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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

หนวยงาน สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
.........................................................

ขอมูลพื้นฐานสําคัญ (รายงานเฉพาะกลุมสํานักวิชา)ขอมูลพื้นฐานสําคัญ (รายงานเฉพาะกลุมสํานักวิชา)
ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• จํานวนนักศึกษาทั้งหมด คน 755

- ปริญญาตรี 699 92.6

- ปริญญาโท 31 4.1

- ประกาศนียบัตร - -

- ปริญญาเอก 25 3.3

• จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน หลักสูตร 7

- ปริญญาตรี 5 71.4

- ปริญญาโท 1 14.3

- ประกาศนียบัตร - -

- ปริญญาเอก 1 14.3
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ขอมูลพื้นฐานสําคัญ (รายงานเฉพาะกลุมสํานักวิชา)ขอมูลพื้นฐานสําคัญ (รายงานเฉพาะกลุมสํานักวิชา)
ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

•  จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด คน 38

•  จํานวนอาจารยจําแนกตามวุฒิ
การศึกษา

คน

- ปริญญาโท 21* 55.3

- ปริญญาเอก 17 44.7

• จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทาง
วิชาการ

คน

- ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปจจุบัน 7 18.4

- ท่ีอยูระหวางการยื่นขอตําแหนงทาง
วิชาการ

6 15.8

*อยูระหวางลาศึกษาตอ 10 คน

ขอมูลพื้นฐานสําคัญ (รายงานเฉพาะกลุมสํานักวิชา)ขอมูลพื้นฐานสําคัญ (รายงานเฉพาะกลุมสํานักวิชา)
ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละนักศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาตามเวลา 
(รวมหลักสูตรวิสาหกจิ)

รอยละ

- ปริญญาตรี (แรกเขา285) 158 55.4

- ปริญญาโท

- ปริญญาเอก

• ภาวะการไดงานทําหรือศึกษาตอของผูสาํเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปหลังสําเร็จ
การศึกษา

รอยละ 96.3

• รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทาํตรง
สาขา 

รอยละ 94.4
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมสํานักวิชา)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมสํานักวิชา)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละผลสําเร็จการใชระบบ 
WU e-Office (ขอมูล ณ ก.พ.61)

รอยละ 58.5

• รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส 
(ผลตรวจประเมินพื้นทีค่รั้งที่ 1/61)

รอยละ    4.56 
คะแนน

91.2

• รอยละผลสําเร็จการดําเนินงานและการใช
จายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป

รอยละ

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
งานวิจัย พัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยี
ตัวที่วัด:จํานวนโครงการวิจยัใหม 7 13 100

 มีคณาจารยดําเนินการวิจยั โดยไดรับงบฯจากภายนอก            
6 โครงการ และไดรับงบประมาณจากภายใน 7 โครงการ 
(13,789,760.-)
งบประมาณจากภายนอก

- โครงการ Innovation Hubs 

 เพื่อโครงการเสริมศักยภาพเครือขายการทองเที่ยวชุมชนลานสกา บนเสนทาง 
4015 โดยใชเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality: AR)

 โครงการพัฒนาการทองเที่ยววิถีปากพนังโดยนวัตกรรม 4.0 สูการเปนแหลง
ทองเที่ยวสมบูรณแบบ

 โครงการการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวตําบลขุนทะเลสูการเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยนวัตกรรม 4.0 

 - โครงการวิเคราะหและวางระบบบริหารจัดการหองสมุดอัตโนมัติ ระบบที่ 2 
(ระยะที่ 6) 
- โครงการวิเคราะหขอมูลและบริหารจัดการระบบสหบรรณานุกรมสําหรับ
สถาบันการศึกษา ระยะที่ 4 
- การสื่อสารยอนกลับของผูใชสื่อสังคมออนไลนตอกรณีการขายเบียรสดในราน
สะดวกซื้อ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
งานวิจัย พัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยี
ตัวที่วัด:จํานวนโครงการวิจยัใหม

7 13 100

งบฯ จากภายใน (231,500.-)
    - การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การแปลงทรัพยากรใหเปนดิจิทัล 
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 
    -  การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเรื่อง รูปแบบการสืบคนสารสนเทศและการ
จัดทําดัชนี สําหรับนักศึกษาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล โดยใชวิธีการสอนแบบ
หองเรียนกลับดาน 
    -  การบูรณาการการเรียนการสอนออนไลนในระบบเปดกับการเรียนแบบกลับดาน 
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
    -  การรูดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
    -  การเปรียบเทียบผลการเรียนรูในรายวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกสโดยการประยุกตใช
ระบบการทดสอบดวยอิเล็กทรอนิกสและการสอนตามปกติ 
     - การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอภาวะสุขภาพของผูสูงอายุไทย (Analysis of 
Factors Affecting the Health Status of the Thai Elderly) 
     - การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชา SWE-345 พื้นฐานระบบฝงตัวดวย
วิธีการคิดเชิงออกแบบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
 งานตัวที่วัดที่ 2.จํานวนโครงการ
 พัฒนาศักยภาพวิจยั

5 2 40  -โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจยัเพื่อตีพมิพ
เผยแพรในวารสารวิชาการ ใหอาจารย นักวิชาการ และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเพิ่มประสบการณในการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการ โดยเชิญ รศ.ดร.ชิตณรงค ศิริ
สถิตยกุล เปนวิทยากร เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2561 มีผูเขารวม
กิจกรรมท้ังหมด25 คน (หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับ
หลักสูตรเทคโนโลยี มัลติมีเดียฯ)
-โครงการสงอาจารยไปฝกอบรมในหัวขอท่ีสามารถนํามาใชใน

การพัฒนางานวิจัย และสนับสนุนตีพิมพบทความ (หลักสูตร
วิศวกรรมซอฟตแวร)

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

ตัวที่วัดที่ 2 
WU1-1-1 รอยละของงานวิจัย
และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรในวารสารตอจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด

28 7 25
 

 ตัวชี้วัดที่ 2  
WU1-1-2 รอยละของการอางอิง
ถึงผลงานท่ีตีพิมพในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

10 3 30
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

ตัวที่วัดที่ 2 
WU1-3-4 จํานวนขอเสนอ
โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ท่ีไดรับ
งบประมาณจากองคกรภายนอก 

5 6 100
 งบฯจากภายนอก
   - โครงการเสริมศักยภาพเครือขายการทองเที่ยวชุมชนลานสกา บน
เสนทาง 4015 โดยใชเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented 
Reality: AR)
   - โครงการพัฒนาการทองเที่ยววิถีปากพนังโดยนวัตกรรม 4.0 สูการเปน
แหลงทองเที่ยวสมบูรณแบบ
  - โครงการการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวตําบลขุนทะเลสู
การเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยนวัตกรรม 4.0 
   - โครงการวิเคราะหและวางระบบบริหารจัดการหองสมุดอัตโนมัติ ระบบ
ที่ 2 (ระยะที่ 6) 
   - โครงการวิเคราะหขอมูลและบริหารจัดการระบบสหบรรณานุกรม
สําหรับสถาบันการศึกษา ระยะที่ 4 
   - การสื่อสารยอนกลับของผูใชสื่อสังคมออนไลนตอกรณีการขายเบียรสด
ในรานสะดวกซื้อ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

 ตัวชี้วัดที่ 2  
WU1-4-15 รอยละของอาจารยท่ี
ทําวิจัยตอจํานวนอาจารยประจาํ
ทั้งหมด 

38
(28)

22 57.89
(78.57)

 
  มีอาจารยทําวิจัย 22 คน  จากจํานวนทั้งหมด 38 คน*
*อยูระหวางลาศึกษาตอ 10 คน
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

ตัวที่วัดที่ 2 
WU1-4-17 จํานวนผลงานวิจัยที่
ภาคเอกชนนําไปพัฒนาตอยอด
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

1 ............ ............
 ขณะนี้อยูระหวางการเจรจา 2 ราย โดย
 รายท่ี 1 เปนระบบวัดตัวดวยโทรศัพทมือถือ
 รายท่ี 2 เปนหองลองเส้ือเสมือนจริง

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวที่วัดที่ 5                  
จํานวนโครงการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธกับชุมชน

1 1(5) 100  มีการดําเนินงาน ใน 1 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเที่ยว และระบบ
สนับสนุนการดําเนินชีวิตของคนในสังคมผูสูงอายุ จ.นครศรีธรรมราช   โดย ในโครงการ แบงเปน
กิจกรรมยอยของแตละหลักสูตร  รวม 5 กิจกรรม
 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 
  - กิจกรรม “ลูกหลานจิตอาสา รวมแรง รวมใจ รวมสรางสื่อการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความรูและสรางอาชีพแก
ผูสูงอายุ” ในพื้นที่ตําบลไทยบุรี อ.ทาศาลา
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร

-กิจกรรม พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดําเนินชีวิตของคนในสังคมผูสูงอายุ รวมกับ รพสต. โมคลาน และ 
โรงพยาบาลทาศาลา 
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-กิจกรรม การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอําเภอทาศาลา
หลักสูตรนิเทศศาสตร

- กิจกรรม การจัดอบรมใหความรูทางดานการสื่อสารเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวในทองถิ่นของ รวมกับเทศบาล
ตําบลขุนทะเล อําเภอลานสกา 
หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ 

- กิจกรรม การสรางชุดสื่อมัลติมีเดียสนับสนุนการทองเที่ยวใน อําเภอปากพนัง

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    
 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธกับ
ชุมชน
    - โครงการพัฒนาศักยภาพทางดาน
การทองเที่ยว และระบบสนับสนุนการ
ดําเนินชีวิตของคนในสังคมผูสูงอายุ จ. 
นครศรีฯ
 

5 1.5 30  แตละหลักสูตรไดดําเนินโครงการตามกิจกรรม และมีความกาวหนาดังนี้

 - กิจกรรม การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอําเภอทาศาลา
: หลังจากที่ประสานงานกับพื้นที่พบวา ขอจํากัดของเวลาในการดําเนินกิจกรรม จึงเปลี่ยนพื้นที่เปน รพ
สต รอบมหาวิทยาลัย ในขณะนี้กําลังประสานงานเพิ่มหากรณีศึกษา 1 รพสต (ยังไมใชงบประมาณ)
   กิจกรรม การจัดอบรมใหความรูทางดานการสื่อสารเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวในทองถิ่นของ 
รวมกับเทศบาลตําบลขุนทะเล อําเภอลานสกา  : ดําเนินกิจกรรมรวมกับรายวิชา ซึ่งจัดการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาที่ 1/2561 จึงตองรอจัดในไตรมาส 4  (ยังไมใชงบประมาณ)
   กิจกรรม พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดําเนินชีวิตของคนในสังคมผูสูงอายุ รวมกับ รพสต. 
โมคลาน และ โรงพยาบาลทาศาลา : ไดยื่นเสนอโครงการในไตรมาส 2 และดําเนินกิจกรรมในไตร
มาส 3  (ยังไมใชงบประมาณ)
   กิจกรรม การสรางชุดสื่อมัลติมีเดียสนับสนุนการทองเที่ยวใน อําเภอปากพนัง: ไดดําเนินกิจกรรม
เรียบรอยแลว โดยใชพื้นที่ปากพนัง และไดใชงบประมาณครบแลว แตยังไมเบิกจายเนื่องจากทาง ศบว 
กําหนดใหเขียนโครงการเพียงชุดเดียว และขออนุมัติงบประมาณครั้งเดียว
    กิจกรรม “ลูกหลานจิตอาสา รวมแรง รวมใจ รวมสรางสื่อการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความรูและ
สรางอาชีพแกผูสูงอายุ” ในพื้นที่ตําบลไทยบุรี อ.ทาศาลา      ไดบูรณาการกิจกรรมกับโครงงาน
นักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2560  (ยังไมใชงบประมาณ)
    จากการดําเนินการโดยรวม งานบริการวิชาการมีทั้งหมด 5  กิจกรรม ไดดําเนินการแลวเสร็จ 1 
กิจกรรม กําลังดําเนินการ 1 กิจกรรม จะดําเนินการในไตรมาส 3 จํานวน    2 กิจกรรม และ ไตรมาส 4 
จํานวน 1 กิจกรรม

ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวที่วัดที่ 3                  
จํานวนโครงการบริการวิชาการ 5 1.5 30

กิจกรรม การสรางชุดสื่อมัลติมีเดียสนับสนุนการทองเที่ยวใน 
อําเภอปากพนัง: ไดดําเนินกิจกรรมเรียบรอยแลว โดยใชพื้นที่ปาก
พนัง และไดใชงบประมาณครบแลว แตยังไมเบิกจายเนื่องจาก
ทาง ศบว กําหนดใหเขียนโครงการเพียงชุดเดียว และขออนุมัติ
งบประมาณครั้งเดียว

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

 
WU1-3-5  รอยละของผูเขารับ
บริการท่ีมีความรูเพิ่มขึ้นจากการ
เขารับบริการ 

............. ............
 อยูร่ะหว่างดําเนินการ

 WU1-3-6  รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกร
ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอ
ประโยชนจากการบริการ

.............. .............  
 อยูระหวางดําเนินการ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิัล

   

จํานวนวิสาหกิจชุมชนในจงัหวัด
ภาคใตตอนบนที่เขารวมโครงการ 2000 คน 300 15

  -วิเคราะหขอมูลของศูนยดิจิทัลชุมชนใน 7 จังหวัดภาคใต
ตอนบนจํานวน 152 ศูนย และศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนใน
บริเวณรายรอบท่ีมีสินคาคุณภาพซึ่งสามารถทําพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสได เพื่อปรับใหเหลือ 40 ศูนย
- ลงพื้นท่ีสํารวจศูนยดิจิทัลชุมชนและศูนยไอซีทีชุมชนเพื่อ
ประเมินศักยภาพอุปกรณ พรอมจัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงอุปกรณ
เพื่อรองรับการอบรมและพัฒนาเปนศูนยสนับสนุนการทําพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของวิสาหกิจชุมชน
- ทะยอยจัดประชุมรวมกับเครือขายวิสาหกิจชุมชนและจดั
ฝกอบรม โดยเร่ิมจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามดวยจังหวัด
สุราษฎธานี และจังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนอง
ตอการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนอง
ตอการพัฒนาประเทศ
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิัล

  

 จํานวนผูเขารวมโครงการ   
 เสริมสรางประสิทธิภาพการ 
 จัดการสารสนเทศดิจิทัลของ
 หนวยงานภาครัฐฯ

500 223 44.3  จัดทําแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรวมมือและโปรแกรมประยุกตสําหรับการทํางาน

รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและการบริการภาคประชาชน ใหครอบคลุมประเด็นทั้ง 6 กลุม ไดแก 
การบูรณาการขอมูลภัยพิบัติเพื่อบริการภาคประชาชน การจัดการขอมูลความทรงจํานครศรีธรรมราชเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว การจัดทําสื่อและคลังความรูระบบเปด (Open Education Resources การพัฒนา
รายวิชา MOOC สําหรับชาวนครศรีธรรมราช การพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติสําหรับโรงเรียนขนาด
เล็ก และ การพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นดานการจัดการสารสนเทศดิจิทัลสําหรับงานหองสมุด 
พิพิธภัณฑ และจดหมายเหตุ (2) ประสานงานและจัดตั้งกลุมความรวมมือจํานวน 6 กลุม ไดแก กลุม 
“การบูรณาการขอมูลภัยพิบัติเพื่อบริการภาคประชาชน” กลุม “การจัดการขอมูลความทรงจํา
นครศรีธรรมราชเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว” กลุม “การจัดทําสื่อและคลังความรูระบบเปด (Open 
Education Resources)” กลุม “การพัฒนารายวิชา MOOC สําหรับชาวนครศรีธรรมราช” กลุม “การ
พัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก” และกลุม “การพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น
ดานการจัดการสารสนเทศดิจิทัลสําหรับงานหองสมุด พิพิธภัณฑ และจดหมายเหตุ” (3) จัดสัมมนาทาง
วิชาการเรื่อง การบูรณาการขอมูลเพื่อพัฒนาทักษะดานดิจิทัลและการทํางานรวมกันของหนวยงานภาครัฐ
ในบริบทของแผนเศรษฐกิจดิจิทัล” ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 22-23 
กุมภาพันธ 2561 มีผูเขารวมจากหนวยงานจํานวนทั้งสิ้น 136 คน จาก 23 หนวยงาน (4) จัดโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร และประชาชนทั่วไปเพื่อสงเสริมการใช
ดิจิทัลอยางสรางสรรคและการเรียนรูตลอดชีวิต จํานวน 7 โครงการ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนอง
ตอการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนอง
ตอการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน
งานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

   

จํานวนกิจกรรมบูรณาการงาน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
(ของมหาวิทยาลัย 36  โครงการ)

1 โครงการ 2 โครงการ 100  สํานักวิชาฯ มีโครงการทางดานทํานํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวน 2 โครงการ ไดแก         
1)โครงการการจัดการและเผยแพรสารสนเทศดานศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  ซึ่งไดดําเนินการแลว            
ในเรื่อง   1.1 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตพิพิธภัณฑเมือง
นครศรีธรรมราช (The Re-design and development of 
Nakhon Si Thammarat Museum Website  และ  
            1.2 การพัฒนาดิจิทัลคอลเล็กชันเพื่อเผยแพรความทรง
จําของชุมชนราชดําเนิน จ.นครศรีฯ  
2) พัฒนาระบบสารสนเทศผาทอในจงัหวัดนครศรีธรรมราช        
ซึ่งไดศึกษาออกแบบสํารวจขอมูลผาทอในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรียบรอยแลว และอยูในขั้นตอนการนํานักศึกษาลงพื้นที่เก็บขอมลู
ผาทอและพิกัดแหลงผาทอในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนอง
ตอการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนอง
ตอการพัฒนาประเทศ
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวจิัย บริการวิชาการ และการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพือ่ตอบสนองตอการพฒันา
ประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวจิัย บริการวิชาการ และการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพือ่ตอบสนองตอการพฒันา
ประเทศ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    
WU1-3-7  จํานวนผลงาน/
กิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1 3 100
 1 กิจกรรมออกแบบและพัฒนาเว็บไซตพิพิธภัณฑเมือง
นครศรีธรรมราช (The Re-design and development of 
Nakhon Si Thammarat Museum Website 
 2 กิจกรรมการพัฒนาดิจิทัลคอลเล็กชันเพื่อเผยแพรความทรงจํา
ของชุมชนราชดําเนิน จ.นครศรีฯ 
 3 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศผาทอในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

  WU1-3-8 จํานวนผลงาน/
  กิจกรรมที่เสริมสรางความสัมพันธ
  หรือวิถีชีวิตแบบใหมท่ีสอดคลอง
  กับนโยบายการพัฒนา
  มหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ

1 3 100  1 กิจกรรมออกแบบและพัฒนาเว็บไซตพิพิธภัณฑเมือง
นครศรีธรรมราช (The Re-design and development of 
Nakhon Si Thammarat Museum Website 
 2 กิจกรรมการพัฒนาดิจิทัลคอลเล็กชันเพื่อเผยแพรความทรงจํา
ของชุมชนราชดําเนิน จ.นครศรีฯ 
 3 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศผาทอในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

WU1-3-9  รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการตอ
ประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

รอยละ 90 ............ ............
  อยูระหวางดําเนินการ

  WU1-3-10  รอยละความพึง
  พอใจของผูเขารวมโครงการตอ
  ประโยชนของการเสริมสราง
  ความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบใหม
  ท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนา
  มหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ

รอยละ 90 ............ ............  อยูระหวางดําเนินการ
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สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วดัตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี

• ตัวชี้วัด 1.แผนพัฒนาอาจารยดานการทําวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตามภาระงาน 

• สรุปผลการดําเนินงาน
 กําหนดเปาหมายใหคณาจารยทกุคนตองมกีารเผยแพรผลงานวิชาการอยางนอย 1 ผลงาน ตอป

 กําหนดใหแตละหลกัสตูรมกีารวางแผนการเขียนโครงการเพือ่ขอทนุวิจัยในแตละป โดยใหอาจารยแตละคนรับผดิชอบเปนหวัหนา
โครงการหลักหรือโครงการยอย

 มีโครงการนักวิจัยพีเ่ลี้ยงทีจ่ะใหคําปรึกษากบันักวิจัยใหม

 มีนโยบายปรับภาระงานใหเหมาะสมเพือ่ใหสามารถทํางานวจิัยได (รวมถึง sabbatical leave ระยะสั้น เพื่อทําวิจัย/ตีพมิพ)

-  (รอยละความสําเร็จ 60 )

• ตัวชี้วัด 1.แผนพัฒนาอาจารยดานการทําวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตามภาระงาน 

• สรุปผลการดําเนินงาน
 กําหนดเปาหมายใหคณาจารยทกุคนตองมกีารเผยแพรผลงานวิชาการอยางนอย 1 ผลงาน ตอป

 กําหนดใหแตละหลกัสตูรมกีารวางแผนการเขียนโครงการเพือ่ขอทนุวิจัยในแตละป โดยใหอาจารยแตละคนรับผดิชอบเปนหวัหนา
โครงการหลักหรือโครงการยอย

 มีโครงการนักวิจัยพีเ่ลี้ยงทีจ่ะใหคําปรึกษากบันักวิจัยใหม

 มีนโยบายปรับภาระงานใหเหมาะสมเพือ่ใหสามารถทํางานวจิัยได (รวมถึง sabbatical leave ระยะสั้น เพื่อทําวิจัย/ตีพมิพ)

-  (รอยละความสําเร็จ 60 )

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 
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• ตัวชี้วัด 2.แผนพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิชาใหอยูในระดับ“ดีมาก” ขึ้นไปทุก

หลักสูตร ในระดับคะแนน  4.90

• สรุปผลการดําเนินงาน
 กําหนดวิธีการปรับปรงุพัฒนาในประเด็นที่ไดคะแนนตามตัวบงช้ีนอยกวาทีค่วรจะเปน เชน ปรับปรุงการเขียนรายงาน QA      

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนไมใหมนีักศึกษาตกคาง การพัฒนาอาจารยใหมคีุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น พัฒนา
กระบวนการรบันักศึกษาใหไดนักศกึษามคีุณภาพโดยมจีํานวนทีเ่หมาะสม  

 กําหนดใหใหอาจารยผูรับผดิชอบการเขียนรายงานเขารับการอบรมการจัดทาํรายงานในวันที ่ 10-11 เมษายน และ 17-18เมษายน

 (รอยละความสําเร็จ 50 )

• ตัวชี้วัด 2.แผนพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิชาใหอยูในระดับ“ดีมาก” ขึ้นไปทุก

หลักสูตร ในระดับคะแนน  4.90

• สรุปผลการดําเนินงาน
 กําหนดวิธีการปรับปรงุพัฒนาในประเด็นที่ไดคะแนนตามตัวบงช้ีนอยกวาทีค่วรจะเปน เชน ปรับปรุงการเขียนรายงาน QA      

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนไมใหมนีักศึกษาตกคาง การพัฒนาอาจารยใหมคีุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น พัฒนา
กระบวนการรบันักศึกษาใหไดนักศกึษามคีุณภาพโดยมจีํานวนทีเ่หมาะสม  

 กําหนดใหใหอาจารยผูรับผดิชอบการเขียนรายงานเขารับการอบรมการจัดทาํรายงานในวันที ่ 10-11 เมษายน และ 17-18เมษายน

 (รอยละความสําเร็จ 50 )

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

• ตัวชี้วัด 3.แผนปฏิบตัิการเชิงยุทธศาสตรที่สอดคลองกบัแผนงบประมาณประจําป 2561

•  สรุปผลการดําเนินงาน
 สํานักวิชาฯ มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองครวม โดยใชกลไกของงบประมาณในการแสดงความเชื่อมโยงอยางบูรณา

การ สะทอนภารกิจสําคัญ โดยคํานึงถึงหลักประหยัดและความคุมคา และมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการใชจายงบประมาณ 
และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษา สาขาวิชาฯ และสํานักวิชาฯใหมากที่สุด โดยใชจายงบประมาณตามกรอบที่แตละ
หลักสูตรฯ ไดขอไวใชในโครงการและกิจกรรมตาง ๆ อยางเครงครัด และมีการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมจากภายนอก โดย
ไดจากผลการสรางเครือขายกับสถานประกอบการและหนวยงานภาครัฐและเอกชน

 มีการติดตามการใชงบประมาณของแตละหลักสูตรอยางตอเน่ืองทุกไตรมาส เพื่อปรับแผนการใชงบประมาณ และเกิด
ประโยชนสูงสุด

(รอยละความสําเร็จ 50 )

• ตัวชี้วัด 3.แผนปฏิบตัิการเชิงยุทธศาสตรที่สอดคลองกบัแผนงบประมาณประจําป 2561

•  สรุปผลการดําเนินงาน
 สํานักวิชาฯ มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองครวม โดยใชกลไกของงบประมาณในการแสดงความเชื่อมโยงอยางบูรณา

การ สะทอนภารกิจสําคัญ โดยคํานึงถึงหลักประหยัดและความคุมคา และมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการใชจายงบประมาณ 
และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษา สาขาวิชาฯ และสํานักวิชาฯใหมากที่สุด โดยใชจายงบประมาณตามกรอบที่แตละ
หลักสูตรฯ ไดขอไวใชในโครงการและกิจกรรมตาง ๆ อยางเครงครัด และมีการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมจากภายนอก โดย
ไดจากผลการสรางเครือขายกับสถานประกอบการและหนวยงานภาครัฐและเอกชน

 มีการติดตามการใชงบประมาณของแตละหลักสูตรอยางตอเน่ืองทุกไตรมาส เพื่อปรับแผนการใชงบประมาณ และเกิด
ประโยชนสูงสุด

(รอยละความสําเร็จ 50 )

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
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• ตัวชี้วัด 4.แผนสงเสริมอาจารยดานการพัฒนาคณุวุฒกิารศึกษาระดบัปริญญาเอก

• สรุปผลการดําเนินงาน
• สํานักวิชาไดสงเสริมใหคณาจารยมีการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยสนับสนุนใหเขาเรียนในหลักสูตรที่

สํานักวิชาเปดสอน และปรับภาระการสอนใหลดลง โดยปจจุบัน มีคณาจารยไดเขาศึกษา จํานวน 2 ราย นอกจากนั้นยัง
สนับสนุนใหขอทุนจากภายนอก โดยขณะน้ีไดรับทุนแลว 2 ราย (จาก Murdoch University  1 ราย และจากกระทรวง
วิทย 1 ราย)

• กําหนดแผนการเรียนตอระดับปริญญาเอกใหกับอาจารยในสาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาโท โดยระบุปที่จะลาศึกษาตอและแหลง
ทุนใหชัดเจนเพื่อไมใหกระทบกับกําลังคนและการเรียนการสอน โดยคาดวาภายในป 2563 สํานักวิชาจะมีอาจารยที่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอกมากวา 70 %

 (รอยละความสําเร็จ 20)

• ตัวชี้วัด 4.แผนสงเสริมอาจารยดานการพัฒนาคณุวุฒกิารศึกษาระดบัปริญญาเอก

• สรุปผลการดําเนินงาน
• สํานักวิชาไดสงเสริมใหคณาจารยมีการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยสนับสนุนใหเขาเรียนในหลักสูตรที่

สํานักวิชาเปดสอน และปรับภาระการสอนใหลดลง โดยปจจุบัน มีคณาจารยไดเขาศึกษา จํานวน 2 ราย นอกจากนั้นยัง
สนับสนุนใหขอทุนจากภายนอก โดยขณะน้ีไดรับทุนแลว 2 ราย (จาก Murdoch University  1 ราย และจากกระทรวง
วิทย 1 ราย)

• กําหนดแผนการเรียนตอระดับปริญญาเอกใหกับอาจารยในสาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาโท โดยระบุปที่จะลาศึกษาตอและแหลง
ทุนใหชัดเจนเพื่อไมใหกระทบกับกําลังคนและการเรียนการสอน โดยคาดวาภายในป 2563 สํานักวิชาจะมีอาจารยที่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอกมากวา 70 %

 (รอยละความสําเร็จ 20)

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

• ตัวชี้วัด 5.แผนพัฒนาอาจารยดานการขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น

• สรุปผลการดําเนินงาน
 สํานักวิชาไดมีการกําหนดใหแตละหลักสูตรจัดทําแผนพัฒนาอาจารยใหมีตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้นในแตละป โดยในป2560 

มีอาจารยยื่นขอตําแหนงวิชาการ จํานวน 6 คน และในปน้ีตามแผนจะมีผูขอกําหนดตําแหนงวิชาการอยางนอย 6 คน ซ่ึง
หากผานการพิจารณา ในป 2562 สํานักวิชาจะมีคณาจารณที่มีตําแหนงวิชาการมากกวารอยละ 50

 ในสวนการสงเสริมใหคณาจารยสามารถพัฒนาผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงวิชาการไดน้ัน สํานักวิชาฯไดจัดกิจกรรม
สนับสนุน เชน การจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสาร เปนตน

 (รอยละความสําเร็จ 60 )

• ตัวชี้วัด 5.แผนพัฒนาอาจารยดานการขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น

• สรุปผลการดําเนินงาน
 สํานักวิชาไดมีการกําหนดใหแตละหลักสูตรจัดทําแผนพัฒนาอาจารยใหมีตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้นในแตละป โดยในป2560 

มีอาจารยยื่นขอตําแหนงวิชาการ จํานวน 6 คน และในปน้ีตามแผนจะมีผูขอกําหนดตําแหนงวิชาการอยางนอย 6 คน ซ่ึง
หากผานการพิจารณา ในป 2562 สํานักวิชาจะมีคณาจารณที่มีตําแหนงวิชาการมากกวารอยละ 50

 ในสวนการสงเสริมใหคณาจารยสามารถพัฒนาผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงวิชาการไดน้ัน สํานักวิชาฯไดจัดกิจกรรม
สนับสนุน เชน การจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสาร เปนตน

 (รอยละความสําเร็จ 60 )

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
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• ตัวชี้วัด 6.หลักสูตรท่ีมีการพัฒนาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และความตองการของนักศึกษา

และตลาดแรงงาน

• สรุปผลการดําเนินงาน
 ใน มคอ.2 ฉบับ ป 2560 และ 2561 หลักสูตรฯ มีรายวิชาที่พัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQF ในหลาย ๆ  วิชาทั้งในวิชาบังคับและ

วิชาเอกเลือกซึ่งลวนแตเนนพฒันานักศึกษาใหสอดคลองกับทักษะที่จําเปนสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด 4.0เพื่อ
ตอบสนองตลาดงานที่ตองการบัณฑติที่มคีวามสามารถทางดานทักษะดิจิทัล

 มีการจัดรูปแบบการเรยีนการสอนโดยใชภาษาองักฤษในหลายๆรายวชิา และจัดใหมีการอบรมความรู เสริมทักษะเพิม่เติมในการใช
โปรแกรมตางๆ หรือแนวทางการประกอบอาชีพทีเ่ปนที่ตองการของตลาดแรงงาน รวมถึงการมีสหกิจศึกษามากกวา 1 ภาคการศึกษา

 ในการปรับปรงุหลกัสตูรป 2561 น้ีจะเนนความตองการของนักศึกษาและตลาดแรงงานเปนหลกั มิใชความถนัดหรือสนใจของผูสอน

 (รอยละความสําเร็จ 40 )

• ตัวชี้วัด 6.หลักสูตรท่ีมีการพัฒนาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และความตองการของนักศึกษา

และตลาดแรงงาน

• สรุปผลการดําเนินงาน
 ใน มคอ.2 ฉบับ ป 2560 และ 2561 หลักสูตรฯ มีรายวิชาที่พัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQF ในหลาย ๆ  วิชาทั้งในวิชาบังคับและ

วิชาเอกเลือกซึ่งลวนแตเนนพฒันานักศึกษาใหสอดคลองกับทักษะที่จําเปนสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด 4.0เพื่อ
ตอบสนองตลาดงานที่ตองการบัณฑติที่มคีวามสามารถทางดานทักษะดิจิทัล

 มีการจัดรูปแบบการเรยีนการสอนโดยใชภาษาองักฤษในหลายๆรายวชิา และจัดใหมีการอบรมความรู เสริมทักษะเพิม่เติมในการใช
โปรแกรมตางๆ หรือแนวทางการประกอบอาชีพทีเ่ปนที่ตองการของตลาดแรงงาน รวมถึงการมีสหกิจศึกษามากกวา 1 ภาคการศึกษา

 ในการปรับปรงุหลกัสตูรป 2561 น้ีจะเนนความตองการของนักศึกษาและตลาดแรงงานเปนหลกั มิใชความถนัดหรือสนใจของผูสอน

 (รอยละความสําเร็จ 40 )

ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม

ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม

• ตัวชี้วัด 7.มีเกณฑมาตรฐานสาขาวิชาของทุกหลักสูตรที่ไมอยูการควบคมุของสภาวิชาชีพ 

• สรุปผลการดําเนินงาน
 ในการพัฒนาหลักสูตร กําหนดใหใชมาตรฐาน มคอ 1 รวมกับมาตรฐานตามวิชาชีพ เชนกรณีหลักสูตรดานที่เกี่ยวของกับ

คอมพิวเตอรจะอิงมาตรฐาน มคอ 1 สาขาคอมพิวเตอร และ ACM/IEEE Software Engineering Body of Knowledge 
2013

 สําหรับหลักสูตรที่ไมมีมาตรฐานตามวิชาชีพ จะใชการสอบ Exit exam เปนเกณฑ โดยจะมีการพัฒนาขอสอบมาตรฐาน 
โดยมีผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพรวมพิจารณาขอสอบ สวนหลักสูตรที่มีการสอบมาตรฐานในสาขาวิชาทีเกี่ยวของโดย
หนวยงานภายนอก ก็จะพิจารณาใหใชการสอบดังกลาวเปนตัววัด เชน การสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE ที่ดําเนินการ
โดย สวทช รวมกับกลุมประเทศภาคี 8 ประเทศ เปนตน

 (รอยละความสําเร็จ 50 )

• ตัวชี้วัด 7.มีเกณฑมาตรฐานสาขาวิชาของทุกหลักสูตรที่ไมอยูการควบคมุของสภาวิชาชีพ 

• สรุปผลการดําเนินงาน
 ในการพัฒนาหลักสูตร กําหนดใหใชมาตรฐาน มคอ 1 รวมกับมาตรฐานตามวิชาชีพ เชนกรณีหลักสูตรดานที่เกี่ยวของกับ

คอมพิวเตอรจะอิงมาตรฐาน มคอ 1 สาขาคอมพิวเตอร และ ACM/IEEE Software Engineering Body of Knowledge 
2013

 สําหรับหลักสูตรที่ไมมีมาตรฐานตามวิชาชีพ จะใชการสอบ Exit exam เปนเกณฑ โดยจะมีการพัฒนาขอสอบมาตรฐาน 
โดยมีผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพรวมพิจารณาขอสอบ สวนหลักสูตรที่มีการสอบมาตรฐานในสาขาวิชาทีเกี่ยวของโดย
หนวยงานภายนอก ก็จะพิจารณาใหใชการสอบดังกลาวเปนตัววัด เชน การสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE ที่ดําเนินการ
โดย สวทช รวมกับกลุมประเทศภาคี 8 ประเทศ เปนตน

 (รอยละความสําเร็จ 50 )

ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม

ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม
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• ตัวชี้วัด 8.นักศึกษาทุกคนผานการทดสอบกอนสําเร็จการศกึษา (Exit Exam) รอยละ 90

• สรุปผลการดําเนินงาน
 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําขอสอบมาตรฐานเพื่อใชทดสอบนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา (Exit Exam) 

 มีกระบวนการทบทวนองคความรูใหกับนักศึกษากอนสอบจริง โดยทีมคณาจารยคนละชุดกับที่ออกขอสอบ

 บางหลักสูตรจะมีการทดลองใชกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 ในปการศึกษาหนา

 

(รอยละความสําเร็จ N/A*)

*จะเร่ิมทดสอบในปการศึกษาหนา

• ตัวชี้วัด 8.นักศึกษาทุกคนผานการทดสอบกอนสําเร็จการศกึษา (Exit Exam) รอยละ 90

• สรุปผลการดําเนินงาน
 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําขอสอบมาตรฐานเพื่อใชทดสอบนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา (Exit Exam) 

 มีกระบวนการทบทวนองคความรูใหกับนักศึกษากอนสอบจริง โดยทีมคณาจารยคนละชุดกับที่ออกขอสอบ

 บางหลักสูตรจะมีการทดลองใชกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 ในปการศึกษาหนา

 

(รอยละความสําเร็จ N/A*)

*จะเร่ิมทดสอบในปการศึกษาหนา

ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม

ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม

• ตัวชี้วัด 9.ผลการวิเคราะหตนทุนหลักสูตรของสํานกัวิชา

• สรุปผลการดําเนินงาน
 อยูระหวางการดําเนินการ โดยรอขอมูลจากสวนแผนงานฯ และสวนบัญชีและการเงิน

 

(รอยละความสําเร็จ 20 )

• ตัวชี้วัด 9.ผลการวิเคราะหตนทุนหลักสูตรของสํานกัวิชา

• สรุปผลการดําเนินงาน
 อยูระหวางการดําเนินการ โดยรอขอมูลจากสวนแผนงานฯ และสวนบัญชีและการเงิน

 

(รอยละความสําเร็จ 20 )

ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม

ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม
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• ตัวชี้วัด 10.อาจารยทุกคนของสํานกัวิชามีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชหลักการ Active Learning 

หรือเขารวมพัฒนาการเรียนการสอนตามระบบ UKPSF

• สรุปผลการดําเนินงาน
 ปจจุบันมีอาจารยผานการอบรม UKPSF รุนที่ 1 จํานวน 5 คน สวนคณาจารยที่เหลือทั้งหมด กําหนดใหตองผานการอบรม 

Pre-UKPSF ภายในป 2561

 อาจารยกวา 70 % ของสํานักวิชาฯมกีารพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชหลักการ Active Learning ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง เชน Project Base, Case Base, Experimental Base and Research Base อยูแลว สวนบางทานไดทําการศึกษา
และจะปรับใชในปการศึกษาหนา

(รอยละความสําเร็จ 50 )

• ตัวชี้วัด 10.อาจารยทุกคนของสํานกัวิชามีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชหลักการ Active Learning 

หรือเขารวมพัฒนาการเรียนการสอนตามระบบ UKPSF

• สรุปผลการดําเนินงาน
 ปจจุบันมีอาจารยผานการอบรม UKPSF รุนที่ 1 จํานวน 5 คน สวนคณาจารยที่เหลือทั้งหมด กําหนดใหตองผานการอบรม 

Pre-UKPSF ภายในป 2561

 อาจารยกวา 70 % ของสํานักวิชาฯมกีารพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชหลักการ Active Learning ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง เชน Project Base, Case Base, Experimental Base and Research Base อยูแลว สวนบางทานไดทําการศึกษา
และจะปรับใชในปการศึกษาหนา

(รอยละความสําเร็จ 50 )

ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม

ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม

• ตัวชี้วัด 11.อาจารยที่มีความสามารถในการสอนเปนภาษาอังกฤษ (ใช Powerpoint )เปนภาษาอังกฤษและ

ประเมินผลโดยใช Formative Assessment)

• สรุปผลการดําเนินงาน
 ไดมีการกําหนดใหเอกสารประกอบรายวิชา Powerpoint เปนภาษาอังกฤษทั้งหมดภายในปการศึกษา 2561 สวนที่

สามารถดําเนินการไดกอนก็ใหดําเนินการไดเลย ซึ่งพบวาหลายหลักสูตรไดดําเนินการแลว สวนที่สามารถสอนเปน
ภาษาอังกฤษไดก็ดําเนินการไดเลย โดยทุกหลักสูตรตองมีรายวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษทั้งหมดไมนอยกวา 4 รายวิชา

 ดานการประเมินผลโดยใช Formative Assessment ขณะน้ีมีการดําเนินการเปนสวนใหญและมีการกําหนดใหทุกรายวิชา
ตองมีการประเมินผลโดยใช Formative Assessment ในปการศึกษา 2561โดยเนนทั้งรายวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการ 
ในบางรายวิชาเชน โครงงานจะมีการกําหนดประเด็นหรือหัวขอแลวใหนักศึกษาวางแผนหรือออกแบบและพัฒนางานเอง มี
การประเมินงานและให Formative Feedback ทุกขั้นตอน ในบางรายวิชาที่เปนงานเด่ียว นักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานจริง 
และอาจารยมีการประเมินงาน และให Formative Feedback ในทุกขั้นตอนเชนเดียวกัน

 (รอยละความสําเร็จ 40 )

• ตัวชี้วัด 11.อาจารยที่มีความสามารถในการสอนเปนภาษาอังกฤษ (ใช Powerpoint )เปนภาษาอังกฤษและ

ประเมินผลโดยใช Formative Assessment)

• สรุปผลการดําเนินงาน
 ไดมีการกําหนดใหเอกสารประกอบรายวิชา Powerpoint เปนภาษาอังกฤษทั้งหมดภายในปการศึกษา 2561 สวนที่

สามารถดําเนินการไดกอนก็ใหดําเนินการไดเลย ซึ่งพบวาหลายหลักสูตรไดดําเนินการแลว สวนที่สามารถสอนเปน
ภาษาอังกฤษไดก็ดําเนินการไดเลย โดยทุกหลักสูตรตองมีรายวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษทั้งหมดไมนอยกวา 4 รายวิชา

 ดานการประเมินผลโดยใช Formative Assessment ขณะน้ีมีการดําเนินการเปนสวนใหญและมีการกําหนดใหทุกรายวิชา
ตองมีการประเมินผลโดยใช Formative Assessment ในปการศึกษา 2561โดยเนนทั้งรายวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการ 
ในบางรายวิชาเชน โครงงานจะมีการกําหนดประเด็นหรือหัวขอแลวใหนักศึกษาวางแผนหรือออกแบบและพัฒนางานเอง มี
การประเมินงานและให Formative Feedback ทุกขั้นตอน ในบางรายวิชาที่เปนงานเด่ียว นักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานจริง 
และอาจารยมีการประเมินงาน และให Formative Feedback ในทุกขั้นตอนเชนเดียวกัน

 (รอยละความสําเร็จ 40 )

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
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• ตัวชี้วัด 12.มีกลยุทธในการดึงดูดคนเกงเขามาเรียนในสํานักวิชาท่ีสอดคลองกับแผนการรับนักศึกษา

• สรุปผลการดําเนินงาน
 เนนประชาสัมพันธเชิงรุกทั้ง On-line และOff-line 

 เนนใหนักศึกษาไปแขงขันทางวิชาการทัง้ในระดับภาค ระดับประเทศ และระดับอาเชียน

 ผลักดันใหทุกหลักสูตรมี Start-up โดยใหมีอาจารยทีป่รกึษาประจํา

 การสรางความรวมมอืกบัสถานประกอบการ 

 สรางบรรยาศใหนักศึกษาภูมใิจในสถาบัน เพื่อบอกตอ 

 มีการเผยแพรผลงานของนักศกึษาออกไปตามสือ่ตางๆ เชน Social Media, Youtube และนําเสนอกิจกรรมของหลกัสตูรที่มีความ
รวมมือกับสถานประกอบการทีม่ีชื่อเสียงหรือเปนบรษิทัทีผ่ลิตผลงานระดับโลก

 จัดทําโครงการพฒันาเมอืงสารสนเทศ (Informatic City)

 (รอยละความสําเร็จ 25%)

• ตัวชี้วัด 12.มีกลยุทธในการดึงดูดคนเกงเขามาเรียนในสํานักวิชาท่ีสอดคลองกับแผนการรับนักศึกษา

• สรุปผลการดําเนินงาน
 เนนประชาสัมพันธเชิงรุกทั้ง On-line และOff-line 

 เนนใหนักศึกษาไปแขงขันทางวิชาการทัง้ในระดับภาค ระดับประเทศ และระดับอาเชียน

 ผลักดันใหทุกหลักสูตรมี Start-up โดยใหมีอาจารยทีป่รกึษาประจํา

 การสรางความรวมมอืกบัสถานประกอบการ 

 สรางบรรยาศใหนักศึกษาภูมใิจในสถาบัน เพื่อบอกตอ 

 มีการเผยแพรผลงานของนักศกึษาออกไปตามสือ่ตางๆ เชน Social Media, Youtube และนําเสนอกิจกรรมของหลกัสตูรที่มีความ
รวมมือกับสถานประกอบการทีม่ีชื่อเสียงหรือเปนบรษิทัทีผ่ลิตผลงานระดับโลก

 จัดทําโครงการพฒันาเมอืงสารสนเทศ (Informatic City)

 (รอยละความสําเร็จ 25%)

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรชาติ

• ตัวชี้วัด 13.มีมาตรการการดแูลนกัศกึษาใหสามารถสําเร็จการศกึษาไดตามมาตรฐานทีก่ําหนดโดยเร็ว

•  สรุปผลการดําเนินงาน
 เนนระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนํา วางแผนการเรียน ติดตามนักศึกษาอยางใกลชิดสําหรับนักศึกษาที่มีปญหาดาน

การเรียนหรือดานอื่นๆ 

 เนนมาตรการการดูแลนักศึกษาใหสําเร็จการศึกษาตามกรอบเวลาและมาตรฐานที่กําหนดตามกรอบ TQF และ มคอ.2 ของ
แตละรายวิชา 

 มีอาจารยที่ผานการฝกอบรมการใหคําปรึกษาเรื่องสุขภาวะรอบดาน ซึ่งจะเปนผลใหสัดสวนการตกออกของนักศึกษาลดลง

 กําหนดสัดสวนการตกออกของนักศึกษาอยูในเกณฑไมเกินรอยละ 5 

 สําหรับรายวิชาโครงงานซึ่งสงผลใหนักศึกษาไมจบการศึกษาตามกําหนดไดน้ัน กําหนดใหสาขาวิชาฯมีการติดตาม
ความกาวหนา และแกปญหาใหกับนักศึกษาอยางเรงดวน รวมถึงหากสามารถติดตามงานไดอยางตอเน่ือง เชน จัดสอบ 3 
ครั้งใน 1 ภาคการศึกษาเพื่อติดตามความกาวหนา และรับทราบรวมถึงแกปญหาใหกับนักศึกษา ก็สามารถทําได

  (รอยละความสําเร็จ 25 )

• ตัวชี้วัด 13.มีมาตรการการดแูลนกัศกึษาใหสามารถสําเร็จการศกึษาไดตามมาตรฐานทีก่ําหนดโดยเร็ว

•  สรุปผลการดําเนินงาน
 เนนระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนํา วางแผนการเรียน ติดตามนักศึกษาอยางใกลชิดสําหรับนักศึกษาที่มีปญหาดาน

การเรียนหรือดานอื่นๆ 

 เนนมาตรการการดูแลนักศึกษาใหสําเร็จการศึกษาตามกรอบเวลาและมาตรฐานที่กําหนดตามกรอบ TQF และ มคอ.2 ของ
แตละรายวิชา 

 มีอาจารยที่ผานการฝกอบรมการใหคําปรึกษาเรื่องสุขภาวะรอบดาน ซึ่งจะเปนผลใหสัดสวนการตกออกของนักศึกษาลดลง

 กําหนดสัดสวนการตกออกของนักศึกษาอยูในเกณฑไมเกินรอยละ 5 

 สําหรับรายวิชาโครงงานซึ่งสงผลใหนักศึกษาไมจบการศึกษาตามกําหนดไดน้ัน กําหนดใหสาขาวิชาฯมีการติดตาม
ความกาวหนา และแกปญหาใหกับนักศึกษาอยางเรงดวน รวมถึงหากสามารถติดตามงานไดอยางตอเน่ือง เชน จัดสอบ 3 
ครั้งใน 1 ภาคการศึกษาเพื่อติดตามความกาวหนา และรับทราบรวมถึงแกปญหาใหกับนักศึกษา ก็สามารถทําได

  (รอยละความสําเร็จ 25 )

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรชาติ
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• ตัวชี้วัด 14.มีการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาทีส่อดคลองกบัตนทุนการจดัการศกึษาของ แตละหลักสูตร

สรุปผลการดําเนินงาน
 มีการเก็บขอมูลดานตนทุนบางสวน และรอรายละเอียดคาใชจายจริงจากสวนแผนงานและยุทธศาสตร และสวนการเงิน

 

(รอยละความสําเร็จ 10 )

• ตัวชี้วัด 14.มีการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาทีส่อดคลองกบัตนทุนการจดัการศกึษาของ แตละหลักสูตร

สรุปผลการดําเนินงาน
 มีการเก็บขอมูลดานตนทุนบางสวน และรอรายละเอียดคาใชจายจริงจากสวนแผนงานและยุทธศาสตร และสวนการเงิน

 

(รอยละความสําเร็จ 10 )

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ

สมัยใหม
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ

การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม


