นโยบายและแผนพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ.2556-2559
ปรัชญา
ความรูคูคุณธรรมนําสังคม
(
Using of Knowledge and Moral principle to develop Social)
วิสัยทัศน
คณะวิทยาการสารสนเทศเปนองคกรชั้นนําดานวิทยาการสารสนเทศ ที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ
1)
2)
3)
4)

ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคคุณภาพระดับสากล
ใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศชาติ
ปกปอง สงเสริม อนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

คานิยมองคกร
SMART-IT
S = Smart
M = Morality
A = Active
R = Responsibility
T = Team work
I = Integrity
T = Technology literacy

เกง
คุณธรรม
กระตือรือรน
ความรับผิดชอบ
การทํางานเปนกลุม
ความซื่อสัตย
รูเทาทันเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อใหไดบัณฑิต
ที่พึงประสงค
ยุทธศาสตรที่ 2 ใหบริการวิชาการดานวิทยาการสารสนเทศแกชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อเผยแพร
และนําไปใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการสรางภาพลักษณของคณะใหไดรับการยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาภูมิทัศนและรักษสิ่งแวดลอมของคณะ
ยุทธศาสตรที่ 7 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อความยั่งยืน
และเกิดมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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สวนที่ 1 ที่มา
นโยบายคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อแสดง
เปาหมายการพัฒนาคณะฯ ตามกรอบแนวคิดดังนี้ตอไปนี้
1)ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
2)แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2555-2559
3)แผนกลยุทธคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2555-2559)
4)ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ วงรอบป 2554
5)ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
ประเด็นที่นาสนใจและมีความจําเปนตองนํามาพิจารณาเพื่อสรางแผนการดําเนินการพัฒนาคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ในวงรอบป พ.ศ. 2556-2560 ประกอบไปดวย
1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สาระสําคัญจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
11 (พ.ศ. 2555-2559)
ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนํามาเปนสาระสําคัญสําหรับการสรางแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.
2555-2559 ในประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหไดรับการยกระดับสูมาตรฐานสากล ตอยอดองคความรูสูนวัตกรรมและการสรางโอกาส
เขาถึงการศึกษาและการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น กรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัย
มหาสารคามนํามาสรางกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดแก
1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบและหลักสูตรการศึกษาใหรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมมาตรฐานสากลบนความเปนทองถิ่นและความเปนไทย การพัฒนาระบบ
การศึกษาใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม มุงสรางจริยธรรมในระดับปจเจก จัดระบบการจัดการความรู สงเสริม
การเรียนการสอนภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น
2) การสรางโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยการลดขอจํากัดของการเขาถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอใหเอื้อตอการกระจายโอกาส รวมทั้งการ
จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต
3) จัดการศึกษาชั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยการสรางประสบการณวิชาชีพระหวางเรียนอยางเหมาะสม และสนับสนุนการสรางรายได
ระหวางเรียน สนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษามีงานทําทันทีโดยความรวมมือระหวางแหลงงานกับสถานศึกษา
และสงเสริมประสบการณในการประกอบอาชีพ
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4) พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชเปนเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจาย
โอกาสทางการศึกษา จัดระบบการเรียนการสอนแบบอีเล็กทรอนิกสเพื่อเปนกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน
ใหผูเรียนเปนศูนยกลางและเอื้อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
5) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาของชาติ มุงพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก
6) การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน
โดยความรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ
และปริมาณที่เพียงพอและสอดคลองกับความตองการของภาคผลิตและบริการ รวมทั้งการมีมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพรองรับสมรรถนะการปฏิบัติงานตามอาชีพ
1.2 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565)
กรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนํามาใชเพื่อกําหนดแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้
1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทยในการสรางความรู และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
3) สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับ
มาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพ
เชิงระบบ
1.3 ผลการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ไดนําผลจากการศึกษาเรื่องภาพการศึกษาไทย
ในอนาคต 10-20 ป มากําหนดแผนเรงดวนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบงออกเปน 3 ระยะ คือ
1) ระยะเรงดวน โดยเรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา
2) ระยะกลาง โดยเรงรัดปฏิรูปการศึกษา
3) ระยะยาว โดยปรับระบบการบริหารและจัดการการศึกษา และการสรางเสริมศักยภาพความ
เขมแข็งและลดภาระงบประมาณของภาครัฐ
1.4 ยุทธศาสตรและเปาประสงคมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามใชเปนแนวทางในการปฏิบัติการขับเคลื่อนให
มหาวิทยาลัยบรรลุสําเร็จตามเปาหมาย ประกอบดวย 3 กลุมยุทธศาสตร คือ
1) Good Governance
ยุทธศาสตรที่ 1พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรม
ภิบาลของมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตรที่
2 สรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปน
มหาวิทยาลัยในระดับสากล
2) Standard
ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ
มาตรฐานและการจัดอันดับสากล
ยุทธศาสตรที่
4 มุงเนนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตรที่
5 พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
3) Sustainability
ยุทธศาสตรที่ 6
เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการชั้นนําในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่
7 สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่นไปใชประโยชนอยางยั่งยืน
1.5 ผลการประเมินการดําเนินงานคณะวิทยาการสารสนเทศ
จากผลการประเมินคุณภาพการดําเนินงานของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประกอบดวยการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประจําป
2553 และผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการคณะวิทยาการสารสนเทศประจําปงบประมาณ
2553 มีจุดแข็งและจุดออน ดังตอไปนี้
1.5.1จุดแข็ง
1) ดานการจัดการเรียนการสอน คณะมีการสงเสริมและสนับสนุนนิสิตเพื่อการเขาประกวด
และแขงขันทางวิชาการและวิชาชีพอยางเปนระบบ มีการสนับสนุนศิษยเกาใหมีสวนรวมกับการพัฒนานิสิต
อยางสม่ําเสมอ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขมแข็งและมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน สงเสริม
ใหนิสิตมีสวนรวมบริการวิชาการและบูรณาการกับการเรียนการสอน
2) ดานการวิจัย มีนโยบายสงเสริมการวิจัยอยางเปนระบบ มีการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ของบุคลากรอยางตอเนื่อง และมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
3) การบริการวิชาการ สนับสนุนใหนิสิตไดประยุกตความรูทางวิชาการไปสูการบริการ
วิชาการ สนับสนุนใหบุคลากรหาแหลงทุนบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก มีศูนยความเปนเลิศเฉพาะ
ทางที่เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ
4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมความเขมแข็งและการเผยแพร
ดานศิลปะและวัฒนธรรม
5) การบริการจัดการ บริหารตามหลักธรรมาภิบาลและมีความยืดหยุนสูง บริหารทรัพยากร
โดยมุงเนนที่ประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด สนับสนุนใหบุคลากรทุกกลุมไดพัฒนาตนเอง มีระบบ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชพัฒนาระบบบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ
1.5.2 จุดออน
1) การจัดการเรียนการสอน บุคลากรและนิสิตขาดทักษะดานภาษาตางประเทศ ขาดการ
พัฒนาศักยภาพในการทํางานรวมกับเครือขายทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ ขาดการบูรณาการ
ผลการวิจัยกับการเรียนการสอน
2) การวิจัย บุคลากรขาดศักยภาพในการทําวิจัยรวมกับเครือขายทั้งในและตางประเทศ
ขาดศักยภาพในการแสวงหาแหลงทุนวิจัย ขาดระบบปกปองทรัพยสินทางปญญาของผลงานวิจัย และขาด
การตอยอดผลการวิจัยเพื่อใหเกิดการใชงานเชิงพาณิชย
3) การบริการวิชาการ บุคลากรขาดศักยภาพในการแสวงหาทุนภายนอกสําหรับบริการ
วิชาการ
4) การบริหารจัดการ บุคลากรขาดความเขาใจในระบบบริหารจัดการตามโครงสรางใหม
ทําใหการกํากับติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไมคลองตัว
1.6 ขอมูลพื้นฐานของคณะวิทยาการสารสนเทศ
ขอมูลสภาพแวดลอมพื้นฐานของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อใชเปน
กรอบแนวทางสําหรับการกําหนดแผนกลยุทธการพัฒนาคณะตอไป ดังนี้
1.6.1 ขอมูลหลักสูตร
ปจจุบันคณะวิทยาการสารสนเทศ ประกอบดวย 2 สํานักวิชาและแตละสํานักวิชามีหลัก
ตางๆ ดังนี้ 1) สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 4 สาขาวิชา ไดแก วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภูมิสารสนเทศ และสื่อนฤมิต 2) สํานักวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย 2 สาขาวิชา ไดแก นิเทศศาสตร และสารสนเทศศาสตร สาขาวิชา
ตางๆ ไดเปดสอนหลักสูตรตางๆ จนถึงปจจุบัน (ปการศึกษา 2555) ประกอบไปดวย
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ระดับ
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

หลักสูตร
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร
วท.บ. สื่อนฤมิต
วท.บ. คอมพิวเตอรแอนิเมชันและ
เกม
วท.บ. ภูมิสารสนเทศ
น.บ. นิเทศศาสตร
ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร
วท.ม. สื่อสรางสรรค
วท.ม. สื่อนฤมิต
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร
ศศ.ม. การจัดการแหลงการเรียนรู
ศศ.ม. สารสนเทศศาสตร
ปริญญาเอก ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร

พ.ศ.

สังกัดสาขาวิชา

2548 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
2555 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
2555 วิทยาการคอมพิวเตอร
2552 สื่อนฤมิต
2556 สื่อนฤมิต

กรอบมาตรฐาน
หลักสูตร
มคอ. สกอ.*






2547
2554
2554
2555
2552
2556
2555
255*
2555
2555

ภูมิสารสนเทศ
นิเทศศาสตร
สารสนเทศศาสตร
สื่อนฤมิต
สื่อนฤมิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
วิทยาการคอมพิวเตอร
สารสนเทศศาสตร
สารสนเทศศาสตร
วิทยาการคอมพิวเตอร












1.6.2 ขอมูลนิสิต
จํานวนนิสิตทุกระดับปริญญา ตารางและกราฟตอไปนี้แสดงขอมูลจํานวนนิสิตรับเขา นิสิต
พนสภาพ(ไมมารายงานตัวและพนสภาพ) นิสิตคงเหลือและรอยละนิสิตคงเหลือ ในปการศึกษา 2551-2554
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ปการศึกษา
2551
2552
2553
2554

จํานวนรับเขา
1007
1479
1164
1171

จํานวนนิสิตพนสภาพ
583
903
633
480

จํานวนนิสิตคงเหลือ
424
576
531
691

รอยละคงเหลือ
42.10
38.94
45.61
59.00

จากตารางและกราฟที่แสดงจํานวนนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ระหวางปการศึกษา
2551-2554 จะเห็นวาเมื่อนิสิตเรียนผานไปถึงปที่ 2 ถึง 4 จํานวนนิสิตที่พนสภาพจะเพิ่มมากขึ้นจนทําใหนิสิต
คงเหลืออยูในระบบไมถึงรอยละ 50 ของจํานวนนิสิตที่รับเขา
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1.6.3 ขอมูลบุคลากร
จํานวนบุคลากรสายวิชาการ แยกตามสาขาวิชา ระดับปริญญาสูงสุด และตําแหนงทาง
วิชาการ ดังตอไปนี้
วุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน
สาขาวิชา
รวม ปริญญา ปริญญา
ผูชวย
รอง
อาจารย
ทั้งสิ้น
เอก
โท
ศาสตราจารย ศาสตราจารย
สารสนเทศศาสตร
13
5
8
9
4
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
15
3
12
10
4
1
การสื่อสาร
วิทยาการคอมพิวเตอร
20
5
15
17
3
นิเทศศาสตร
12
12
11
1
สื่อนฤมิต
13
3
10
11
1
1
ภูมิสารสนเทศ
6
6
6
รวม
79
16
63
64
13
2

จากตารางและกราฟแสดงจํานวนและสัดสวนของบุคลากรสายสอน (สายวิชาการ) จะเห็น
วาอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกมีรอยละ 20 และนอกนั้นเปนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาโท คิดเปนรอยละ 80
นอกจากนี้แลวสัดสวนตําแหนงทางวิชาการ พบวาบุคลากรสายวิชาการสวนมากมีตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย คิดเปนรอยละ 81 รองลงมาคือ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 16 และตําแหนง
รองศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 3
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สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนทั้งงบประมาณแผนดินและรายได จํานวนรวมทั้งสิ้น 32 คน
แบงตามหนาที่รับผิดชอบดังตารางตอไปนี้
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชางเครื่องคอมพิวเตอร
พนักงานขับรถยนต
นายชางเทคนิค
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
บุคลากร
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักประชาสัมพันธ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักกิจการนิสิต
นักวิชาการพัสดุ
รวม

จํานวน
11
1
4
3
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
32
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สวนที่ 2 วิสัยทัศนและแนวทางการดําเนินงาน

2.1 แนวคิดในการทํางาน
บริหารคณะโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปรงใส สามารถตรวจสอบได มุงพัฒนาคณะใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดานวิทยาการสารสนเทศที่ไมมีที่สิ้นสุด มุงมั่นยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องตลอดไปเพื่อสรางความมั่นใจใหทั้งผูบริหารมหาวิทยาลัย
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและคณะ นิสิต ตลอดจนผูปกครองของนิสิต ชุมชน และสังคม เชื่อมั่นไดวาคณะ
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูที่สําเร็จการศึกษาจากคณะมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และเปนที่ยอมรับของสังคม
2.2 วัตถุประสงคของการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานของคณะวิทยาการสารสนเทศ นําเสนอโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุจิน บุตรดี
สุวรรณ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารใหบรรลุความสําเร็จตามแนวคิดการทํางาน จึงไดกําหนด
วัตถุประสงคเพื่อดําเนินยุทธศาสตร แบงออกเปน 5ยุทธศาสตร ดังนี้
1) การจัดการศึกษาพัฒนานิสิตและคุณภาพการศึกษา
2) การบริหารจัดการ ธรรมาภิบาลและภาพลักษณคณะ
3
) การบริการวิชาการ
4
) การอนุรักษ สงเสริม เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม
5
) การวิจัย
มีรายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธและความสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ดังตอไปนี้
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2.2.1 ยุทธศาสตร การจัดการศึกษาพัฒนานิสิตและคุณภาพการศึกษา
2.2.1.1 วัตถุประสงค
1) เพื่อผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาการสารสนเทศ ตามกรอบมาตรฐาน
TQF และให
สอดคลองกับความผูการของสังคมและผูใชบัณฑิต
2) เพื่อจัดการศึกษาที่มุงเนนใหบัณฑิตมีความรู ทักษะและคุณธรรมตลอดจนมี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมการเรียนรูได
3) เพื่อจัดการศึกษาเพื่อใหทุกคนไดมีโอกาสรับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน (
Equal
Opportunity) และสรางกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long Learning)
4) เพื่อพัฒนานิสิตใหมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และจิตใจ สามารถ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
5) เพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะใหมีความรู ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ตําแหนงทาง
วิชาการที่สูงขึ้น ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน โดยเฉพาะการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลนหรือ e-Learning
6) เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและสาขาวิชาอยางตอเนื่อง
2.2.1.2 เปาประสงค
1) มุงผลิตบัณฑิตดานวิทยาการสารสนเทศที่มีความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง
สอดคลองกับความตองการของตลาดและการแขงขันในอาเซียน
2) มุงสรางนวัตกรรมดานหลักสูตร พัฒนาและประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
TQF และประกันคุณภาพการศึกษา
3) มุงสรางเครือขายความรวมมือที่เหมาะสม (สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ศิษยเกา) กับการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพนิสิต
4) จัดหาเครื่องมือ หองปฏิบัติการที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
5) มุงพัฒนาศักยภาพของอาจารยและนิสิตดานวิชาการ ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) มุงสรางโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
2.2.1.3 กลยุทธ
1) พัฒนา ใหความรูและสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการ
เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางที่เหมาะสมกับการเรียนรายวิชาดานวิทยาการสารสนเทศ
2) สรางกลไกใหเกิดความรูที่แทจริง ไดแก การจัดหาหองปฏิบัติงานเฉพาะทาง การสราง
ความรวมมือกับหนวยงานสหกิจศึกษา

13

3) สรางความรวมมือระหวางอาจารย บุคลากร และนิสิตเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตให
สอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตที่พึง
ประสงค
4) สนับสนุนสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตระดับสาขาวิชาภายในคณะ
5) สนับสนุนการจัดตั้งชมรมของนิสิตเพื่อฝกประสบการณวิชาชีพและการฝกการทํางานเปน
กลุมและมีระบบ
6) จัดการศึกษาแบบมีสวนรวมกับหนวยงานและองคกรเอกชนในลักษณะของโปรมแกรม
แซนดวิซ (Sandwich Program)
7) พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตรดานวิทยาการสารสนเทศในลักษณะบูรณาการหรือ
หลักสูตรสหวิทยาการ ( Multi-disciplinary Program) การพัฒนาหลักสูตรแบบ Dual Degree ซึ่งเปนการ
รวมมือกับสถาบันและองคกรภายในและตางประเทศ
8) ดําเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะและหลักสูตรตามเกณฑ
TQF และการประกันคุณภาพการศึกษา
9) พัฒนาหลักสูตรตามความตองการของตลาดแรงงาน และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ใหมากขึ้น ไดแก หลักสูตรปริญญาตรีแบบบูรณาการและสหสาขาวิชา หลักสูตรปริญญาโทดานนิเทศศาสตร
ปริญญาเอกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาเอกดานสารสนเทศศาสตร ปริญญาเอกดานสื่อนฤมิต เปนตน
10) จัดหาผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและตางประเทศมาชวยในการผลิตบัณฑิตโดยสราง
ความรวมมือกับองคกรตางๆ ในดานวิทยาสารสนเทศ ในลักษณะของนักวิจัย , ผูเชี่ยวชาญ , Visiting
Professor และอื่นๆ
11) จัดทําโครงการความรวมมือกับหนวยงานและสถาบันในการตางประเทศเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู บุคลากร อาจารยและนิสิตรวมทั้งเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรู สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน
12
) สนับสนุนงบประมาณและจัดหาเครื่องมือการวิจัยเฉพาะทางในสาขาวิชาตางๆ
มีทรัพยากรการเรียนรู สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ในลักษณะ
ของการจัดหาหองและอุปกรณการวิจัยเฉพาะทาง (Specific Purpose Research Laboratory)
13) จัดหาบุคลากรในสาขาวิชาตางๆ ที่เปดสอนใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาและ TQF
14) พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความ
เจริญทางเทคโนโลยี
15) สนับสนุนใหบุคลากรทั้งอาจารยและเจาหนาที่ไดรับการฝกอบรมความรูทางวิชาการ
ภาษาตางประเทศและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อนํามาใชในการพัฒนางานและการ
เรียนการสอน
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16) สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยผูสอนผลิตเอกสารทางวิชาการ ตําราและงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเพิ่มตําแหนงทางวิชาการ
17
) จัดระบบการศึกษาที่หลากหลายที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตาม
ความสามารถและความสนใจ เชน การเทียบโอนความรูและประสบการณ แหลงเรียนรูออนไลนเพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต เปนตน
18) สนับสนุนการดําเนินการพัฒนาและบริหารหลักสูตรใหทันสมัย เอื้อตอการจัดการศึกษา
รวมทั้งจัดการศึกษานอกระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของหนวยงานและการประกอบอาชีพ
อิสระ ในลักษณะของการบริการวิชาการเฉพาะทาง
19) ลดอัตราการออกกลางคัน ( drop-out) ของนิสิต โดยกระบวนการใหคําปรึกษาเฉพาะ
กลุมเสี่ยง และการสรางกระบวนการยายสาขาวิชาภายในคณะที่เหมาะสม และจัดตั้งระบบ
Mentor
และคลินิกวิชาการเฉพาะทางเพื่อชวยนิสิตที่มีปญหาและเปนกลุมเสี่ยงตอการออกกลางคัน

2.2.2 ยุทธศาสตร การบริหารจัดการ ธรรมาภิบาลและภาพลักษณคณะ
2.2.2.1 วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารคณะและสาขาวิชา ใหมีประสิทธิภาพ คลองตัว โดยเนนการ
มีสวนรวมของบุคลากรในคณะทุกระดับ
2) เพื่อจัดโครงสรางการบริหารคณะ และสาขาวิชาใหชัดเจน สามารถบริการจัดการ
อยางคลองตัวและสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3) เพื่อพัฒนาบุคลากรและหนวยงานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทั้งดานสังคม
วิทยาการและเทคโนโลยี
4) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหมีประสิทธิภาพ
5) เพื่อพัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (LearningOrganization)
2.2.2.2 เปาประสงค
1) พัฒนารูปแบบการบริหารภายในคณะ และสาขาวิชาใหมีประสิทธิภาพ คลองตัว
โดยมุงเนนใหบุคลากรมีสวนรวมทุกระดับ และใหมีโครงสรางการบริหารคณะและสาขาวิชาใหชัดเจน
2) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศคณะและสาขาวิชา เพื่อการบริหารและจัดการ
การศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
3) ใหมีแผนงานบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับการพัฒนาคณะและหลักสูตร
และสนับสนุนการบริหารงานดานตางๆ อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะตองบริหารงบประมาณ
ภายใตกรอบแนวคิดของความคุมคาและคุมทุนในการลงทุน
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4) พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทํางานของอาจารยและบุคลากร
5) บริหารโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี โปรสใส ตรวจสอบได ยึดหลักคุณธรรม
และจริยธรรมที่ดี
2.2.2.3 กลยุทธ
1) กําหนดแผนการบริหารของคณะ และสาขาวิชาใหชัดเจน โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรในคณะทุกระดับ
2) จัดทําโครงสรางการบริหารคณะและสาขาวิชา พรอมกําหนดบทบาทและหนาที่
ของบุคลากรใหชัดเจน
3) จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการอยางมีประสิทธิภาพ
และชวยตัดสินใจดานการบริหารและดําเนินงานได
4) วางแผนและจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบายและพันธกิจของคณะ
5) สรรหาและวางแผนอัตรากําลังใหเหมาะสมกับสัดสวนนิสิตเต็มเวลาและอาจารย
(FTES) รวมทั้งเหมาะสมกับปริมาณงาน
6) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะใหมีความรู ความสามารถดานการบริหาร
และดานวิชาการ
7) กําหนดเกณฑภาระงานของอาจารยและบุคลากร เพื่อการตรวจสอบประกัน
คุณภาพทางการศึกษา ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบไดอยางชัดเจน
8) จัดใหมีระบบสวัสดิการสําหรับบุคลากรของคณะใหเหมาะสม
9) พัฒนาระบบบริหารคณะใหเปนระบบที่เอื้อตอการปฏิบัติภารกิจของอาจารยและ
บุคลากรของคณะและสาขาวิชา
10) จัดระบบบริหารทั่วไปใหเอื้อหรือสนับสนุนการบริหารงานวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศ
11) สรางความรวมมือกับหนวยงาน องคกรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให
การบริหารจัดการและดําเนินงานของคณะประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
2.2.3 ยุทธศาสตร การบริการวิชาการ
2.2.3.1 วัตถุประสงค
1) สนับสนุนสงเสริมใหคณะพัฒนาตนเองไปสูความเปนเลิศดานการบริการวิชาการ
2) เพื่อใหคณะใชความเชี่ยวชาญจัดเปนศูนยฝกอบรมที่ตอบสนองความตองการ
ทางวิชาการของสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2.2.3.2 เปาประสงค
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1) สงเสริมใหสาขาวิชาและเครือขายความรวมมือไดจัดกิจกรรมใหบริการวิชาการ
แกชุมชมและสังคมอยางตอเนื่อง
2) สนับสนุนสงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับการ
เปนแหลงเรียนเรียนตลอดชีวิต รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในอนาคต
2.2.3.3 กลยุทธ
1) สนับสนุนโครงการฝกอบรมเฉพาะเรื่องที่คณะ สาขาวิชาหรือหนวยงานของคณะ
มีความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาไปเปนศูนยความเปนเลิศเฉพาะดาน เชน ทางดานการจัดการสารสนเทศ
ทางดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการประกอบอาชีพ ทางดานแอนิเมชัน ทางดานนิเทศ
ศาสตร เปนตน
2) สนับสนุนสงเสริมการใหบริการวิชาการตามโครงการความรวมมือระหวางคณะ
และสาขาวิชากับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและตางประเทศ
3) ใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อการ
เผยแพรและปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป รวมทั้งสงเสริมใหเกิดความสอดคลองระหวางการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการ
4) จัดใหมีโครงการบริการวิชาการแกบุคคลทั่วไปทั้งลักษณะบริการสังคมและ
เชิงพาณิชย เชน โครงการบริการวิชาการ การบริการเครื่องมือวิจัย เปนตน
5) จัดทําหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวในสาขาวิชาตางๆ ใหตอบสนองตอความ
ตองการของสังคมโดยศึกษาความตองการขององคกรและหนวยงาน
2.2.4 ยุทธศาสตร การอนุรักษ สงเสริม เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม
2.2.4.1 วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรและนิสิตของคณะมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนตระหนักถึงคุณคาของความเปนไทย
2) เพื่อสงเสริมใหมีกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
ของสังคมปจจุบัน ทั้งนี้โดยมุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไปในสังคมและชุมชน
3) เพื่อใหมีระบบขอมูลดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่จะเสริมความกาวหนา
ทางวิชาการของคณะและสถาบัน
4) เพื่อดําเนินกิจกรรมเผยแพรศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสูประชาคมทั้งใน
และตางประเทศ
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2.2.4.2 เปาประสงค
1) สนับสนุนใหสาขาวิชาจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง
2) ใหมีแผนงานดานการเผยแพรศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งมีระบบติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน
2.2.4.3 กลยุทธ
1) สนับสนุนใหสาขาวิชาจัดกรรมกรรมเผยแพรความรูดานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ โดยดําเนินการเชิงวิชาการและเชิงรุก
2) สรางความรวมมือกับหนวยงานเฉพาะทาง องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรวมกัน
จัดกิจกรรมดานการเผยแพรศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3) สนับสนุนใหสาขาวิชา นิสิต จัดกิจกรรมเผยแพรความรูในวันสําคัญทางศาสนา
และวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ รวมทั้งการมีสวนรวมกิจกรรมของสังคม
4) บริหารงบประมาณและแผนงานดานการเผยแพรศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
2.2.5ยุทธศาสตร การวิจัย
2.2.5.1 วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยและนิสิตทําการวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและเผยแพรสูสังคม
2) เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยดานวิทยาการสารสนเทศ ความรูและภูมิปญญา
ทองถิ่นใหสามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของอาจารย และนิสิตใหเปนที่ยอมรับเพิ่มขึ้น
2.2.5.2 เปาประสงค
1) สงเสริมใหบุคลากรของคณะทํางานวิจัยและเผยแพรงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวของ
ทั้งเพื่อความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาสังคม
2) สรางความรวมมือระหวางหนวยงานในสถาบันและนอกสถาบันเพื่อการแลกเปลี่ยน
ขอมูล ความรู เทคนิควิธีดานการวิจัยและแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย
3) สรางแหลงเผยแพรผลงานวิจัยดานวิทยาการสารสนเทศของนิสิตและอาจารย
2.2.5.3 กลยุทธ
1) ฝกอบรมความรู เทคนิควิธีดานการวิจัยใหแกอาจารย บุคลากรและนิสิตของคณะ
ในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรูการวิจัยจากผูมีประสบการณทั้งภายในและภายนอกคณะ
2) มุงสนับสนุนใหเกิดกลุมวิจัยเฉพาะดาน หรือกลุมวิจัยแบบบูรณาการ
3) จัดบริการอุปกรณและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
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4) ศึกษาแนวทางการจัดเวลาปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการทํางานวิจัยของอาจารยและ
บุคลากรเพื่อความคลองตัวในการดําเนินงาน
5) ใหมีแผนงานวิจัย แผนงานพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย ตลอดจนแผนการติดตาม
ประเมินผลการวิจัยทั้งระดับคณะและสาขาวิชา
6) จัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและการเผยแพรงานวิจัยอยางเหมาะสม
7) สรางระบบพี่เลี้ยงและคลินิกการวิจัยและเผยแพรงานวิจัยภายในคณะ ในลักษณะ
ของการใหความชวยเหลือดานภาษา เชน การแปลภาษา การตรวจสอบแหลงเผยแพรการวิจัย
8) ประสานงานกับหนวยงาน องคกรทั้งภายในและภายนอกสถาบันเพื่อหาแหลงทุน
การสนับสนุนงานวิจัย
9) แสวงหาความรวมมือกับหนวยงาน สถาบัน องคกรตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูล ความรู และบุคลากรดานการวิจัยตลอดจนการทําวิจัยรวมกัน
10) พัฒนาระบบวารสารวิชาการเพื่อเผยแพรผลงานและจัดประชุมวิชาการ
2.3 แนวทางการพัฒนาเรงดวนรายสาขาวิชา
คณะวิทยาการสารสนเทศ เปนคณะที่มีความหลากหลายของศาสตรและหลักสูตร ซึ่งอาจจะ
สามารถแยกระดับความเปนศาสตรที่แตกตางกันเพื่อใหเกิดความเขาใจเบื้องตนในการพัฒนา

ตารางตอไปนี้เปนแนวทางการพัฒนาหรือแกปญหาโดยเรงดวน ที่วิเคราะหไดเชิงประจักษ
จากแหลงเอกสารและขอมูลตางๆ โดยจําแนกออกเปนปญหาและสาขาวิชา
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รายการประเด็นและปญหาที่เผชิญ

ICT
1) คุณภาพและประสิทธิภาพของหองปฏิบัติการคอมฯ

2) หองปฏิบัติการเฉพาะทาง ( Computer Vision, AI, 
DBMS, Network, Robot, Media Center)
3) การฝกประสบการณทํางานเปนทีมและเปนระบบ

สําหรับนิสิต
4) ความรวมมือกับองคกรหรือสมาคมวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัย และบริการวิชาการ
5) การพัฒนาดานภาษาตางประเทศสําหรับนิสิต

6) สัดสวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกตออาจารยทั้งหมด
7) สัดสวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.)
ตออาจารยทั้งหมด
8) การออกกลางคันของนิสิต (drop-out)

9) การสรรหาอาจารยที่มีความรูสอดคลองกับกลุม
รายวิชาที่เปดในหลักสูตร
10) ขาดความตอเนื่องของการบริการวิชาการและการบูร 
ณาการการบริการวิชาการ วิจัยกับการเรียนการสอน
11) ขอบเขตงาน ความรับผิดชอบและการสั่งการอาจารย 
ในสาขาวิชาโดยผูประสานงานหลักสูตร
12) ศูนยความเปนเลิศทางวิชาชีพเฉพาะ

13) กลุมวิจัยเฉพาะทางหรือกลุมวิจัยขามศาสตรภายใน

14) การเปนเจาภาพหรือเจาภาพรวมในงานประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
15) อาจารยแตละหลักสูตรขาดประสบการณวิจัย

16) แหลงทุนวิจัยภายนอก
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สวนที่ 3 ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด
จากวัตถุประสงคการพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศที่กลาวมาในสวนที่
2 สามารถนํามาแสดงในลักษณะของยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและตัวชี้วัด
ความสําเร็จ ดังตารางตางไปนี้
ระยะเวลาดําเนินการ(พ.ศ.)
ยุทธศาสตรและ
กลยุทธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เปาประสงค
2556 2557 2558 2559
1. ยุทธศาสตร การจัดการศึกษา พัฒนานิสิตและคุณภาพการศึกษา
1.1 มุงผลิตบัณฑิตดานวิทยาการสารสนเทศที่มีความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของตลาด และการแขงขันในอาเซียน
1.1.1 พัฒนา ใหความรูและสงเสริมสนับสนุนให
1.1.1.1 รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ 100 100 100 100
อาจารยจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการเรียนรู สอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางที่เหมาะสมกับการเรียน
รายวิชาดานวิทยาการสารสนเทศ
1.1.2 สรางกลไกใหเกิดความรูที่แทจริง ไดแก การ
1.1.2.1 จํานวนงบประมาณเพื่อปรับปรุง
1.00 1.00 1.00 1.00
จัดหาหองปฏิบัติงานเฉพาะทาง การสรางความรวมมือ หองปฏิบัติการเฉพาะทาง(ลานบาท)
กับหนวยงานสหกิจศึกษา
1.1.2.2 จํานวนงบประมาณเพื่อจัดหาหองปฏิบัติการ 1.50 1.50 2.00 2.00
เฉพาะทางเพิ่มเติม (ลานบาท)
1.1.2.3 จํานวนหนวยงานความรวมมือกับคณะฯ
3
5
8
10
เพื่อรับสหกิจศึกษา
1.1.3 สรางความรวมมือระหวางอาจารย บุคลากร

1.1.3.1 จํานวนกิจกรรมพัฒนานิสิตตามคุณลักษณะ 5

5

5

5
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และนิสิตเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตใหสอดคลองกับ ของบัณฑิตที่พึงประสงค
วัตถุประสงคและนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
1.1.4 สนับสนุนสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
1.1.3.1 จํานวนงบประมาณสําหรับจัดกิจกรรม
ระดับสาขาวิชาภายในคณะ
พัฒนานิสิตระดับสาขาวิชา(ลานบาท)
1.1.5 สนับสนุนการจัดตั้งชมรมของนิสิตเพื่อฝก
1.1.5.1 จํานวนชมรมนิสิต
ประสบการณวิชาชีพและการฝกการทํางานเปนกลุม 1.1.5.2 จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยชมรมนิสิต
และมีระบบ
1.2 มุงสรางนวัตกรรมดานหลักสูตร พัฒนาและประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF และประกันคุณภาพการศึกษา
1.2.1 จัดการศึกษาแบบมีสวนรวมกับหนวยงานและ 1.2.1.1 มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแบบ Sandwich
องคกรเอกชนในลักษณะของโปรมแกรมแซนดวิซ
Program
(Sandwich Program)
1.2.2พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตรดานวิทยาการ
1.2.2.1 มีหนวยงานและสถาบันการศึกษาทั้งในและ
สารสนเทศในลักษณะบูรณาการหรือหลักสูตรสห
ตางประเทศที่พรอมสําหรับการบริหารจัดการ
วิทยาการ (Multi-disciplinary Program) การพัฒนา หลักสูตรแบบ Dual Degree
หลักสูตรแบบ Dual Degree ซึ่งเปนการรวมมือกับ 1.2.2.2 มีหลักสูตรแบบ Dual Degree
สถาบันและองคกรภายในและตางประเทศ
1.2.3 ดําเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 1.2.3.1 คะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพ

ระยะเวลาดําเนินการ(พ.ศ.)
2556 2557 2558 2559

0.30 0.30 0.30 0.30
6
6

6
6

6
6

6
6

1

5

1
4.50 4.60 4.70 4.80
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ระยะเวลาดําเนินการ(พ.ศ.)
2556 2557 2558 2559

ทั้งระดับคณะและหลักสูตรตามเกณฑ TQF และการ การศึกษาระดับคณะ
ประกันคุณภาพการศึกษา
1.2.3.2 คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของหลักสูตรตามเกณฑ TQF
1.2.4 พัฒนาหลักสูตรตามความตองการของ
1.2.4.1 มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งเปนหลักสูตร
1
ตลาดแรงงาน และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหมาก บูรณาการหรือสหวิทยาการ
ขึ้น ไดแก หลักสูตรปริญญาตรีแบบบูรณาการและสห 1.2.4.2 มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1
1
สาขาวิชา หลักสูตรปริญญาโทดานนิเทศศาสตร
ปริญญาเอกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาเอก
ดานสารสนเทศศาสตร ปริญญาเอกดานสื่อนฤมิต เปน
ตน
1.3 มุงสรางเครือขายความรวมมือที่เหมาะสม (สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชนและศิษยเกา) กับการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพนิสิต
1.3.1 จัดหาผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและตางประเทศ 1.3.1.1 มีผูเชี่ยวชาญคนไทยหรือตางชาติทําหนาที่ 1
1
2
2
มาชวยในการผลิตบัณฑิตโดยสรางความรวมมือกับ
ชวยการเรียนการสอน การวิจัย (คน)
องคกรตางๆ ในดานวิทยาสารสนเทศ ในลักษณะของ
นักวิจัย, ผูเชี่ยวชาญ, Visiting Professor และอื่นๆ
1.3.2 จัดทําโครงการความรวมมือกับหนวยงานและ 1.3.2.1 มีการสรางเครือขายศิษยเกา
สถาบันในการตางประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
1.3.2.2 มีกิจกรรมที่ดําเนินการภายใตขอตกลงความ
2
2
2
บุคลากร อาจารยและนิสิต รวมทั้งเปนแหลง
รวมมือกับหนวยงานและสถาบันการศึกษา
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ระยะเวลาดําเนินการ(พ.ศ.)
2556 2557 2558 2559
ทรัพยากรการเรียนรู สื่อและอุปกรณการเรียนการ
1.3.2.3 มีหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เปนแหลง 2
2
3
4
สอน
เรียนรู สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนและฝก
ประสบการณวิชาชีพ
1.4 จัดหาเครื่องมือ หองปฏิบัติการที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
1.4.1สนับสนุนงบประมาณและจัดหาเครื่องมือการ
1.4.1.1 จํานวนหอง อุปกรณและเครื่องมือการวิจัย 2
2
2
2
วิจัยเฉพาะทางในสาขาวิชาตางๆ มีทรัพยากรการ
เฉพาะทางและการเรียนการสอน
เรียนรู สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ ในลักษณะของการจัดหา
หองและอุปกรณการวิจัยเฉพาะทาง (
Specific
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1.5 มุงพัฒนาศักยภาพของอาจารยและนิสิตดานวิชาการ ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1จัดหาบุคลากรในสาขาวิชาตางๆ ที่เปดสอนให 1.5.1.1 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิตรงและ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ
รับผิดชอบหลักสูตรไดตามเกณฑ TQF
การศึกษาและ TQF
1.5.2พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ทันตอ 1.5.2.1 จํานวนอาจารยที่สําเร็จการศึกษาวุฒิ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและความเจริญ
ปริญญาเอก
ทางเทคโนโลยี

100

100

100

100

2

3

3

3
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1.5.3สนับสนุนใหบุคลากรทั้งอาจารย นิสิตและ
เจาหนาที่ไดรับการฝกอบรมความรูทางวิชาการ
ภาษาตางประเทศและทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อนํามาใชในการพัฒนา
งานและการเรียนการสอน

1.5.4สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยผูสอนผลิตเอกสาร
ทางวิชาการ ตําราและงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและการเพิ่มตําแหนงทางวิชาการ

1.6 มุงสรางโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
1.6.1จัดระบบการศึกษาที่หลากหลายที่เปดโอกาสให
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามความสามารถและความ

ระยะเวลาดําเนินการ(พ.ศ.)
2556 2557 2558 2559
1.5.2.2 รอยละอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก 20 25 30
35
กับอาจารยทั้งหมด
1.5.3.1 กิจกรรมเสริมความรู ทักษะวิชาการ
2
2
3
4
บุคลิกภาพเพื่อการแขงขันในอาเซียน
1.5.3.2 รอยละของนิสิตชั้นปที่ 4 เขารวมกิจกรรม 75 80 85
90
เสริมความรูและทักษะ
1.5.3.3 รอยละของอาจารยและบุคลากรไดรับการ 50 60 70
80
ฝกอบรมภาษาสื่อสารในอาเซียน
1.5.3.4 จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ 5
7
10
15
e-Learning
1.5.2.1 จํานวนอาจารยที่ไดรับการแตงตั้งตําแหนง
2
3
3
3
ทางวิชาการที่สูงขึ้น (ผศ., รศ., ศ.)
1.5.2.2 รอยอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการที่ (ผศ., 19 25 30
35
รศ., ศ.)กับอาจารยทั้งหมด
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1.6.1.1 มีหลักสูตรเทียบเขาเพื่อรองรับความ
ตองการของผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา

2

2

3

3
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สนใจ เชน การเทียบโอนความรูและประสบการณ
แหลงเรียนรูออนไลนเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต เปนตน 1.6.1.2 มีหลักสูตรแบบ e-Learning เปดฟรีสําหรับ
ผูสนใจเรียน (หลักสูตรเฉพาะดาน)

1

1

2

1.6.2 สนับสนุนการดําเนินการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรใหทันสมัย เอื้อตอการจัดการศึกษา รวมทั้ง
จัดการศึกษานอกระบบราชการเพื่อตอบสนองความ
ตองการของหนวยงานและการประกอบอาชีพอิสระ
ในลักษณะของการบริการวิชาการเฉพาะทาง

1.6.2.1 มีหลักสูตรระยะสั้นและยาวดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับพัฒนา
กระบวนการทํางาน

1

1

1

1.6.3ลดอัตราการออกกลางคัน ( drop-out) ของนิสิต
โดยกระบวนการใหคําปรึกษาเฉพาะกลุมเสี่ยง และ
การสรางกระบวนการยายสาขาวิชาภายในคณะที่
เหมาะสม และจัดตั้งระบบ Mentor และคลินิก
วิชาการเฉพาะทางเพื่อชวยนิสิตที่มีปญหาและเปน
กลุมเสี่ยงตอการออกกลางคัน

1.6.3.1 รอยละของจํานวนรับเขาเพื่อคัดสรรบุคคลที่ 100
มีความพรอมในการเรียนในหลักสูตรตางๆ
(เปรียบเทียบกับจํานวนประกาศรับในปจจุบัน)
1.6.3.1 รอยละของนิสิตคงเหลืออยูเมื่อถึงปที่ 4
50

90

80

75

60

65

70
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2. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการ ธรรมาภิบาลและภาพลักษณคณะ
2.1 พัฒนารูปแบบการบริหารภายในคณะ และสาขาวิชาใหมีประสิทธิภาพ คลองตัว โดยมุงเนนใหบุคลากรมีสวนรวมทุกระดับ และใหมีโครงสรางการบริหารคณะ
และสาขาวิชาใหชัดเจน
2.1.1 กําหนดแผนการบริหารของคณะ และสาขาวิชา 2.1.1.1 รอยละของบุคลากรในคณะมีสวนรวม 100 100 100 100
ใหชัดเจน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะทุก กําหนดแผนบริหารคณะ
ระดับ
2.1.2จัดทําโครงสรางการบริหารคณะและสาขาวิชา
พรอมกําหนดบทบาทและหนาที่ของบุคลากรให
ชัดเจน
2.2 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศคณะและสาขาวิชา เพื่อการบริหารและจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
2.2.1จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 2.2.1.1 จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
1
2
2
การบริการอยางมีประสิทธิภาพ และชวยตัดสินใจดาน สนับสนุนการตัดสินใจ
การบริหารและดําเนินงานได
2.3 ใหมีแผนงานบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับการพัฒนาคณะและหลักสูตร และสนับสนุนการบริหารงานดานตางๆ อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
จะตองบริหารงบประมาณภายใตกรอบแนวคิดของความคุมคาและคุมทุนในการลงทุน
2.3.1วางแผนและจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับ 2.3.1.1 รอยละของโครงการและกิจกรรมที่ถูก
100 100 100 100
นโยบายและพันธกิจของคณะ
ดําเนินการตามแผนที่ตั้งไว
27
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2.4 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทํางานของอาจารยและบุคลากร
2.4.1สรรหาและวางแผนอัตรากําลังใหเหมาะสมกับ 2.4.1.1 สัดสวนของอาจารยตอนิสิตเต็มเวลาของ
สัดสวนนิสิตเต็มเวลาและอาจารย ( FTES) รวมทั้ง สายมนุษยศาสตรสังคมศาสตร
เหมาะสมกับปริมาณงาน
2.4.1. 2 สัดสวนของอาจารยตอนิสิตเต็มเวลาของ
สายมนุษยศาสตรสังคมศาสตร
2.4.2จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะใหมีความรู
ความสามารถดานการบริหาร และดานวิชาการ

ระยะเวลาดําเนินการ(พ.ศ.)
2556 2557 2558 2559
1:35 1:30 1:25 1:25
1:35

1:25 1:20
1:30

2.4.3กําหนดเกณฑภาระงานของอาจารยและบุคลากร
เพื่อการตรวจสอบประกันคุณภาพทางการศึกษา
ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบไดอยางชัดเจน
2.4.4จัดใหมีระบบสวัสดิการสําหรับบุคลากรของคณะ
ใหเหมาะสม
2.4.5พัฒนาระบบบริหารคณะใหเปนระบบที่เอื้อตอ
การปฏิบัติภารกิจของอาจารยและบุคลากรของคณะ
และสาขาวิชา
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2.5 บริหารโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี โปรสใส ตรวจสอบได ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี
2.5.1 จัดระบบบริหารทั่วไปใหเอื้อหรือสนับสนุนการ
บริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
ความตองการของสังคมและประเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ(พ.ศ.)
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2.5.2สรางความรวมมือกับหนวยงาน องคกรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อใหการบริหารจัดการ
และดําเนินงานของคณะประสบความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. ยุทธศาสตร การบริการวิชาการ
3.1 สงเสริมใหสาขาวิชาและเครือขายความรวมมือไดจัดกิจกรรมใหบริการวิชาการแกชุมชมและสังคมอยางตอเนื่อง
3.1.1 สนับสนุนโครงการฝกอบรมเฉพาะเรื่องที่คณะ 3.1.1.1 มีศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
สาขาวิชาหรือหนวยงานของคณะมีความเชี่ยวชาญ
3.1.1.2 จํานวนโครงการฝกอบรมเพื่อบริการวิชาการ 5
เพื่อพัฒนาไปเปนศูนยความเปนเลิศเฉพาะดาน เชน แกสังคม
ทางดานการจัดการสารสนเทศ ทางดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการประกอบ
อาชีพ ทางดานแอนิเมชัน ทางดานนิเทศศาสตร เปน

1
5

2
10

2
10

29

ยุทธศาสตรและ
เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ระยะเวลาดําเนินการ(พ.ศ.)
2556 2557 2558 2559

ตน
3.1.2สนับสนุนสงเสริมการใหบริการวิชาการตาม
โครงการความรวมมือระหวางคณะและสาขาวิชากับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและ
ตางประเทศ

3.1.2.1 จํานวนกิจกรรมใหบริการวิชาการตาม
โครงการความรวมมือกับหนวยงานทั้งในและ
ตางประเทศ

2

2

2

3.1.3 ใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการจัด
กิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อการเผยแพรและ
ปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป รวมทั้งสงเสริมใหเกิดความ
สอดคลองระหวางการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ

3.1.3.1 รอยละของโครงการหรือกิจกรรมดําเนินการ 100
ตามแผนที่กําหนด
3.1.3.2 รอยละของโครงการบริการวิชาการที่บูรณา 5
การกับการเรียนการสอนในหลักสูตร

100

100

100

10

15

20

3.2 สนับสนุนสงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับการเปนแหลงเรียนเรียนตลอดชีวิต รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐในอนาคต
3.2.1 จัดใหมีโครงการบริการวิชาการแกบุคคลทั่วไป 3.2.1.1 จํานวนกิจกรรมใหบริการวิชาการและ 2
2
5
5
ทั้งลักษณะบริการสังคมและเชิงพาณิชย เชน โครงการ เครื่องมือสําหรับภาครัฐและเอกชน
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บริการวิชาการ การบริการเครื่องมือวิจัย เปนตน
3.2.2 จัดทําหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวใน
สาขาวิชาตางๆ ใหตอบสนองตอความตองการของ
สังคมโดยศึกษาความตองการขององคกรและ
หนวยงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3.2.1.2 รายรับที่ไดจากการบริการวิชาการ
3.2.2.1 จํานวนหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวเพื่อ
ฝกทักษะบุคลากรตามความตองการของภาครัฐและ
เอกชน

4. ยุทธศาสตร การอนุรักษ สงเสริม เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 สนับสนุนใหสาขาวิชาจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
4.1.1 สนับสนุนใหสาขาวิชาจัดกรรมกรรมเผยแพร
4.1.1.1 จํานวนเงินสนับสนุนใหนิสิตสาขาวิชาตางๆ
ความรูดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
จัดกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม(ลานบาท)
สม่ําเสมอ โดยดําเนินการเชิงวิชาการและเชิงรุก
4.1.2 สรางความรวมมือกับหนวยงานเฉพาะทาง
4.1.2.1 มีกิจกรรมหรือโครงการดานศิลปะและ
องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรวมกันจัดกิจกรรม
วัฒนธรรมที่จัดรวมกับภาครัฐและเอกชน
ดานการเผยแพรศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1.3สนับสนุนใหสาขาวิชา นิสิต จัดกิจกรรมเผยแพร 4.1.3.1 จํานวนกิจกรรมที่สาขาวิชาและนิสิตจัดเพื่อ
ความรูในวันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมใน
รวมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีสวน
รูปแบบตางๆ รวมทั้งการมีสวนรวมกิจกรรมของสังคม รวม

ระยะเวลาดําเนินการ(พ.ศ.)
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5

5

8

8

0.30 0.30 0.30 0.30

6

1

1

2

6

6

6
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4.2 ใหมีแผนงานดานการเผยแพรศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งมีระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
4.2.1บริหารงบประมาณและแผนงานดานการเผยแพร 4.2.1.1 รอยละของจํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ 100 100 100 100
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ถูกดําเนินการตามแผนที่ตั้งไว
5.ยุทธศาสตร การวิจัย
5.1 สงเสริมใหบุคลากรของคณะทํางานวิจัยและเผยแพรงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวของ ทั้งเพื่อความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาสังคม
5.1.1ฝกอบรมความรู เทคนิควิธีดานการวิจัยใหแก
5.1.1.1 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมฝกอบรม
2
4
6
8
อาจารย บุคลากรและนิสิตของคณะ ในลักษณะการ ความรูและพัฒนาศักยภาพการวิจัยสําหรับนิสิตและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการวิจัยจากผูมีประสบการณทั้ง
อาจารย
ภายในและภายนอกคณะ
5.1.2มุงสนับสนุนใหเกิดกลุมวิจัยเฉพาะดาน หรือกลุม 5.1.2.1 จํานวนกลุมวิจัยเฉพาะทางหรือกลุมวิจัยขาม 5
6
7
8
วิจัยแบบบูรณาการ
ศาสตรภายในคณะ
5.1.3จัดบริการอุปกรณและเครื่องมือเพื่อสนับสนุน
5.1.2.1 จํานวนงบประมาณสําหรับการจัดหาจัดซื้อ
งานวิจัย
อุปกรณสําหรับการวิจัยเฉพาะทาง
5.1.2.2 จํานวนหองปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางเกิดขึ้น
5.1.4 ศึกษาแนวทางการจัดเวลาปฏิบัติงานเพื่อ
(1) สามารถมีแนวทางกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการทํางานวิจัยของอาจารยและบุคลากรเพื่อ จัดการภาระงานดานการสอน วิจัย บริการวิชาการ
ความคลองตัวในการดําเนินงาน
ไดเปนอยางดี
5.1.5ใหมีแผนงานวิจัย แผนงานพัฒนาบุคลากรดาน (1) มีแผนพัฒนาการวิจัยและการติดตามประเมินผล
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การวิจัย ตลอดจนแผนการติดตาม ประเมิน
ผลการวิจัยทั้งระดับคณะและสาขาวิชา
5.1.6 จัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและการเผยแพร 5.1.6.1 จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยสําหรับกลุม 2.50 3.00 3.50 4.00
งานวิจัยอยางเหมาะสม
วิจัยและอาจารย (ลานบาท)
5.1.7 สรางระบบพี่เลี้ยงและคลินิกการวิจัยและ
5.1.7.1 จํานวนกลุมและกิจกรรมของกลุมพี่เลี้ยงที่ให
เผยแพรงานวิจัยภายในคณะ ในลักษณะของการให
ความชวยเหลือเกี่ยวกับการวิจัยและเผยแพรแก
ความชวยเหลือดานภาษา เชน การแปลภาษา การ
อาจารยและนิสิต
ตรวจสอบแหลงเผยแพรการวิจัย
5.2 สรางความรวมมือระหวางหนวยงานในสถาบันและนอกสถาบันเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู เทคนิควิธีดานการวิจัยและแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย
5.2.1 ประสานงานกับหนวยงาน องคกรทั้งภายในและ 5.2.1.1 จํานวนหนวยงานที่ทําขอตกลงความรวมมือ
ภายนอกสถาบันเพื่อหาแหลงทุนการสนับสนุนงานวิจัย ในการแลกเปลี่ยนดานการวิจัย
5.2.2แสวงหาความรวมมือกับหนวยงาน สถาบัน
5.2.2.1 จํานวน visiting professor, ผูเชี่ยวชาญ,
องคกรตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู
นักวิจัยในความรวมมือมารวมวิจัยหรือเปนพี่เลี้ยง
และบุคลากรดานการวิจัยตลอดจนการทําวิจัยรวมกัน หรือวิทยากรสําหรับพัฒนางานวิจัย
5.3 สรางแหลงเผยแพรผลงานวิจัยดานวิทยาการสารสนเทศของนิสิตและอาจารย
5.3.1 พัฒนาระบบวารสารวิชาการเพื่อเผยแพรผลงาน 5.3.1.1 มีวารสารวิชาการดานวิทยาการสารสนเทศ
และจัดประชุมวิชาการ
ทั้งแบบเขาถึงแบบเปดออนไลนและแบบปด

1

1

1

1
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5.3.1.2 เปนเจาภาพจัดหรือรวมจัดประชุมวิชาการ
1
1
1
ระดับชาติ
5.3.1.3 เปนเจาภาพจัดหรือรวมจัดประชุมวิชาการ
1
1
ระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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