและงานสร้า งสรรค์ เพื่ อสนับสนุนและส่งเสริม การ
พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลการของคณะฯ ภายในกรอบ ทิศทางและเป้าหมายการทา
วิจัยและสร้างสรรค์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับลักษณะหลักสูตรและสาขาวิชา เพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ
ของคณะฯ รวมไปถึงการจั ด สรรทุ น อุ ดหนุ น การวิจัย ผ่ านกองทุ น วิจั ยสร้างสรรค์ข องคณะอย่ าง
ต่อเนื่อง
คณะฯ มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้คณะฯ พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยคณะฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. ส่งเสริมอาจารย์ให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาที่ตรง เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและภารกิจทางวิชาการของสาขาวิชา/หลักสูตร/คณะ อันนามาซึ่งการพัฒนาการเรียน
การสอนในหลั กสู ตร และมีคุณ สมบัติ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสู ตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
กรณี อ าจารย์ บ างท่ านที่ ไม่ ศึก ษาต่อ ระดับ ปริญ ญาเอก จะผลั กดั น ให้ ท าผลงาน
วิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ อาทิ การอบรม สัมมนา
และการศึกษาดูงาน เป็นต้น
3. การจั ด โครงการ/กิ จ กรรมที่ ค ณะฯ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละประสบการณ์ ให้ แ ก่
บุคลากรของคณะฯ
4. ส่ งเสริ ม การพั ฒ นาผลงานวิช าการของบุ ค ลากร เพื่ อ ใช้ ข อก าหนดต าแหน่ งทาง
วิชาการ/ตาแหน่งชานาญการ
คณะฯ มีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีคณะกรรมการ
ประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษา และคณะกรรมการประสานงานการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาระดั บ
หลั ก สู ต ร และคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาส านั ก งานเลขานุ ก ารคณะเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสาร คณะฯ จะพยายามผลักดันให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการบูรณาการกระบวนการทางานให้ประสานกับการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นอกจากนี้ คณะฯ มี ก ารประเมิ น ผู้ บ ริห ารตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ส ภามหาวิท ยาลั ย ฯ ได้ อ อก
ระเบียบว่าด้วยการประเมินคณบดี พร้อมกับส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเน้นการ
ดาเนินงานที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ รวมไปถึงการนาระบบควบคุมภายในและ
บริห ารความเสี่ ย งมาใช้ในกระบวนการบริห ารการศึกษา ตลอดจนสร้างระบบติดตามและระบบ
ประเมินผลการดาเนินการ
1.8 ระบบสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยช่วยในการบริหาร
จัดการในด้านระบบงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบประเมิน
การเรีย นการสอน ระบบการจัดการทรัพ ยากร เป็นต้น รวมไปถึงระบบที่คณะฯ จัดทาขึ้นเองให้
ครอบคลุมงานด้านต่างๆ โดยระบบที่ พัฒ นาแล้ วเสร็จและใช้งานแล้ว ได้แก่ ระบบประเมิน KPIs
ระบบฐานข้อมูลจุลนิพนธ์ (Senior Project) ระบบติดตามการฝึกงานของนักศึกษา
1.9 งบประมาณ การเงินและการคลัง
งบประมาณของคณะฯ ทั้งหมดมาจากค่าเล่าเรียนของนักศึกษา ซึ่งใช้ในการดาเนินงานด้าน
ต่างๆ ของคณะฯ เช่น ค่าตอบแทนบุคลากร ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ เงิน พัฒ นาอาจารย์และ
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม การวิจัยและสร้างสรรค์ โครงการ/
กิ จ กรรมทั้ ง ของคณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา และภารกิ จ ต่ า งๆ ของคณะฯ รวมทั้ ง จั ด สรรเป็ น
ทุนการศึกษาให้นักศึกษาเป็นทุนเรียนดีและทุนผู้ช่วยสอน โดยคานึงถึงการดาเนินงานไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะฯ มีการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มีระบบและกลไกในการบริหาร
งบประมาณที่ชัดเจน โปร่งใส คล่องตัว และตรวจสอบได้ มีการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน เร่งรัดการใช้
จ่ายเงิน ให้ เป็ น ไปตามแผน เป็ น ไปตามระเบี ยบว่าด้วยการบริห ารงบประมาณ และสอดคล้ องกับ
แนวทางของมหาวิทยาลัย
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบันของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ควรตระหนั กถึ งผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของปั จจัย ภายนอกทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สั งคม
เทคโนโลยี และการแข่งขัน ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาเป็นต้องปรับตัว เพื่อ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ สั งคม ความก้ า วหน้ าทางนวัต กรรม
เทคโนโลยี และตอบสนองความต้อ งการของตลาดแรงงานและสังคม ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ
ได้แก่
1. โครงสร้างประชากรไทยกาลังเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและกาลังเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ”
2. โครงสร้างประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงจานวนมาก (ประชากรวัยเรียน (1-21 ปี) ร้อย
ละ 62.3 ต่อประชากรรวมในปี 2523 สัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 29.8 ในปี 2553 และจะเหลือร้อยละ
20 ในปี 2583)
3. การแข่งขันในธุรกิจการศึกษาสูงมาก ทั้งระดับสถาบันการศึกษา คณะวิชา หลักสูตรและ
สาขาวิชา
4. ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม และการยอมรับของผู้ประกอบการ
5. ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการการศึกษา อาทิ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 เกณฑ์มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
6. นโยบายหรื อ ยุ ท ธศาสตร์ ข องรั ฐ บาล เช่ น โมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
ธุรกิจ Startup วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Culture & Creative Economy) เศรษฐกิจที่
ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (Digital Economy) การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ตามร่ า ง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ปี 2559 (ตัดสิทธิเรียนฟรี ม.ปลาย หวั่นเด็กออกจากระบบพุ่ง) หรือการปรับ
เงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เริ่ม จั ด การศึ ก ษา ณ วิ ท ยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความรู้ทันต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างไม่
หยุ ดยั้ ง พร้ อมทั้งสามารถประยุ กต์ศาสตร์ศิล ป์ ดังกล่ าวไปใช้งานให้ เกิดประโยชน์ สู งสุ ด ต่อมาปี
การศึกษา 2550 ได้ขยายการจัดการศึกษาเข้ามากรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันได้ดาเนินงานมาแล้ ว
กว่า 14 ปี ผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
(แอนิเมชัน เว็บและสื่อโต้ตอบ เกม) และสาขานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา การลูกค้าสัมพันธ์ วารสาร
และหนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุและโทรทัศน์) เข้าสู่ตลาดแรงงาน พัฒนาความเจริญให้กั บชุมชน
ท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านดิจิทัลคอนเทนท์
ภารกิ จ หลั ก ของคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร แบ่ ง ได้ เป็ น ด้ า นการจั ด
การศึกษาและพัฒนานักศึกษา การวิจัยสร้างสรรค์ การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
จากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อ มภายในของคณะเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
พบว่า ปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและการพัฒนาของคณะฯ ได้แก่
1. คณะฯ ขาดแผนเพื่ อ การด าเนิ น งานและพั ฒ นาที่ ชั ด เจนและเป็ น รู ป ธรรม เช่ น
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น แผนอั ต ราก าลั ง แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร แ ผน
ประชาสัมพันธ์คณะ ฯลฯ
2. นักศึกษาที่รับเข้ามีแนวโน้มคุณภาพลดลง (ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีคุณภาพ จึง
ส่งผลต่อคุณภาพนักศึกษาในมหาวิทยาลัย [นิด้าโพล 2557])
3. อาจารย์ มีภ าระงานสอนมาก ทาให้ ขาดเวลาและความเชี่ยวชาญในการทาวิจัยและ
ผลงานวิชาการ
4. งานวิจั ยและสร้ างสรรค์มีจานวนน้อย คิดเป็นร้อยละ 32.60 (15 ทุน : 46 คน) ส่ว น
ผลงานทางวิชาการก็มีจานวนน้อย เช่น หนังสือ ตารา บทความวิชาการ บทความวิจัย ฯ
5. อาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการมีจานวนน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 12.0 (6 คน: 50 คน)
6. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีจานวนน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 8.0 (4 คน: 50 คน)
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7. อาจารย์ประจาต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) บางสาขาวิชาไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 1 : 22.58 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบ 1 : 20.20 และสาขานิเทศศาสตร์ 1 : 35.28 )
8. แหล่งทุนด้านการวิจัยและบริการวิชาการส่วนใหญ่มาเป็นเงินจากงบประมาณรายได้ของ
คณะ ส่วนแหล่งทุนและความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกยังมีน้อย
9. การปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน สถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และเครื่องมือ/
อุปกรณ์ทางการศึกษา ควรได้รับการแก้ไข
10. คณะฯ ต้องดาเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตาม
แผนของมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1) คือสถาบันที่เน้นระดับ
บัณฑิตศึกษา
11. งบประมาณรายรับและรายจ่ายของคณะ (ค่าเล่าเรียนนักศึกษา) เริ่มมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
12. คณะฯ ต้องดาเนินการจัดหาหรือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนันสนุนการดาเนินงาน
ด้านต่างๆ ของคณะ
จากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า จุด
แข็ง จุดอ่อน (สภาพแวดล้อมภายใน) โอกาส อุปสรรค/ภัยคุกคาม (สภาพแวดล้อมภายนอก) ของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค/ภัยคุกคาม (SWOT Analysis)
ด้านการจัดการศึกษา
จุดแข็ง
1. มีชื่อเสียงคณะและมหาวิทยาลัย ทาให้หลักสูตรได้รับความนิยม
จากผู้เรียน
2. หลักสูตรมีความเข้มแข็ง มีจุดเด่น มีการบูรณาการ มีความ
หลากหลาย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
3. การจัดและให้ความสาคัญกับการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียน
เป็นสาคัญทุกหลักสูตร
4. อาจารย์ประจามีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์
5. อาจารย์พิเศษมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
6. การจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในด้านการเรียนอย่างต่อเนื่อง
7. คณาจารยให้ความสาคัญและดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด
8. คณะฯ ใช้การประกันคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา
9. นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลจากการประกวด
ในเวทีต่างๆ จานวนมาก
10. ศิษย์เก่าประสบความสาเร็จและได้รับรางวัลระดับชาติและ
นานาชาติ
11. บัณฑิตของคณะฯ สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี เป็นที่
ยอมรับจาก ผู้ประกอบการ มีอัตราการว่างงานต่า
อุปสรรค/ภัยคุกคาม
1. ประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงจานวนมาก
2. การแข่งขันในธุรกิจการศึกษาสูงมาก รวมทั้งมีมหาวิทยาลัย
ต่างชาติเข้ามาเปิดการเรียนการสอนแข่งขันด้วย
3. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2558
4. เกณฑ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่าและผลงานวิชาการของผูด้ ารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
5. เกณฑ์การเข้าสูต่ าแหน่งวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
6. นักเรียนที่เลือกคณะฯ มีคณ
ุ ภาพลดลง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากระบบ
รับเข้าและ/หรือการเรียนการสอน
7. คณะฯ จัดการเรียนการสอน 2 วิทยาเขต โดยเฉพาะวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีซึ่งค่อนข้างไกลจากรุงเทพ ทาให้ขาดแรง
ดึงดูดนักศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงมาเรียนที่คณะ

จุดอ่อน
1. คณะฯ ยังไม่มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
กับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
2. อาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการมีจานวนน้อยมาก
3. อาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกมีจานวนน้อยมาก
4. สัดส่วนอาจารย์กับนักศึกษา (FTES) บางหลักสูตรยังไม่
เหมาะสม
5. นักศึกษาที่รับเข้ามีแนวโน้มคุณภาพลดลง
6. คณะฯ ไม่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
7. อาจารย์มีภาระการสอนมาก
8. คณะฯ ขาดการประชาสัมพันธ์และกลไกการจูงใจที่มี
ประสิทธิภาพในการรับนักศึกษา
9. อาจารย์ผลิตหนังสือ/ตารา/เอกสารประกอบการสอน
จานวนน้อย
10. คณะฯ มีกิจกรรมสร้างสรรค์ทนี่ าองค์ความรู้ที่ได้จาก
ห้องเรียนไปสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จริงและเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
ค่อนข้างน้อย
โอกาส
1. นโยบายของรัฐบาล : Thailand 4.0 StartUp เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เศรษฐกิจดิจิทัล ฯลฯ
3. คณะและมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่
ส่วนต่อขยาย City Campus เมืองทองธานี
4. ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม และการ
ยอมรับของผู้ประกอบการ
5. คณาจารย์ของคณะฯ มีเครือข่ายและความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
6. การเข้าสูร่ ่วมประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทาให้เกิดการบูรณาการทางการเรียนรู้
8. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่
ทันสมัยของรัฐบาล ช่วยดึงดูดนักศึกษาที่มีคุณภาพจาก
กรุงเทพและปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
หรือแม้แต่นักเรียนจากประเทศเพือ่ นบ้านมาเรียนที่
คณะฯ
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ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
จุดแข็ง
1. คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ทาวิจัย/สร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านกองทุนวิจัยสร้างสรรค์ของคณะฯ
2. คณะฯ สร้างมีกลไก เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลชั้นนาของโลก

จุดอ่อน
1 งานวิจัยและสร้างสรรค์มจี านวนน้อย
2. อาจารย์รุ่นใหม่ ขาดประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการขอทุนทาวิจัย
3. อาจารย์รุ่นใหม่ บางส่วนขาดประสบการณ์ทางานวิจัยไม่
สามารถสร้างงานวิจัยให้มีคณ
ุ ภาพจนได้รับการตีพมิ พ์ใน
วารสารชั้นนาในฐานข้อมูลสากลได้
4. อาจารย์มีภาระงานสอนมาก ทาให้ขาดเวลาและความ
เชี่ยวชาญในการทาวิจัยและผลงานวิชาการ
5. อาจารย์ทาวิจัยในลักษณะโครงการเดี่ยวมากกว่าโครงการ
กลุ่ม ทาให้ขาดการบูรณาการงานวิจัยระหว่างศาสตร์ที่
ต่างกัน
6. จานวนแหล่งทุนและเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
สร้างสรรค์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมีจานวน
น้อย โดยเฉพาะการร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาและ
วิจัยในต่างประเทศและในชาติสมาชิกของกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

อุปสรรค/ภัยคุกคาม
1. การขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมีการแข่งขันสูงเช่น
สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร สกว. และ วช.
2. การแข่งขันจากธุรกิจการศึกษา ทาให้มีการดึงดูดอาจารย์ทมี่ ี
ความสามารถสูงมีความรุนแรงมากขึ้น

โอกาส
1. นโยบายของรัฐบาล : Thailand 4.0, StartUp,
Culture & Creative Economy, Digital Economy
ฯลฯ
2. พรบ.ศิลปากรฉบับใหม่ เปิดโอกาสให้จัดตั้งบริษัทจาลอง
หรือศูนย์การบริการวิชาการ เพื่อให้บริการวิชาการแก่
สังคม และวิจัย
3. เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยมี MOU จะสร้างโอกาส
ให้คณะฯ ได้รับการพัฒนาด้านการวิจัยให้อยู่ในระดับ
สากลมากขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในชาติสมาชิกของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. การแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้การค้าใน
ปัจจุบัน ผู้ประกอบการต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างนวัตกรรมที่ให้
ผลสัมฤทธิ์สูง
5. สถานที่ตั้งของคณะฯ เอื้อต่อการบริการวิจัยทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ตอบโจทย์ปัญหา
ให้กับชุมชนและสังคม
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ด้านการบริการวิชาการ
จุดแข็ง
1. คณะฯ มีบคุ ลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทา

จุดอ่อน
1. การบริการวิชาการของคณะฯ ส่วนใหญ่เป็นแบบให้เปล่า

ให้สามารถบริการวิชาการแก่สังคมได้หลายด้าน
2. คณะฯ มีแผนดาเนินงานของการบริการวิชาการที่นาความรู้ด้าน

ไม่มีการสร้างรายได้
2. คณะฯ ขาดกลไกในการจัดตั้งศูนย์หรือบริษัทจาลอง เพื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกสู่ชุมชนสังคมใน

ทาหน้าที่ให้บริการวิชาการ/วิจัยและสร้างรายได้ให้กับ

รูปแบบต่างๆ

คณะฯ อย่างชัดเจน

3. คณะที่เน้นให้การศึกษาและการบริการวิชาการแก่สังคม/ท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง
อุปสรรค/ภัยคุกคาม
1. นโยบายและเกณฑ์ของ สกอ. / สมศ. ที่ไม่ชัดเจน และ

โอกาส
1. นโยบายของรัฐบาล : Thailand 4.0, StartUp,

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในด้านการบริการวิชาการได้สร้าง

Culture & Creative Economy, Digital Economy

ภาระงานที่เพิ่มขึ้นให้กับคณาจารย์ในคณะฯ
2. ระเบียบ ขั้นตอนของมหาวิทยาลัยในการขออนุมัตโิ ครงการและ

ฯลฯ
2. พรบ.ศิลปากรฉบับใหม่ เปิดโอกาสให้จัดตั้งบริษัทจาลอง

การเบิกจ่ายเงินมี ความล่าช้า
3. ระเบียบและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินบริการวิชาการไม่เอื้อให้
บุคลากร

หรือศูนย์การบริการวิชาการ เพื่อให้บริการวิชาการแก่
สังคม และวิจัย
3. คณะฯ มีโอกาสประชาสัมพันธ์ความเข้มแข็งทางวิชาการ
และสร้างรายได้ จากงานบริการวิชาการ
4. คณะฯ บูรณาการงานบริการวิชาการเข้ากับงานการเรียน
การสอนและวิจัย รวมทั้งการให้นกั ศึกษาได้ฝึกทักษะและ
ปฏิบัติการทีเ่ ชื่อมโยงกับการเรียนในชั้น เรียน
5. คณะฯ สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอกได้มากขึ้น
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ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. คณาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสาคัญและสนใจเข้าร่วม 1. คณะฯ มีผลงานที่เกิดจากการบูรณาการระหว่างการทานุ
กิจกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย

บารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจยั
น้อย

2. คณะฯ จัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริม 2. ภาระการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษามีมาก
ให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ

ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการและการเข้าร่วมกิจกรรม

3. คณะฯ มีนโยบายที่ชัดเจนปฏิบตั ิได้และมีแผนงานรองการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี
4. คณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรทาวิจัยและ/หรือบริการวิชาการ เพื่อ
เป็นการเชื่อมโยงความรูด้ ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกับศิลปวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน
5. การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สร้างมีความโดดเด่นแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
อุปสรรค/ภัยคุกคาม
โอกาส
1. ระเบียบ ขั้นตอนของมหาวิทยาลัยในการขออนุมัตโิ ครงการและ 1. นโยบายของรัฐบาล : Thailand 4.0, StartUp,
การเบิกจ่ายเงินมี ความล่าช้า
Culture & Creative Economy, Digital Economy
2. การดาเนินชีวิตของสังคมวัตถุนยิ มส่งผลให้คนคิดถึงแต่ตนเองเป็น
ฯลฯ
สาคัญทาให้ละเลยการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. พรบ.ศิลปากรฉบับใหม่ เปิดโอกาสให้จัดตั้งบริษัทจาลอง
หรือศูนย์การบริการวิชาการ เพื่อให้บริการวิชาการแก่
สังคม และวิจัย
3. คณาจารย์และนักศึกษามีโอกาสในการศึกษาและ
แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ระหว่างกัน รวมถึงร่วมกับชาติในสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
4. กิจกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้สร้างโอกาสในการ
ประชาสัมพันธ์ความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะฯ
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ด้านการบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1. คณะเป็นหน่วยงานในกากับ ทาให้การทางานมีความคล่องตัวและ
ยืดหยุ่นสูง
2. คณะฯ มีคณะกรรมการอานวยการ ทาหน้าที่ กากับดูแล ให้
คาแนะนา และตรวจสอบการดาเนินงานของคณะฯ
3. คณะฯ มีคณะกรรมการบริหารคณะฯ ทาหน้าที่ กากับดูแล กาหนด
นโยบาย และยุทธศาสตร์ใน การดาเนินงาน เพื่อให้ภารกิจของ
คณะฯ บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้

จุดอ่อน
1. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภายในและภายนอก
ของคณะฯ ยังไม่ทั่วถึงและไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ทา
ให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2. สถานที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และเครื่องมือ/อุปกรณ์
ควรได้รับการแก้ไข
3. คณะฯ ขาดแผนการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อการ
ดาเนินงานและพัฒนาที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

4. คณะฯ มีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถสูง ทา 4. คณะฯ ยังขาดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร รวมทั้ง
หน้าที่ดาเนินงานให้ความเห็น กลัน่ กรอง และนาเสนอผลการ

ฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลของคณะฯ ทาให้เกิดความล่าช้า

ติดตามภารกิจของคณะฯ ในงานด้านวิชาการ ด้านการวิจยั และงาน
ในการบริหารที่ต้องพึ่งตัวบุคคล
สร้างสรรค์ด้านการบริการวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา และด้าน 5. คณะฯ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง ทาให้การสื่อสารและ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้กับผู้บริหารคณะฯ

ประสานงานระหว่างกันค่อนข้างลาบาก รวมถึงความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทาง

5. ผู้บริหารคณะฯ บริหารงานโดยเน้นให้บุคลากรในคณะฯ มีส่วนร่วม
และเสนอแนวทางในการบริหารจัดการตามความเหมาะสม
6. คณะฯ สนับสนุนบุคลากรให้พฒ
ั นาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รบั มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการสนับสนุนการศึกษาระดับที่สูงขึ้นและการพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง
7. ผู้บริหารคณะฯ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
อุปสรรค/ภัยคุกคาม
1. ประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงจานวนมาก

โอกาส
1. มีพื้นที่ส่วนต่อขยาย City Campus เมืองทองธานี ในการ

2. นโยบายของรับบาล เช่น การปรับเงินเดือนข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐ สภาพเศรษฐกิจของประเทศที่กาลังเริ่มเข้าสูภ่ าวะ

จัดการเรียนการสอน
2. เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ

ถดถอยอาจ เป็นต้น
3. ระบบสารสนเทศจากส่วนกลาง ยังไม่สามารถอานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานและการบริหารได้โดยอัตโนมัติ ยังต้องพึ่งพา
บุคคลเป็นส่วนมาก

และต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยมี MOU จะสร้างโอกาส
ให้คณะฯ ได้รับการพัฒนาด้านการวิจัยให้อยู่ในระดับ
สากลมากขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในชาติสมาชิกของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ด้านระบบสารสนเทศ
จุดแข็ง
1. คณะฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของตนเอง

จุดอ่อน
1. ระบบสารสนเทศเพื่อสนันสนุนการดาเนินงานด้านต่างๆ

(บางระบบ)
2. คณะฯ มีการประมารการงบประมาณ เพื่อใช้จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และซอฟต์แวร์ เพื่อการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการ

ยังน้อยมาก
2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและการทาวิจัยใช้
งบประมาณดูแลลิขสิทธิ์ จานวนมาก
3. การบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ยังไม่
ครอบคลุมเนื้อที่ทั้งหมดของคณะฯ และยังไม่ค่อยเสถียร
4. คณะฯ ขาดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพใช้งานได้จริง สามารถลดขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่างๆ เช่น ระบบประกันคุณภาพ ระบบ
ติดตามงานวิจัย/บริการวิชาการ การขออนุมัติลาหยุด
การขออนุมัติใช้รถการติดตามคาร้องอนุมัติต่างๆ ของ
บุคลากรจากฝ่ายบริหาร การขอใช้ห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการ การยืมคืนอุปกรณ์การเรียน การจัด
ตารางเรียน/ตารางสอน เป็นต้น

อุปสรรค/ภัยคุกคาม
โอกาส
1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทาให้อุปกรณ์ รวมไป 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจช่วย
ถึงซอฟต์แวร์ล้าสมัยเร็ว และเข้ากันไม่ได้กับอุปกรณ์ที่คณะมีอยู่
สร้างโอกาส ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนความยุ่งยากของ
ระบบการทางานแบบเดิมและทางานได้เร็วขึ้น
2. ระบบเครือข่ายความเร็วสูงช่วยสร้างโอกาสในการ
ประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร การวิจัย และการสร้าง
รายได้จากการบริการวิชาการ
3. ระบบสารสนเทศสร้างโอกาสในการลดภาระค่าใช้จ่ายใน
การใช้วัสดุของคณะฯ และมหาวิทยาลัย เช่น กระดาษ
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ด้านงบประมาณ การเงินและการคลัง
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. คณะฯ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่แสดงให้เห็นแหล่งที่มาและแหล่ง 1. งบประมาณรายรับและรายจ่ายของคณะ เริม่ มีสัดส่วนที่
ที่ใช้เงินไป เพื่อการดาเนินงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
2. คณะฯ มีแนวทางและการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ใกล้เคียงกัน
2. การเบิกจ่ายเงินมีหลายขั้นตอน ยุ่งยาก และล่าช้า

โปร่งใส ตรวจสอบได้จาก หน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 3. คณะฯ มีการจัดทา/รวบรวมระเบียบการเบิกจ่ายเงินรวมทั้ง
3. คณะฯ มีจดั สรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละ

ตัวอย่างการ เบิกจ่ายเงินแบบต่างๆ ให้กับบุคลากร แต่บุ

พันธกิจ
4. คณะฯ การจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อวิเคราะห์

คลกรยังทราบไปม่ทั่วถึงหรือไม่สนใจ

ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
คณะฯ อย่างต่อเนื่อง
5. คณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณบดี มีติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงาน และนาข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ / สนับสนุนภารกิจ
ด้านต่างๆของคณะฯ
อุปสรรค/ภัยคุกคาม
1. ประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงจานวนมาก
2. นโยบายของรับบาล เช่น การปรับเงินเดือนข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐ สภาพเศรษฐกิจของประเทศที่กาลังเริ่มเข้าสูภ่ าวะ

โอกาส
1. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศข้อมูลเชิงบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงินและพัสดุ

ถดถอยอาจ เป็นต้น
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3. ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.1 ปณิธาน
สร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้นาการสื่อสาร บูรณาการเทคโนโลยี
3.2 วิสัยทัศน์
เป็น คณะวิชาชั้นน าแห่ งการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยความคิด
สร้างสรรค์
3.3 พันธกิจ
1. พั ฒ นาการจั ด การเรี ยนการสอนที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ สร้างบั ณ ฑิ ตที่ มี ความรู้ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ มีความเชี่ยวชาญ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. สนับสนุน/ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. บริการวิชาการแก่สังคมด้วยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
เสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็งแก่ ชุม ชน สั งคม และพั ฒ นาความสามารถในการแข่ งขัน ระดั บ ชาติ และ
นานาชาติ
4. สืบสานและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ ด้วยองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาส
ประชาคมมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการบริหารจัดการ
6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย
3.4 แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช่วง 4 ปี (พ.ศ.2559-2563)
จากการการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและสถานการณ์ปัจจุบันของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แล้วนาประมวลผลหาจุดแข็ง จุดอ่อน ภัยคุกคาม/ความเสี่ยง และโอกาส
ของคณะในหลายมิติ ทาให้ได้ข้อสรุปที่ควรดาเนินการเพื่อตอบสนองพันธะกิจของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรในด้านการจัดเรียนการสอน การวิจัย/สร้างสรรค์
การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม โดยระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2563 คณบดี
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ควรดาเนินการและปฏิบัติ เพื่อนาพาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารไปในทิ ศ ทางที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ม หาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร
(พ.ศ.2556 – 2563) ดังนี้
แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2559-2563)
Page

22 |

ด้านการจัดการศึกษา:

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์/มาตรการ

แผนดาเนินการ/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การพัฒนาหลักสูตรและจัด

1.1 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตที่
1.1 แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ บัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของ

1.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ หา
งานและได้งานทาภายใน 1 ปี (QS)

1.1.1 ร้อยละ 95 จากบัณฑิต
ทั้งหมด

คณบดี/รอง
คณบดี/ผู้ช่วย

การศึกษาโดยบูรณาการ

เป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.

ตลาดแรงงาน และเป็นไปตามตามเกณฑ์

1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต

1.2.1 ร้อยละ 86 จากการ

คณบดี /

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเข้ากับศาสตร์ด้านต่างๆ

2558 และการประกันคุณภาพ

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และการประกัน ที่มีต่อบัณฑิต
คุณภาพ
1.3 ระดับคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี

สารวจ จานวนผู้ใช้บัณฑิต
1.3.1 ระดับมากกว่า 4.30

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

เพื่อให้บัณฑิตมีความคิด

1.2 พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพือ่ ส่งเสริม

1.2 แผนพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อ

ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับ

เทียบ จากปีที่ผ่านมา

สร้างสรรค์

ความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจยั และ

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัย

อุดมศึกษาแห่งชาติ

นโยบาย :

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.

1.4 จานวนหลักสูตรที่ผ่านการ รับรอง

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับ

ของ สกอ. และการประกันคุณภาพ

2558 ของ สกอ. และการประกันคุณภาพ

คุณภาพโดยองค์กรระดับชาติ หรือระดับ

1.4.1 ผ่านจานวนทุกหลักสูตร

สากล มีความรู้ ทักษะ และ
1.3 จัดให้มีจานวนอาจารย์ประจาต่อจานวน
1.3 แผนรับอาจารย์ประจาเพิ่ม ในสาขาวิชาที่
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความโดด นักศึกษาเพิ่มขึ้น ในสาขาวิชาที่ค่า FTES ไม่เป็นไป ค่า FTES ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

สากล (QS)
1.5 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ สอบ

เด่นเฉพาะทาง เป็นทีย่ อมรับ

ตามเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

และตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และ

1.4 จัดให้มีอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.5 พัฒนาการเรียนรู้และทักษะของนักศึกษา โดย 1.5 โครงการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของ

บัณฑิตมีจิตสานึกและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

เน้นการปฏิบัติงานจริงตามความเหมาะสมของ
สาขาวิชา

นักศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานจริงเพื่อเตรียม สิ่งอานวยความสะดวก ด้านการเรียนรู้
ความพร้อมเข้าสูก่ ารทางาน

1.6 จัดให้มีโครงการเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ

1.6 โครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ

1.4 แผนรับอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญมา ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับ
สอน
ปริญญาตรี

1.6.1 ระดับมากกว่า 4.30

1.6 ระดับความพึงพอใจของ นักศึกษาต่อ

แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2559-2563)

1.5.1 ร้อยละ 80 จากบัณฑิต
ทั้งหมด

เทียบ จากปีที่ผ่านมา

23 | P a g e

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(2559-2563)
ทุกปีการศึกษา

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์/มาตรการ

แผนดาเนินการ/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

2.1 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นา
นักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา
2.2 แผนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สาหรับการ
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต
2.3 โครงการ/กิจกรรมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการหรือผู้นานักศึกษากับ
สถาบันการศึกษาอื่น
2.4 โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ด้านวิชาการ วิชาชีพ
และทักษะชีวิตของนักศึกษา
2.2 จานวนแหล่งการเรียนรู้สาหรับการ
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะ
ชีวิต
2.3 จานวนโครงการ/กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการหรือผู้นา
นักศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่น
2.4 จานวนโครงการ/กิจกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

2.1.1 จานวนโครงการ/
กิจกรรม เสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ของ นักศึกษาอย่าง
น้อย 1 โครงการ/ กิจกรรมต่อ
ปี
2.1.2 ทุกโครงการมีระดับ
ความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า ระดับ 3.51
2.2.1 จานวนของแหล่งการ
เรียนรู้ สาหรับการพัฒนา
นักศึกษาให้มี คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้าน วิชาการ วิชาชีพ
และทักษะชีวิต อย่างน้อย 4
แหล่ง
2.2.2 ทุกแหล่งมีระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อย
กว่า ระดับ 3.51
2.3.1 จานวนโครงการ/

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(2559-2563)

แก่นักศึกษา
1.7 สร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับ
สถาบันการศึกษา และ/หรือหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2:
การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา เพือ่ ให้บัณฑิตมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และมี
ความคิดสร้างสรรค์
นโยบาย:
การพัฒนานักศึกษาด้วยการ
บูรณาการกิจกรรม มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
วิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต
และสามารถอยู่ร่วมในสังคม

2.1 จัดให้มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นานักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม
2.2 จัดสรรทรัพยากร สาหรับการพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านวิชาการ วิชาชีพ
และทักษะชีวิต
2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการหรือ
ผู้นานักศึกษากับสถาบัน-การศึกษาอื่น
2.4 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน

อย่างมีความสุข

แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2559-2563)
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คณบดี/รอง
คณบดี/ผู้ช่วย
คณบดี /
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ทุกปีการศึกษา

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3:
การปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่
ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
นโยบาย :
สร้างบรรยากาศการเรียนการ
สอนในคณะฯ ที่เอื้อให้เกิดการ
เรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์

กลยุทธ์/มาตรการ

แผนดาเนินการ/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

กิจกรรม สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทาง วิชาการหรือผู้นา
นักศึกษากับ สถาบันการศึกษา
อื่นอย่างน้อย 2 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี
2.3.2 ทุกโครงการมีระดับ
ความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ
ไม่น้อยกว่า ระดับ 3.51
3.1 ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีสว่ นร่วมใน 3.1 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม 3.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
3.1.1 จานวนโครงการ/
การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของ
ทางการศึกษาของคณะ ฯ
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของคณะ ฯ กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม
คณะฯ ให้มีศกั ยภาพ
3.2 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3.2 ระดับความพึงพอใจการให้บริการด้าน ทางการศึกษาของคณะ ฯ
3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้มี
3.3 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาจัดการเรียนการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา:
อย่างน้อย 2 โครงการ/กิจกรรม
ประสิทธิภาพ
สอน ฝึกอบรมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ค่าเฉลี่ยจากมาตรวัด 5 ระดับ
ต่อปี
3.3 จัดการเรียนการสอน ฝึกอบรมเพื่อผลิต
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
3.1.2 ทุกโครงการมีระดับความ
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
จัดการเรียนการสอน ฝึกอบรมเพื่อผลิต
พึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อย
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
กว่าระดับ 3.51
ประสงค์
3.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาไม่
น้อยกว่าระดับ 3.51
3.3.1 โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
จัดการเรียนการสอน ฝึกอบรม
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี

แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2559-2563)
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ผู้รับผิดชอบ
หลัก

คณบดี/รอง
คณบดี/ผู้ช่วย
คณบดี /
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(2559-2563)

ทุกปี

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์/มาตรการ

แผนดาเนินการ/โครงการ

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์

หลัก

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(2559-2563)

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์อย่างน้อย 3 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี
3.3.2 ทุกโครงการมีระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อย
กว่าระดับ 3.51

ด้านการวิจัยสร้างสรรค์ :
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4:
พัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรรค์

กลยุทธ์/มาตรการ

4.1 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรทางานวิจัย/งานสร้างสรรค์

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
นโยบาย :
สร้างความเข้มแข็งการวิจัย
สร้างสรรค์และผลงานวิชาการ

4.2 สนับสนุนให้ผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ และสร้างแรงจูงใจ
ในการทาวิจัย
4.3 สนับสนุนการสร้างประชาคมวิจัย
และระบบพี่เลี้ยง อย่างเป็นรูปธรรมและ

แผนดาเนินการ/โครงการ

4.1 โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

4.1 จานวนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ 4.1 จานวนโครงการวิจัย/งาน
ที่บุคลากรขอทุน
สร้างสรรค์ที่บุคลากรขอทุน
อย่างน้อย 3 ทุนต่อปี

4.2 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่
4.2 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 4.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/ ในวารสารระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติ
ระดับนานาชาติอย่างน้อย 2
เรื่องต่อปี
4.3 แผนการจัดตั้งประชาคมวิจัย
4.3.1 จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
4.3.1 จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
และระบบพี่เลี้ยง
ประชาคมในสาขาต่างๆ
ประชาคมในสาขาต่างๆ อย่าง

แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2559-2563)
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ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ

หลัก

(2559-2563)

คณบดี/รอง
คณบดี/ผู้ช่วย
คณบดี

ทุกปี

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์/มาตรการ

แผนดาเนินการ/โครงการ

ตัวชี้วดั

อย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าและองค์ ต่อเนื่อง

วิชาการ เพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

น้อยสาขาละ 2 คนต่อปี
4.3.2 ร้อยละ 20 ของอาจารย์
และนักวิจัยใหม่
4.4 จานวนโครงการความ

4.4 ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับ

4.4 โครงการความร่วมมือกับ

4.3.2 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัย
ใหม่ที่เข้าร่วม
4.4 จานวนโครงการความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอกที่มีทุนสนับสนุนการ

หน่วยงานภายนอกที่มีทุนสนับสนุน

หน่วยงานภายนอกที่มีทุนสนับสนุนการ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่

ทาวิจัย

การทาวิจัย

ทาวิจัย

มีทุนสนับสนุนการทาวิจัยอย่าง

ความรู้จากการวิจัยและวิชาการสู่
การเรียนการสอนและบริการ

เป้าประสงค์

น้อย 1โครงการต่อปี
4.5 สร้างเครือข่ายนักวิจัยกับนักวิจัย

4.5 โครงการความร่วมมือในการทา

4.5 จานวนโครงการความร่วมมือกับ

4.5 จานวนโครงการความ

ภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย

วิจัยกับนักวิจัยภายนอกคณะ/

นักวิจัยภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย

ร่วมมือกับนักวิจัยภายนอก

มหาวิทยาลัย

คณะ/มหาวิทยาลัย อย่างน้อย
1 โครงการต่อปี

แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2559-2563)
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ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ

หลัก

(2559-2563)

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม:
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์/มาตรการ

ยุทธศาสตร์ 5:

5.1 สนับสนุนการบริการ
วิชาการแก่สังคมในรูปแบบ
การบริการวิชาการแก่
ต่างๆ ด้วยองค์ความรู้มาจาก
สังคมด้วยเทคโนโลยี
งานวิชาการและ/หรืองานวิจัย
สารสนเทศและการสื่อสาร
ตามความเชี่ยวชาญที่มีความ
อย่างสร้างสรรค์
หลากหลาย เพื่อตอบสนอง
นโยบาย :
ความต้องการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริการวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
แก่สังคม เพื่อสร้างมูลค่า ชุมชนและสังคม นาไปสู่
และความเข้มแข็งด้วยองค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5.2 สนับสนุนการบูรณาการ
ความรู้และผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
เพื่อสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนและ

พันธกิจด้านอื่นๆ ของคณะฯ

สังคม นาไปสู่เศรษฐกิจ

แผนดาเนินการ/โครงการ

ตัวชี้วดั

(2559-2563)

5.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่
สังคมที่ตอบสนองความต้องการ หรือเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง หรือส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แก่ชุมชน
สังคม และ ประเทศชาติ

5.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ คณบดี/รอง ทุกปี
วิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความ
คณบดี/ผู้ช่วย การศึกษา
ต้องการ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็ง คณบดี
หรือส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แก่
ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ อย่าง
น้อย 1 โครงการ/กิจกรรมต่อปี
5.1.2 ทุกโครงการมีระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าระดับ
3.51

5.2 สนับสนุนให้มีการบูรณา

5.2 จานวนโครงการ/กิจกรรม

5.2.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมงาน
บริการวิชาการแก่สังคมที่มีการบูรณา
การกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน
การวิจัย และ/หรือการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี
5.2.2 ทุกโครงการมีระดับความพึง

การงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่สังคมที่มีการบูรณาการกับ
กับการเรียนการสอน การวิจัย

พันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ/หรือ

และ/หรือการทานุบารุง

การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

พอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าระดับ
3.51
5.3 สนับสนุนการตั้งบริษัท

หลัก

ระยะเวลา
ดาเนินการ

5.1 จัดทาแผนงานการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สังคม โดยนาไปสู่การ
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ รายได้
และความเข้มแข็งแก่ชุมชน

ศิลปวัฒนธรรม

สร้างสรรค์

เป้าประสงค์

ผู้รับผิดชอบ

3.3 โครงการจัดตั้งบริษัทจาลอง 4.3 จานวนบริษัทจาลองหรือศูนย์บริการฯ ที่จัดตั้ง

แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2559-2563)
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์/มาตรการ

จาลองหรือศูนย์บริการฯ เพื่อ

แผนดาเนินการ/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

หรือศูนย์บริการฯ

ขึ้น

ศูนย์บริการฯ อย่างน้อย 1 ศูนย์

5.4 สร้างความร่วมมือด้าน

1.6 โครงการความร่วมมือด้าน

1.6 จานวนโครงการความร่วมมือด้านบริการวิชาการ 1.6 จานวนโครงการความร่วมมือด้าน

บริการวิชาการแก่สังคมกับ

บริการวิชาการแก่สังคมกับ

แก่สังคมกับชุมชนและ/หรือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน บริการวิชาการแก่สังคมกับชุมชนและ/

ชุมชนและ/หรือหน่วยงาน

ชุมชนและ/หรือหน่วยงาน

หรือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน อย่าง

ภาครัฐ/เอกชน

ภาครัฐ/เอกชน

น้อย 1 โครงการต่อปี

หารายได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง

แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2559-2563)
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ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(2559-2563)

ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม :
ระยะเวลา
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 6:
การอนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ทางศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ เพื่อรักษาคุณค่าและ
เพิ่มมูลค่าในระดับท้องถิ่นและ
ชาติ
นโยบาย :
สืบสานและส่งเสริมการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

กลยุทธ์/มาตรการ

6.1 สนับสนุนการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
การบริการวิชาการ และ/หรือ
งานวิจัยสร้างสรรค์

แผนดาเนินการ/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

6.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา และกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรในด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และชาติ
6.2 สนับสนุนให้มีการบูรณาการ

6.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

งานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ

กับการเรียนการสอน การบริการ

เรียนการสอน การบริการวิชาการ

วิชาการ และ/หรืองานวิจัย

และ/หรืองานวิจัยสร้างสรรค์

6.1.1 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อย่าง
น้อย 2 โครงการ/กิจกรรมต่อปี
6.1.2 ทุกโครงการมีระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3.51
6.2.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ และ/
หรืองานวิจัยสร้างสรรค์ อย่างน้อย 2
โครงการ/กิจกรรมต่อปี
6.2.2 ทุกโครงการมีระดับความพึง

6.2 จานวนโครงการ/กิจกรรมการ

สร้างสรรค์ด้วยองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

พอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3.51

สื่อสาร อันนาไปสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2559-2563)
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ผู้รับผิดชอบหลัก

ดาเนินการ
(2559-2563)

คณบดี/รองคณบดี/ ทุกปีการศึกษา
ผู้ช่วยคณบดี
/ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ด้านการบริหารจัดการ:
ระยะเวลา
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์/มาตรการ

ยุทธศาสตร์ 7:

7.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มี
การบริหารจัดการองค์กรอย่าง ประสิทธิภาพการทางานสูงขึ้น
มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น
องค์กรแห่งการสร้างสรรค์

แผนดาเนินการ/โครงการ

7.1.1 สนับสนุนทุนการศึกษาต่อ
7.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิ
ระดับปริญญาเอกของบุคลากรสาย การศึกษาระดับปริญญาเอกต่อ
วิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
7.1.2 ส่งเสริม/สนับสนุนให้
บุคลากรทุกระดับมีทักษะในการ
ทางานที่สูงขึ้น

นโยบาย :
การบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและทางาน
ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร ยึด 7.2 ปรับปรุงกระบวนการ
หลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม ดาเนินการงานของคณะฯ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
โปร่งใส และตรวจสอบได้

ตัวชี้วดั

7.2.1 พัฒนา/ปรับปรุงการจัดเก็บ
ข้อมูลงานด้านต่างๆ ของคณะฯ
อย่างเป็นระบบและเข้าถึงได้ง่าย
7.2.2 ปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารองค์กรด้านต่างๆ
ของคณะฯ

เป้าประสงค์

ผู้รับผิดชอบหลัก

ดาเนินการ
(2559-2563)

7.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิ
คณบดี/รองคณบดี/ ทุกปีการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาเอก มีจานวน ผู้ช่วยคณบดี
เพิ่มขึ้น

7.1.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น/การฝึกอบรม/
สัมมนา/การปฏิบัติงานในหน้าที่

7.1.2 ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ทั้งหมดของคณะฯ ที่ได้รับการ
พัฒนา/ฝึกอบรมการเรียนการสอน/
การวิจัย/การปฏิบัติงานในหน้าที่
7.2.1 ร้อยละของจานวนข้อมูลงาน 7.2.1 ร้อยละ 60 ของจานวนข้อมูล
ด้านต่างๆ ของคณะฯ ที่ได้รับการ งานด้านต่างๆ ของคณะฯ ที่ได้รับการ
พัฒนา/ปรับปรุง
พัฒนา/ปรับปรุง
7.2.2 ระดับความพึงพอใจของ
7.2.2 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับกับงาน
บุคลากรสาหรับงานประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
คณะฯ ในภาพรวม: ไม่น้อยกว่าระดับ
องค์กรของคณะฯ ในภาพรวม
3.51

แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2559-2563)
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ทุกปีการศึกษา

ระยะเวลา
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์/มาตรการ

แผนดาเนินการ/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

7.2.3 จัดหาและซ่อมบารุง

7.2.3 ระดับความพึงพอใจของ

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

บุคลากรทุกระดับกับงานจัดหาและ บุคลากรทุกระดับกับงานจัดหาและ

เครื่องมือ/อุปกรณ์ ให้มีความ

ซ่อมบารุงในภาพรวม

ทันสมัย จานวนเพียงพอ และพร้อม

7.2.3 ระดับความพึงพอใจของ
ซ่อมบารุงในภาพรวม: ไม่น้อยกว่า
ระดับ 3.51

ใช้งาน

แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2559-2563)
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ผู้รับผิดชอบหลัก

ดาเนินการ
(2559-2563)

ด้านระบบสารสนเทศ
ระยะเวลา
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 8:
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นองค์กร
แห่งการสร้างสรรค์
นโยบาย :
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและให้บริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์/มาตรการ

แผนดาเนินการ/โครงการ

ตัวชี้วดั

พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมูลด้านต่างๆ ของคณะฯ
ให้ถูกต้องแม่นยา น่าเชื่อถือ และ
เข้าถึงง่าย

8.1 นาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การสนับสนุนการบริหารและ
ตัดสินใจ
8.2 พัฒนา/ปรับปรุงระบบ

8.1 จานวนระบบฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร

8.1 จานวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การบริหาร อย่างน้อย 2 ฐานข้อมูล

8.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

8.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

สารสนเทศเพื่อรองรับงานด้าน

ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ไม่

ต่างๆ ของคณะฯ

เป้าประสงค์

น้อยกว่าระดับ 3.51

8.3 พัฒนา/ปรับปรุงเครือข่าย

8.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

8.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

คอมพิเวตอร์ เพื่อรองรับงานด้าน

เครือข่ายคอมพิเวตอร์

เครือข่ายคอมพิเวตอร์ ไม่น้อยกว่า

ต่างๆ ของคณะฯ

แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2559-2563)

ระดับ 3.51
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ผู้รับผิดชอบหลัก

คณบดี/
รองคณบดีฝ่าย
สารสนเทศ

ดาเนินการ
(2559-2563)

ทุกปีการศึกษา
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