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คํานํา 
 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้ความสําคัญต่อการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณของคณะ โดยยึดถือเป็นภารกิจหลักสําคัญท่ีจะต้องเร่งดําเนินการ เพ่ือให้การดําเนินงาน
พัฒนากระบวนการวางแผนทุกด้านของคณะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปตามแนวทางท่ี
คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาได้เสนอแนะไว้ จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 2560 ข้ึนโดยเชื่อมโยงกับนโยบายมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาตามแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2557-2560 ท้ังนี้ เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวสามารถใช้เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะต่อไป 
 ขอขอบคุณบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่านท่ีได้ร่วมระดมสมองจนแผนปฏิบัติ
ราชการฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้จะทําให้คณะ
สามารถดําเนินการได้บรรลตุามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของคณะต่อไป 
 
 
 
                      (อาจารยเ์ชี่ยวชาญ ยางศิลา) 
                             คณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          14 กันยายน 2559  
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ปรัชญา 
 
 โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดข้ึนเพราะการฝึกฝน) 
 
วิสัยทัศน ์
 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้มาตรฐาน
ระดับชาต ิ
 
พันธกิจ 
 
 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 2. ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ท่ีมีคุณภาพระดับชาติหรือนานาชาติ 
 3. บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้องให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในทุกระดับปริญญา 
 2. ศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
หรือด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยประสานความร่วมมือกับสถาบันภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท้ังใน
และต่างประเทศ    
 3. ศึกษาหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิต และประกอบ
อาชีพ    
 4. ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน องค์กรของ
รัฐและเอกชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต        
 5. ทํานุบํารุง สนับสนุน ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ค่านิยมองค์กร 
 
 RERU IT 
 
 R : Responsibility       มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 E : Experience            ประสบการณ์ท่ีดีจะนําไปสู่ความสําเร็จ ทําให้เกิด 
        ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 R : Respect               อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้มีพระคุณ  
        และมีความภักดีต่อองค์กร    
 U : Unity                   มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน 
 I  : Imagine     มีจินตนาการ 
 T : Technology literacy รู้เท่าทันเทคโนโลย ี
 
ยุทธศาสตร์ 
 
 เพ่ือให้เป็นคณะตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษา
แห่งชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถและคุณภาพในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและสากลรวมท้ังปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพ่ิมขีดความสามารถการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหม่ท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถ่ิน สังคมและนํามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับคณะ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การใหบ้ริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการคณะตามวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาคณะสู่อาเซียน 
 
อัตลักษณ์ของบัณฑิต  
 
  บัณฑิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตอาสา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
 
  เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
พัฒนาท้องถ่ิน 
 
สภาพปัจจุบันของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ประวัติความเป็นมา 
 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (เดิมมีชื่อว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
จัดตั้งข้ึนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พ.ศ. 2548 และ วันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีมติให้
ยกเลิก ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. 2558 แทน จากข้อบังคับดังกล่าวทําให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีฐานะเทียบเท่า
คณะ ในปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตป้ณิธานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดท่ีว่า มุ่ง
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับประเทศและสากลเพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาต ิ
 
บุคลากร 
 

ท่ี รายชื่อ 
ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา ประเภท สังกัดสาขาวิชา 

เอก โท ตรี 
1 อาจารย์จารุวรรณ แสงปลาด อาจารย ์  �  ข้าราชการ วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์
2 อาจารย์เช่ียวชาญ ยางศิลา อาจารย ์  �  พนง.มหา

วิทยาลัย 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 อาจารย์กล้า ภูมิพยัคฆ ์ อาจารย ์  �  พนง.มหา
วิทยาลัย 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

4 อาจารย์ทรัพย์กนก รัตนมณ
เฑียรชัย 

อาจารย ์   � พนักงาน
ประจําตาม
สัญญา 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

5 อาจารย์ธีรพล สืบชมพู อาจารย ์  �  พนง.มหา
วิทยาลัย 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6 อาจารย์วาทินี ดวงอ่อนนาม อาจารย ์  �  พนง.มหา
วิทยาลัย 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

7 อาจารย์ประหยัด สุพะกํา อาจารย ์  �  พนง.มหา
วิทยาลัย 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
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ท่ี รายชื่อ 
ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา ประเภท สังกัดสาขาวิชา 

เอก โท ตรี 
 

8 อาจารย์ประมูล สุขสกาวผ่อง อาจารย ์  �  พนง.มหา
วิทยาลัย 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

9 อาจารยป์ระวิทย์ พิมพิศาล อาจารย ์  �  พนักงาน
ประจําตาม
สัญญา 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

10 อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม อาจารย ์  �  พนักงาน
ประจําตาม
สัญญา 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

11 อาจารย์ชาตรี ทองวรรณ อาจารย ์  �  พนักงาน
ประจําตาม
สัญญา 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

12 อาจารย์ภิญโญ อาจสาล ี อาจารย ์  �  พนักงาน
ประจําตาม
สัญญา 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

13 นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา สายสนบัสนุน   � พนง.มหา
วิทยาลัย 

หัวหน้า
สํานักงานคณบด ี

 
 บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559) มีจํานวน
ท้ังสิ้น 13 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ จํานวน 12 คน สายสนับสนุน 1 คน จําแนกเป็นข้าราชการ 1 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย 7 คน พนักงานประจําตามสัญญา 5 คน จําแนกจํานวนคณาจารย์ตามตําแหน่ง
ทางวิชาการ พบว่าเป็นอาจารย์ท้ังหมด และจําแนกตามระดับการศึกษา ปริญญาโท 11 คน ปริญญา
ตรี 2 คน 
 
การวิเคราะห์ศักยภาพของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWOT Analysis) 
 
 จากผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา คณะได้ทบทวนผลการดําเนินงาน โดยได้วิเคราะห์
ผลการประเมินด้านการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 
2558 ผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของคณะมาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และภาวะคุกคาม เพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณะ ซึ่งผลการวิเคราะห์ศักยภาพของ
คณะ มีดังนี ้
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
ด้านการเรียนการสอน  
- มีหลักสูตรเป็นท่ีนิยมของผู้เรียน และเป็นไป
ตามมาตรฐาน TQF 

- ยังขาดห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 
- ไม่มีอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาราคาถูกเม่ือ
เปรียบเทียบกับสถาบันใกล้เคียง 
- อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์เหมาะสมตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

- ไม่มีอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
- นักศึกษาออกกลางคันจํานวนมาก 
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพทําให้การจัดการเรียน
การสอนไม่มีประสิทธิภาพ 

ด้านการวิจัย  
-  - เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในแต่

ละปีการศึกษาน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
- ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ใน
ระดับชาตแิละนานาชาตติ่อจํานวนอาจารย์มี
สัดส่วนน้อย 
- บุคลากรในคณะขาดศักยภาพในการหาทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก 
- ไม่มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีถูกนําไปใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานอ่ืน 

ด้านการบรกิารวิชาการสู่ชุมชน  
- บุคลากรได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอกให้เป็นวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยมีจํานวนน้อย 
- ไม่มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างคณะกับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความร่วมมือ/ต่อ
ยอดในการให้บริการอย่างชัดเจน 
- ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการ
จากภายนอก 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
- มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร/
นักศึกษา ให้ความสําคัญกับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- ไม่มีการบูรณาการการเรียนการสอนด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ด้านการบริหารจัดการ  
- บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารคณะ 
 

- บุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคลากรท่ีมีอายุเฉลี่ย
น้อย ทําให้ขาดประสบการณ์ในการทํางาน 
- ไม่มีการติดตามสถานการณ์ทางการเงินควบคู่
กับการติดตามแผนกลยุทธ์ และมีการปรับ
แผนการดําเนินงานเพ่ือผลักดันแผนกลยุทธ์ให้
ประสบความสําเร็จ 

ด้านการพัฒนาสถาบันสู่อาเซียน  
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
-  - ไม่มีนักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติและ

นานาชาต ิ
- ไม่มีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 
- ไม่มีความร่วมมือกับสถาบันชั้นนําใน
ต่างประเทศ 
- คณะไม่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
- ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาลาว) ของ
บุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่ยังเป็นปัญหาและ
อุปสรรคต่อการพัฒนา 
 

โอกาส (Opportunities) ภาวะคุกคาม (Threats) 
1. นโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาและ
กองทุนกู้ยืมของรัฐบาล ทําให้ผู้เรียนมีโอกาส
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามากข้ึน 
2. ตลาดแรงงานสําหรับบัณฑิตของคณะมี
หลากหลาย ดังนั้นจึงมีโอกาสสูงท่ีบัณฑิตจะได้
งานทํา 
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2555 ให้ทุก
หลักสูตรมีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ส่งผลให้
หลักสูตรมีคุณภาพ 

1. การเปิดการค้าเสรีอาเซียน (AEC : Asean 
Economics Cooperation 2015) ด้าน
การศึกษา ทําใหเ้กิดการแย่งชิงนักศึกษาใน
ประเทศมากข้ึน 
2. มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตในระดับอาเซียนเป็น
ภาวะคุกคามท่ีทําให้ทุกสถาบัน อุดมศึกษา ต้อง
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ได้ตามมาตรฐาน 
3. การเปิดศูนย์การเรียนนอกท่ีตั้งของ
สถาบันการศึกษาอ่ืนทําให้เกิดการแข่งขันและ
แย่งชิงผู้เรียน 
4. งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาล
มีจํานวนลดลง ซึ่งส่งผลต่อการจัดการศึกษา 
5. ค่าจ้างและค่าตอบแทนของสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนสูงกว่าทําให้เกิดภาวะสมองไหล 
6. สภาพแวดล้อมสังคมรอบข้างคณะ มีแหล่ง
อบายมุข ทําให้นักศึกษาออกกลางคัน 
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แผนผังแสดงความเชื่อมโยงแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี แผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับที่ 11 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แผนกลยุทธ์  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา    

ฉ. 11 

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี  

(2551-2565) 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
อย่างกา้วกระโดด 

พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนา
ระบบผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย ์

เปลี่ยนระบบการนําองค์กรให้ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม 

ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพือ่
ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

รอยต่อกับ
การศึกษาระดับอื่น 

พัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันของ

ประเทศ 

ธรรมาภิบาลกับการ
บริหารจัดการ 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานของประเทศและสากล

รวมทั้งปลูกฝังการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
เหมาะสมต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสังคมและนํามา
ซึ่งชื่อเสียงและสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับสถาบัน 

ส่งเสริม สนับสนุนการ
บริการวิชาการแก่สังคม
โดยเน้นการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การนํา
ผลการวิจัยไปใช้และ
พัฒนาชุมชนและสังคม 

ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

ของไทย 

เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของวิชาชีพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

พัฒนาและส่งเสริม
การบริหารจัดการ
สถาบันตามวิสัยทัศน์
และเอกลักษณ์โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

การพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน
การเรียนรู้ 

เครือข่ายอุดมศึกษา การเงิน
อุดมศึกษา 

ยุทธศาสตร์คณะ 
(2557-2560) 

การเพิ่มขีดความสามารถและ
คุณภาพในการผลิตบัณฑิตให้มี

ความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
ของประเทศและสากลรวมทั้งปลูกฝัง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

การเพิ่มขีด
ความสามารถการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
เพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่เหมาะสมต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นสังคม
และนํามาซึ่งชื่อเสียง
และสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับคณะ 

การให้บริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การส่งเสริมและ
สนับสนุนการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามของ
ไทย 

พัฒนาและส่งเสริม
การบริหารจัดการ
สถาบันตามวิสัยทัศน์
และเอกลักษณ์โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

การสร้างภาพลักษณ์
และพัฒนาคณะสู่

อาเซียน 
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เป้าประสงค ์ 1.1 บัณฑิตมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐาน
ของประเทศและสากล 
1.2 บัณฑิตมีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน มีจิตอาสา และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

2.1 บุคลากรมีศักยภาพ
ในการวิจยัและหาแหล่ง
ทุนวิจัยภายนอก 
2.2 คณะมีหน่วยวจิัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
2.3 มีผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์เผยแพร่
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 

3.1 ชุมชนมีศักยภาพในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การดําเนินงานใน
ชีวิตประจําวัน 
 

4.1 นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของไทย 
 

5.1 คณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้เรื่องอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
5.2 การบริหารจัดการคณะมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ความ
สุจริต ยุติธรรมความรักความ
สามัคคี 
5.3 บุคลากรขององค์กรมี
คุณภาพ และสมรรถนะสูง 
 

6.1 คณะเป็นที่รู้จัก
และได้รับการ
ยอมรับในอาเซียน 
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   ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพ นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวด  คณะได้รับการยอมรับและ 
       และมาตรฐาน       ในระดับชาต ิ         และการจัดอันดับ 
 
 
   ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ   ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
   บริหารจัดการคณะ   จัดการเรียนการสอน     
          ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการ 
          ให้บริการของสํานักงานคณะ 
 
   แผนพัฒนาคณะ      ภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต   การบริหารงบประมาณให้เกิด 
                      ประสิทธิภาพสูงสุด 
       กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ   การบริหารสินทรัพย์ให้เกิด 
                   ประโยชนส์ูงสุด  
  
   บุคลากร     การประกันคุณภาพการศึกษา   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
              การบริหารความเสี่ยง    
      ภูมิทัศน์-อาคารสถานที่     โครงสร้างองค์กร    องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
                      ด้านสารสนเทศ  

Strategic map คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานระดับชาติ 
ปร
ะส
ิทธ
ิผล
 

คุณ
ภา
พบ

ริก
าร
 

ปร
ะส
ิทธ
ิภา
พ 

พัฒ
นา
อง
ค์ก
ร 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ 
                   ความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและสากลรวมท้ังปลูกฝังการอนุรักษ์ 
                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
1.1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของประเทศ
และสากล 

    

1) พัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

1.1) ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามผลประกัน
คุณภาพภายใน 

ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

2) พัฒนาศักยภาพอาจารย์
ด้านการสอน การวัดและ
ประเมินผล ด้านวิชาการและ
วิจัย 

2.1) ผลการประเมินการสอน 
(เฉลี่ย) 
2.2) จํานวนผลงานวิจัยท่ี
เผยแพร่/ปี (ชิ้น) 

3.51 
 
1 

3.51 
 
1 

3.51 
 
1 

3.51 
 
1 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษามีความเข้าใจ
เก่ียวกับประเทศในประชาคม
อาเซียนโดยเฉพาะด้าน
การศึกษา การประกอบอาชีพ
และวัฒนธรรม 

3.1) ผลการประเมินของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม (เฉลี่ย) 

3.51 
 
 

3.51 
 
 

3.51 
 
 

3.51 
 
 

4) พัฒนาระบบและกลไกการ
ติดตามประเมินผลการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

4.1) ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
4.2) ร้อยละของผู้ประกอบการ
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

100 
 
80 
 

100 
 
80 
 

100 
 
80 
 

100 
 
80 
 

5) พัฒนาระบบและกลไกการ
ติดตามศิษย์เก่าและพัฒนา
วิชาการแก่ศิษย์เก่า 

5.1) ผลการประเมินการเข้าร่วม
โครงการ (เฉลี่ย) 

3.51 
 
 

3.51 
 
 

3.51 
 
 

3.51 
 
 

6) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสภาพแวดล้อม 

6.1) ผลการประเมินความพึงใจ
ของนักศึกษาต่อโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมของ
คณะ (เฉลี่ย) 

3.51 
 
 

3.51 
 
 

3.51 
 
 

3.51 
 
 

7) สร้างเครือทางวิชาการและ
วิจัยกับหน่วยงานภายนอกท้ัง
ในและต่างประเทศ 

7.1) จํานวนกิจกรรมความ
ร่วมมือระหว่างคณะกับ
หน่วยงานภายนอก (ครั้ง) 
 

 1 
 
 

2 
 
 

3 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
8) พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

8.1) ร้อยละจํานวนใบรับรอง 
8.2) ผลการประเมินความพึง
พอใจ 

50 
3.51 

50 
3.51 

50 
3.51 

50 
3.51 
 

1.2 บัณฑิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตอาสา และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาใหมี้ความ
อ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตอาสา 
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.1) ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  

80 80 80 80 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ี 
                   เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและนํามาซ่ึงช่ือเสียงและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
                   ให้กับคณะ 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
2.1 บุคลากรมีศักยภาพในการวิจัยและหาแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก 

    

1) พัฒนาศักยภาพในการ
เขียนโครงการวิจัยเพ่ือทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

1) เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
(บาทต่อคน/ปงีบประมาณ) 

60000 60000 60000 60000 

2) สร้างเครือข่ายการวิจัย
กับหน่วยงานภายนอก 

1) เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
(บาทต่อคน/ปงีบประมาณ) 

60000 60000 60000 60000 

3) พัฒนาศักยภาพการบูร
ณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กับการ
จัดการเรียนการสอน 

1) ร้อยละของอาจารย์ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
2) จํานวนรายวิชา (วิชา/สาขาวิชา/
ปีการศึกษา) 

100 
 
1 

100 
 
1 

100 
 
1 

100 
 
1 

2.2 คณะมีหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์     
1) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง
หน่วยวิจัยและสร้าง
เครือข่ายวิจัยกับ
สถาบันการศึกษา องค์กร
หรือหน่วยงานภายนอก 
ท้ังในและต่างประเทศ 

1.1) ระดับความสําเร็จของการ
สนับสนุนแลพัฒนาให้เกิดหน่วยวิจัย
เฉพาะทาง (หน่วย/สาขาวิชา/ปี
การศึกษา) 

1 1 1 1 

2.3 มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

    

1) ส่งเสริมและให้ทุน
สนับสนุนให้อาจารย์ 
ตีพิมพ์ เผยแพร่ 
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในแหล่งตีพิมพ์
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.1) จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้ตีพิมพ์ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ (ชิ้น/สาขาวิชา/ปี
การศึกษา) 
 

1 1 1 1 

2) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์นําผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ 

1.1) จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ (ชิ้น/
สาขาวิชา/ปีการศึกษา) 

1 1 1 1 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
3) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักศึกษานําผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ 

1.1) จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ (ชิ้น/
สาขาวิชา/ปีการศึกษา) 

1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ 
                   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
3.1 ชุมชนมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดําเนินงานในชีวิตประจําวัน 

    

1) ส่งเสริมการบริการวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นําความรู้จากการบริการ
วิชาการมาปรับปรุงการเรียน
การสอนและเผยแพร่ความรู้สู่
ชุมชน 

1.1) ระดับความสําเร็จของ
การบูรณาการการเรียนการสอน
การวิจัยและการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมไปสู่การเขียน
ตํารา หรือสื่อเผยแพร่ความรู้สู่
สงัคมหรือการบูรณาการจากการ
เขียนตําราหรือสื่อเผยแพร่ความรู้
สู่ชุมชนไปสู่การเรียนการสอน
หรือการวิจัย (ชุมชน/สาขาวิชา/
ปีการศึกษา) 

1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
                   อันดีงามของไทย 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
4.1 นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 

    

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดกิจกรรม/เข้าร่วมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมแก่
นักศึกษาและบุคลากร 

1.1) ระดับความสําเร็จของการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของไทย (กิจกรรม/สาขาวิชา/ปี
การศึกษา) 

4 4 4 4 

2) ส่งเสริมการบูรณาการงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒ
ธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

2.1) ระดับความสําเร็จของ
การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา (กิจกรรม/
สาขาวิชา/ปีการศึกษา) 

1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการคณะตามวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์โดยยึด 
         หลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
5.1 คณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

    

1) พัฒนาระบบและกลไกใน
การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 

1.1) ความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
(คะแนน) 

3.51 3.51 3.51 3.51 

5.2 การบริหารจัดการคณะมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ความ
สุจริต ยุติธรรมความรักความสามัคคี 

    

1) พัฒนาระบบและกลไกใน
การบริหารจัดการการเงินการ
คลังพัสดุและการบริหารงาน
บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.1) ความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
(คะแนน) 

3.51 3.51 3.51 3.51 

2) พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและจัดการความเสี่ยง 

2.1) ความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
(คะแนน) 

3.51 3.51 3.51 3.51 

3) พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู ้

3.1) ความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
(คะแนน) 

3.51 3.51 3.51 3.51 

4) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

4.1) ความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
(คะแนน) 

3.51 3.51 3.51 3.51 

5.3 บุคลากรขององค์กรมีคุณภาพ และสมรรถนะสูง     
1) ส่งเสริม สนับสนุน การทํา
ผลงานวิชาการของบุคลากร 

1.1) ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

25 50 75 100 

2) ส่งเสริม สนับสนุน 
การศึกษา ดูงาน และ
ฝึกอบรม ของบุคลากรท้ังใน
และต่างประเทศ 

2.1) ความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย) 3.51 3.51 3.51 3.51 

3) ส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดทําตํารา เอกสารและสื่อ
ประกอบการสอน 

3.1) จํานวนตํารา เอกสารและ
สื่อประกอบการสอน (ชิ้น/
สาขาวิชา/ปีการศึกษา) 

1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาคณะสู่อาเซียน 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
6.1 คณะเป็นท่ีรูจ้ักและได้รับการยอมรับในอาเซียน     
1) ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 1.1) จํานวนนักศึกษาใน

แต่ละสาขา 
จํานวน
นักศึกษา
ใหม่ตาม
แผน 

จํานวน
นักศึกษา
ใหม่ตาม
แผน 

จํานวน
นักศึกษา
ใหม่ตาม
แผน 

จํานวน
นักศึกษา
ใหม่ตาม
แผน 

2) สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

2.1) ระดับความสําเร็จ
ของการมีอาจารย์/
ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีชื่อเสียงใน
ระดับชาติเพ่ือมาร่วมงาน
สอนและ/หรือแลกเปลี่ยน
การทํางานวิจัย (คนหรือ
องค์กร) 

1 1 2 3 

3) ส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์ 

3.1) จํานวนอาจารย์
แลกเปลี่ยน (คน) 

  1 2 

4) ส่งเสริมให้คณาจารย์
เข้าร่วมการจัดประชุม
ทางวิชาการ สัมมนา 
แข่งขันในระดับชาติหรือ
อาเซียน 

4.1) จํานวนโครงการ 
(ครั้ง/ปีการศึกษา) 

1 1 1 1 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและสากลรวมทั้งปลูกฝังการอนุรักษ์ 
               ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์
เป้าหมายการดาํเนินงาน 

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

จํานวน หน่วยนับ 
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมี
ความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานของประเทศและ
สากล 

1) พัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

1 หลักสูตร หลักสูตรได้รับการ
ปรับปรุง 

1. โครงการปรับปรุงสาขาวิชา
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

 30,000 แผ่นดิน ต.ค. 59- 
ก.ย. 60 

อ.ประหยัด 
และอาจารย์
สาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

2) พัฒนาศักยภาพอาจารย์
ด้านการสอน การวัดและ
ประเมินผล ด้านวิชาการ
และวิจยั 

6 คน 1. จํานวนอาจารย์
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ด้านการสอน การวัดและ
ประเมินผล ด้านวิชาการและวิจยั 

อาจารย์ 6 คน 52,500 แผ่นดิน ต.ค. 59- 
ก.ย. 60 

อ.เชี่ยวชาญ  

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษามีความเข้าใจ
เกี่ยวกบัประเทศใน
ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะ
ด้านการศึกษา การประกอบ
อาชีพและวัฒนธรรม 

3.51 
 
 
80 

เฉลี่ย 
 
 

ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ  
2. คะแนนหลัง
อบรมมากกว่าก่อน
อบรม 

1. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

10,000 แผ่นดิน ม.ค.60 อ.ชาตรี และ
อาจารย์
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4) พัฒนาระบบและกลไกการ
ติดตามประเมินผลการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

1 คะแนน 1.ความสําเร็จของ
การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 
ตบช. ที่ 5.4 

1. กิจกรรมทวนสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

อาจารย ์ 10,000 แผ่นดิน ก.ค. 60 สาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5) พัฒนาระบบและกลไก
การติดตามศิษย์เกา่และ
พัฒนาวิชาการแก่ศิษย์เกา่ 
 
 

3.51 
80 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจ 
2. คะแนนหลัง
อบรมมากกว่าก่อน
การอบรม 

1. โครงการเสริมทักษะเพื่อการ
ประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร์ 
 
 

นักศึกษาและ
ศิษย์เก่าคณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

10,000 แผ่นดิน มี.ค. 60 อ.ชาตรี และ
อาจารย์
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์
เป้าหมายการดาํเนินงาน 

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

จํานวน หน่วยนับ 
6) พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 

3.51 
80 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจ 
2. คะแนนหลัง
อบรมมากกว่าก่อน
การอบรม 

1. โครงการอบรมการเขียน
โปรแกรมฐานข้อมูล Nosql 
MangoDB 

นักศึกษาและ
ศิษย์เก่าคณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

10,000 แผ่นดิน ต.ค.59-
ม.ค.60 

อ.ประหยัด 
และอาจารย์
สาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

3.51 
 

เฉลี่ย 
 

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ 

2. โครงการศึกษาดูงาน นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

30,000 แผ่นดิน. ต.ค.59-
พ.ค.60 

อ.ชาตรี 

5 คะแนน คะแนนตัวบ่งชี้ 6.1 
ระดับหลักสูตร 

3. จัดซื้อหนังสือสาขาวิชา
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

นักศึกษาทุกคน 31,000 แผ่นดิน ต.ค.59-
พ.ค.60 

อ.ประหยัด 

5 คะแนน คะแนนตัวบ่งชี้ 6.1 
ระดับหลักสูตร 

4. จัดซื้อหนังสือสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาทุกคน 31,000 แผ่นดิน ต.ค.59-
พ.ค.60 

อ.ชาตรี 

3.01 
 
 

คะแนน 
 
 

ผลการประเมิน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5. กิจกรรมแข่งทักษะการเขา้หัว
สายสัญญาณรอบชิงชนะเลิศ 
 

นักศึกษา 1 คน 
อาจารย์ 1 คน 

10,000 แผ่นดิน. พ.ย. 59 อ.ชาตรี 

3.51 
80 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจ 
2. คะแนนหลัง
อบรมมากกว่าก่อน
การอบรม 

6. โครงการอบรมการใช้
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
Oracle 

นักศึกษาและ
ศิษย์เก่าคณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

10,000 แผ่นดิน ต.ค.59-
พ.ค.60 

อ.ประหยัด 
และอาจารย์
สาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตมี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน มจีิต
อาสา และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1) ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมหรือ
โครงการเพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีความอ่อน
น้อมถ่อมตน มีจิตอาสา 
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

80 
 

3.51 

ร้อยละ 
 

เฉลี่ย 

1. นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจ 

1. โครงการประชุมผู้ปกครอง
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม ่ 

นักศึกษาใหม่
และผู้ปกครอง 

10,000 แผ่นดิน พ.ค.60 สโมสร
นักศึกษา 

80 
 

3.51 

ร้อยละ 
 

เฉลี่ย 

1. นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจ 

2. โครงการรับน้องและบายศรีสู่
ขวัญนักศึกษาใหม ่

นักศึกษาทุกคน 10,000 แผ่นดิน มิ.ย. 60 สโมสร
นักศึกษา 

80 
 

3.51 

ร้อยละ 
 

เฉลี่ย 

1. นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจ 

3. โครงการกีฬาภายใน นักศึกษาทุกคน 5,000 แผ่นดิน พ.ย.59 สโมสร
นักศึกษา 
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เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์
เป้าหมายการดาํเนินงาน 

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

จํานวน หน่วยนับ 
80 
 

3.51 

ร้อยละ 
 

เฉลี่ย 

1. นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจ 

4. กีฬา freshy to be number 
one 

สโมสรนักศึกษา
และนักศึกษา
ใหม ่

5,000 แผ่นดิน ส.ค.- ก.ย.
60 

สโมสร
นักศึกษา 

3.51 เฉลี่ย ความพึงพอใจ 5. โครงการจัดซุ้มแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิต 

สโมสรนักศึกษา 5,000 แผ่นดิน พ.ย. 59 สโมสร
นักศึกษา 

80 
 

3.51 

ร้อยละ 
 

เฉลี่ย 

1. นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจ 

6. โครงการ ICT’s Good Bye 
Senior 

นักศึกษาทุกคน 5,000 แผ่นดิน มี.ค. 60 สโมสร
นักศึกษา 

รวม 274,500    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและนํามาซึ่งชื่อเสียง 
                               และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคณะ 
 

 
เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

เป้าหมายการดาํเนินงาน 
ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 

ประเภท
งบประมาณ 

ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 
จํานวน หน่วยนับ 

เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรมี
ศักยภาพในการวิจัยและหา
แหล่งทุนวิจัยภายนอก 
 

1) พัฒนาศักยภาพในการ
เขียนโครงการวิจยัเพื่อทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
2) สร้างเครือข่ายการวิจัย
กับหน่วยงานภายนอก 

60,000 บาท/คน เงินทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก 

1. กิจกรรมการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการเขียนโครงการวิจยั 

อาจารย์ทุกคน  สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

ต.ค.59-ก.ย.
60 

อ.เชี่ยวชาญ 

เป้าประสงค์ที่ 2 มี
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  
 

1) ส่งเสริมและให้ทุน
สนับสนุนให้อาจารย์ ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ ผลงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ในแหล่ง
ตีพิมพ์ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

4 บทความ บทความวจิัยที่
ได้รับการตีพิมพ ์

1. กิจกรรมเข้าร่วมประชุม
วิชาการ/วิจยัระดับชาติและ
นานาชาติ 

อาจารย ์4 คน 20,000 แผ่นดิน ต.ค.59-ก.ย.
60 

อ.เชี่ยวชาญ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์นําผลงานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

3 เรื่อง ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์  

1. เงินสนับสนุนการทํางานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์เพื่อนําไปใช้
ให้เกิดประโยชน ์
 

อาจารย ์3 ทีม 30,000 บ.กศ. ต.ค.59-ก.ย.
60 

อ.เชี่ยวชาญ 

รวม 50,000    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

เป้าหมายการ
ดําเนินงาน ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 

ประเภท
งบประมาณ 

ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 
จํานวน หน่วยนับ 

เป้าประสงค์ที่ 1 
ชุมชนมีศักยภาพใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ดําเนินงานใน
ชีวิตประจําวัน 

1) ส่งเสริมการ
บริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและนํา
ความรู้จากการ
บริการวิชาการมา
ปรับปรุงการเรียน
การสอนและ
เผยแพร่ความรู้สู่
ชุมชน 

3.51 
80 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจ 
2. คะแนนหลังอบรม
มากกว่ากอ่นการอบรม 

1. โครงการอบรมการพัฒนาระบบ web 
application สําหรับเจ้าหนา้ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

นักศึกษาและ
บุคลากร
องค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20,000 แผนดิน พ.ย.59 อ.ประหยัด 
และอาจารย์
สาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

3.51 เฉลี่ย ผลการประเมินความพึง
พอใจ 

2. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ นักเรียนในเขต
พื้นที่บริการ 

5,000 แผนดิน ต.ค.59-
พ.ค.60 

สโมสร
นักศึกษา 

3.51 เฉลี่ย ผลการประเมินความพึง
พอใจ 

3. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ นักเรียนในเขต
พื้นที่บริการ 

5,000 แผนดิน ต.ค.59-
พ.ค.60 

สโมสร
นักศึกษา 

3.51 
80 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจ 
2. คะแนนหลังอบรม
มากกว่ากอ่นการอบรม 

4. โครงการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน คณาจารย์และ
ครู 

10,000 แผนดิน ต.ค.59-
พ.ค.60 

อ.ชาตรี 

3.51 
80 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจ 
2. คะแนนหลังอบรม
มากกว่ากอ่นการอบรม 

5. โครงการอบรมการทําวิจยัในชั้นเรียน คณาจารย์และ
ครู 

10,000 แผ่นดิน ต.ค.59-
พ.ค.60 

อ.ชาตรี 

3.51 
80 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจ 
2. คะแนนหลังอบรม
มากกว่ากอ่นการอบรม 

6. โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวจิัยเพื่อ
เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ 

คณาจารย์และ
ครู 

10,000 แผ่นดิน ต.ค.59-
พ.ค.60 

อ.ชาตรี 

3.51 
80 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจ 
2. คะแนนหลังอบรม
มากกว่ากอ่นการอบรม 

7. โครงการบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชนใน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

20,000 แผ่นดิน ต.ค.59-
พ.ค.60 

อ.ภิญโญ 

รวม  80,000    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การส่งเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
 

 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์
เป้าหมายการดาํเนินงาน 

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

จํานวน หน่วยนับ 
เป้าประสงค์ที่ 1 นักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วมใน
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงามของไทย 

1) ส่งเสริมและสนบัสนนุการ
จัดกจิกรรม/เขา้ร่วมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมแก่
นักศึกษาและบุคลากร 

80 
 

3.51 

ร้อยละ 
 

เฉลี่ย 

1. นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจ 

1. โครงการลอยกระทง สํานักกิจการ
นักศึกษาระบ ุ

5,000 แผ่นดิน พ.ย.59 อ.ประวิทย ์

80 
 

3.51 

ร้อยละ 
 

เฉลี่ย 

1. นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจ 

2. โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์ 

สํานักกิจการ
นักศึกษาระบ ุ

5,000 แผ่นดิน เม.ย.60 อ.ประวิทย ์

80 
 

3.51 

ร้อยละ 
 

เฉลี่ย 

1. นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจ 

3. กิจกรรมถวายเทียน
เข้าพรรษา 

สํานักกิจการ
นักศึกษาระบ ุ

 สํานัก
กิจการฯ 

ก.ค.60 อ.ประวิทย ์

80 
 

3.51 

ร้อยละ 
 

เฉลี่ย 

1. นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2. ความพึงพอใจ 

4. กิจกรรมกฐินสามัคคี สํานักกิจการ
นักศึกษาระบ ุ

 สํานัก
กิจการฯ 

ต.ค.-
พ.ย.59 

อ.ประวิทย ์

         

รวม 10,000    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการสถาบันตามวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์
เป้าหมายการดาํเนินงาน 

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

จํานวน หน่วยนับ 
เป้าประสงค์ที่ 1  คณะเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่อง
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   

1) พัฒนาระบบและกลไก
ในการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 

80 
 
 

ร้อยละ 
 
 

นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ 

1. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในวัน
สําคัญต่าง ๆ 

สํานักกิจการ
นักศึกษาระบ ุ

 สํานักกิจการ 
นศ. 

ต.ค.59-
ก.ค.60 

สโมสรนักศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 2 การ
บริหารจัดการคณะมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
ความสุจริต ยุติธรรมความ
รักความสามัคคี 

1) พัฒนาระบบและกลไก
ในการบริหารจัดการ
การเงินการคลังพัสดุและ
การบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.51 คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ 1. กิจกรรมจัดหาวัสดุคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณาจารย์ทุกคน 35,000 บ.กศ. ต.ค.59-
ก.ค.60 

อ.เชี่ยวชาญ 

2 ครั้ง ผลการประชุม 2. กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 

คณะกรรมการ
ประจําคณะ 

25,000 บ.กศ. ต.ค.59-
ก.ย.60 

น.ส.ภิญญาพัชญ ์

2) พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารและจัดการ
ความเสี่ยง 

1 คะแนน ความสําเร็จของ
การประกัน
คุณภาพการศึกษา  

1. กิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยงคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บุคลากรทุกคน 5,000 บ.กศ. ต.ค.59-
ก.ค.60 

อ.ชาตรี 

3) พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ 

1 คะแนน ความสําเร็จของ
การประกัน
คุณภาพการศึกษา  

1. โครงการจัดการความรู้คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บุคลากรทุกคน 5,000 แผ่นดิน ต.ค.59-
ก.ค.60 

อ.ชาตรี 

4) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3.01 คะแนนเฉลี่ย ความสําเร็จของ
การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

บุคลากรทุกคน 35,000 แผ่นดิน ส.ค.-ก.ย.
60 

น.ส.ภิญญาพัชญ ์

1 
 
 

3.51 

คะแนน 
 
 

คะแนนเฉลี่ย 

1. ความสําเร็จ
ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2. ความพึงพอใจ 

2. โครงการเสริมสร้างความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพ 

บุคลากรและ
นักศึกษา 

10,000 แผ่นดิน ส.ค.-ก.ย.
60 

น.ส.ภิญญาพัชญ ์

เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากร
ขององค์กรมีคุณภาพ และ
สมรรถนะสูง 

1) ส่งเสริม สนับสนุน การ
ทําผลงานวิชาการของ
บุคลากร 

50 
 
1 

ร้อยละ 
 

เรื่อง/
สาขาวิชา 

1.ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. ผลงานทาง
วิชาการ 

1. กิจกรรมการเขา้ค่ายทาํ
ผลงานทางวิชาการ 

อาจารย์ทุกคน  สํานักวิชาการ
ฯ 

ต.ค.59-
ก.ย.60 

อ.เชี่ยวชาญ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

เป้าหมายการดาํเนินงาน 
ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 

ประเภท
งบประมาณ 

ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 
จํานวน หน่วยนับ 

2) ส่งเสริม สนับสนุน 
การศึกษา ดูงาน และ
ฝึกอบรม ของบุคลากรทั้ง
ในและต่างประเทศ 

100 ร้อยละ บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา  

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

บุคลากรทุกคน 7,500 แผ่นดิน ต.ค.59-
พ.ค.60 

อ.เชี่ยวชาญ 

3) ส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดทําตํารา เอกสารและสื่อ
ประกอบการสอน 

         

รวม 122,500    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาคณะสู่อาเซียน 
 

 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์
เป้าหมายการดาํเนินงาน 

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ประเภท

งบประมาณ 
ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

จํานวน หน่วยนับ 
6.1 คณะเป็นที่รู้จักและ
ได้รับการยอมรับในอาเซียน 

1) ประชาสัมพันธ์เชิงรุก แผนการ
รับ

นักศึกษา 

คน จํานวนนกัศึกษาใน
แต่ละสาขา 

1. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
6 ในเขตพื้นที่
บริการ 

40,000 แผ่นดิน ต.ค.59-
เม.ย.60 

อ.ประวิทย ์
อ.ภิญโญ 

แผนการ
รับ

นักศึกษา 

คน จํานวนนกัศึกษาใน
แต่ละสาขา 

2. กิจกรรมจัดพิมพ์รายงาน
ประจําป ีงบประมาณ 2559 

โรงเรียนมัธยม 
ในเขตพื้นที่
บริการ 

10,000 แผ่นดิน ต.ค.59 อ.ภิญโญ 

2) สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

1 คนหรือ
องค์กร 

1. ระดับ
ความสําเร็จของ
การมีอาจารย์/
ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ชื่อเสียงใน
ระดับชาติเพื่อมา
ร่วมงานสอนและ/
หรือแลกเปลี่ยน
การทํางานวจิัย  

1. กิจกรรมการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 

กลุ่มเดียวกันกับ
โครงการบริการ

วิชาการ 

ใช้ร่วมกับ
โครงการ
บริการ
วิชาการ 

  อ.ภิญโญ 

3) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้า
ร่วมการจัดประชุมทาง
วิชาการ สัมมนา แข่งขันใน
ระดับชาติหรืออาเซียน 

     งบประมาณ
ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์
ที่ 2 

   

รวม 50,000    
รวมทุกยุทธศาสตร ์ 587,000    

 

 


