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วิสัยทัศน์ 

สร้างสรรค์นวตักรรมการศกึษา การวิจัยพัฒนา 
และความเปน็ผู้ประกอบการ เพื่อประเทศและโลกในศตวรรษที ่21 

Creating Innovative Education, R&D and Entrepreneurship to serve 
the Nation and the World in the 21st Century 



พันธกิจ: 
1. พัฒนามาตรฐานการศกึษาที่เปน็สากล กระบวนการเรียนรู้และมพีลวตัสงู 

2. พัฒนางานวจิยัและนวตักรรมเพื่อความเขม้แข็งของประเทศ 

3. มุ่งเน้นการบรหิารแบบมสีว่นรว่ม มีธรรมาภบิาล และมปีระสทิธภิาพ 

4. บริการวชิาการและกจิกรรมเพือ่ชมุชนและสงัคม 



 

สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 

การเรยีนการสอน วิจัยและพฒันา บริการวชิาการ ด้านคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีดิจิทัล 

ค่านิยมองคก์ร 
C = Creativity 

O = Outstanding; Honesty & Integrity 

C = Collaboration 



แผนยทุธศาสตรแ์ละเป้าประสงค์ของวทิยาลัยการคอมพิวเตอร์  
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 มาตรฐาน
การศกึษาที่เปน็สากล และมี

พลวตัสูง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันา
งานวจิยัและนวตักรรมเพือ่
ความเขม้แขง็ของประเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบรหิาร
ที่มีส่วนรว่ม มีธรรมภบิาล

และมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบรหิารที่
มีส่วนรว่ม มีธรรมภบิาลและมี

ประสิทธิภาพ 

1.  พัฒนาการเรียนการ สอนและหลักสูตรที่เป็นสากล 
2.  การเรียนการสอนที่มีพลวัตสูง 
3. การพัฒนานักศึกษา 

1. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ global ด้วยศักยภาพโจทย์ท้องถิ่น 
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีวิจัยและนวัตกรรม 
3. ทรัพยากรและแหล่งทุนที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

1. การพัฒนาองค์กรด้านแผนการเงิน 
2. การพัฒนาองค์กรด้านระบบบริหาร 
3. การพัฒนาองค์กรด้านบุคลากรในวิทยาลัย 
4. การพัฒนาองค์กรด้านประชาสัมพันธ์ 

1. เพื่อสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ 
2. เพื่อสร้างรายได้ 
3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง 



การขับเคลื่อนดว้ย OKR ของวทิยาลัยการคอมพิวเตอร์ ปี 2563-2567 
O1 : ความเปน็เลศิ
ทางดา้นการวจิยั 

นวัตกรรม 

O2 : Globaly Lifelong Learning: การ
พัฒนาทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชีวติทกุชว่ง

วัยครอบคลุมความเปน็นานาชาติ 

O3 : ความเปน็เลศิดา้น
พันธกิจเพือ่สงัคม 

O4 : การพฒันาองคก์ร
ให้มีความยั่งยนื 

KR1-1 ด้านวิจัย 
KR1-2 นวัตกรรม 

KR 2-1 : บัณฑิตมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
สากลหลากหลายและยืดหยุ่น 
KR 2-2: ต้นแบบ หลักสูตร/วิชา การเรียนรู้ด้าน
ดิจิทัล ส าหรับโรงเรียนระดับมัธยม 
KR 2-3: ระบบการเรียนการสอนมีลักษณะเป็น
รูปแบบใหม่ที่หลากหลายและยืดหยุ่น 
KR 2-4: ความเป็นสากลทางวิชาการ (Academic 
Internationalization) 
KR2-5: การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
KR 2-6: การสร้างผลงานนักศึกษาที่โดดเด่น 
KR 2-7: การบรรลุเป้าหมายในความร่วมมือกับ
ภายนอกด้านการจัดการศึกษา 

KR 3-1 : การให้บรกิาร
วิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก 

KR 4-1 : การบริหารโดยใช้ธรรม
ภบิาล 
KR 4-2: การพัฒนาบุคลากรและ
องค์กร 
KR 4-3: ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 
KR 4-4: การบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
KR 4-5: การพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร 
KR 4-6: ความม่ันคงทางการเงิน 
KR 4-7:  ความผูกพันองค์กร 

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคญั 



1. ในปี 2565 CoC จะร่วมสนับสนุนการท าหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ที่จะเปิดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตภูเก็ต ดังการการร่วม
ออกแบบหลักสูตรที่ตอบสนองหลักสูตรนี้ให้มีความโดดเด่นในเป้าหมายเป็น Global Health Learning เป็นเป้าหมายที่
ส าคัญ 

2. การเพิ่มจ านวนนักศึกษาในระบบให้ได้ตามเป้าหมาย ด้วยจ านวนนักศึกษาในปัจจุบันได้ต ่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป้าหมาย 
120-150 คนต่อปี 

3. การเพ่ิมจ านวนนักศึกษาต่างประเทศ ปัจจุบันมีสัดส่วนของนักศึกษาต่างประเทศน้อยมาก ภายใน 4 ปีมี 15% 
4. การเพิ่มโอกาสที่จะได้ผู้เรียนแบบ live long learning ภายใน 4 ปีให้มีจ านวนมากกว่าจ านวนนักศึกษาในระบบปกติ 

(ประมาณ 400 คน) 
5. การเพิ่ม ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและ learning environment ให้มีความเป็นนานาชาติมากขึ้น ได้ผลจากการ

ส ารวจจาก stakeholder ได้ผลไม่น้อยกว่า 80% ในปีที่ 4 
6. การมีหลักสูตร dual degree program กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 2 หลักสูตร 
7. การเป็นตัวกลางในการประสานงานและขับเคลื่อนการเป็น PSU System ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
8. มีหลักสูตรระยะสั้น Modular learning program ที่ตอบโจทย์ของภาคอุตาหกรรม 

ด้าน ACADEMIC AND LEARNING 
Executive Summary for CoC Strategy Plan 



 
1. การเพิ่มจ านวนผลงานวิชาที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติให้ได้สัดส่วน 1:1 ในปีที่ 4 หรือเฉลี่ย 0.75 

ภายใน 4 ปี 
2. การได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยใน 4 ปีเฉลี่ยปีละ 20 ล้านบาท 
3. ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ใน 4 ปีเฉลี่ยปีละ 2 โครงการ 
4. โครงการวิจัยที่สร้างผลกระทบ (impact) ที่ส าคัญต่อ 1) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ 2) ด้าน

เศรฐกิจดิจิทัล 
5. การเป็นตัวกลางในการประสานงานและขับเคลื่อนการเป็น PSU System ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย 
6. การมีสถาบันวิจัย พัฒนาและบริการที่ได้ recognise ระดับประเทศอย่างน้อย 1 
7. การมีโครงการร่วมกับเอกชนในตลอด 4 ปี มีมูลค่ารวม 10 ล้านบาท 
8. มีโครงการความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศอย่างน้อย 2 โครงการต่อปี 
 

ด้านงานวิจัยและพฒันาและบริการวชิาการ 


