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คํานํา
ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556-2558
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการ
พัฒนาการดําเนินงานของคณะ โดยเห็นว่าคณะควรกําหนดแผนการดําเนินงานให้มีทิศทางการพัฒนา
ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากขึ้น ดังนั้น คณะจึงได้ให้ความสําคัญต่อการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ของคณะ โดยยึดถือเป็นภารกิจหลักสําคัญที่จะต้องเร่งดําเนินการ เพื่อให้การดําเนินงาน
พัฒนากระบวนการวางแผนทุกด้านของคณะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปตามแนวทางที่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้เสนอแนะไว้ จึงได้จัด ทําแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565 ขึ้นโดยเชื่อมโยงกับนโยบายมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561-2565 ทั้งนี้ เพื่อให้แผน
กลยุทธ์ ดังกล่าวสามารถใช้เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ
ขอขอบคุณบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่านที่ได้ร่วมระดมสมองจนแผนกลยุทธ์
ฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี และหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า แผนกลยุ ท ธ์ ฉ บั บ นี้ จ ะทํ า ให้ ค ณะสามารถ
ดําเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของคณะต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจําปีงบประมาณ 2561–2565
ปรัชญา
โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน)

วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ น แหล่ ง เรีย นรู้ ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
ระดับชาติ

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มคี ุณธรรมนําความรู้ มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ที่มีคุณภาพระดับชาติหรือนานาชาติ
3. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในทุกระดับปริญญา
2. ศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยประสานความร่วมมือกับสถาบันภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ
3. ศึกษาหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิต และประกอบ
อาชีพ
4. ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน องค์กร
ของรัฐและเอกชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. ทํานุบํารุง สนับสนุน ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ค่านิยมองค์กร
RERU IT
R : Responsibility
E : Experience
R : Respect
U : Unity
I : Imagine
T : Technology literacy

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ประสบการณ์ที่ดีจะนําไปสู่ความสําเร็จ ทําให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้มีพระคุณ
และมีความภักดีต่อองค์กร
มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน
มีจินตนาการ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์
เพื่อให้เป็นคณะตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ
และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจําปีงบประมาณ 2561-2565 คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานของชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และนํามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการคณะตามวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาคณะสู่อาเซียน

อัตลักษณ์ของบัณฑิต
บัณฑิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตอาสา และมีคุณธรรมนําความรู้

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
พัฒนาท้องถิ่น
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สภาพปัจจุบันของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติความเป็นมา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดตั้งขึ้นครั้งแรกภายใต้ชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พ.ศ. 2548 ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ ร้อยเอ็ด มีมติเ ห็น ชอบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2558 จากข้อบังคับ
ดั ง กล่ า วทํ า ให้ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศมีฐานะเทียบเท่าคณะและปรับเปลี่ยนการบริหารงานเป็นบางส่วน ในปัจจุบันจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญ ญาตรี 2 สาขาวิชา คือ หลักสูต รวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ปณิธานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ว่า มุ่ง
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับชาติและสากลเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
บุคลากร
บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) มีจํานวน
ทั้ง สิ้ น 13 คน แบ่ ง เป็น สายวิ ช าการ จํา นวน 12 คน สายสนับ สนุ น จํ า นวน 1 คน จํ า แนกเป็ น
ข้าราชการ จํานวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 7 คน ลูกจ้างประจําตามสัญญา จํานวน 5
คน จํ า แนกจํา นวนคณาจารย์ต ามตํ า แหน่ งทางวิ ช าการ เป็ น ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จํา นวน 1 คน
อาจารย์ จํานวน 11 คน และจําแนกตามระดับการศึกษา ปริญญาโท จํานวน 11 คน ปริญญาตรี
จํานวน 2 คน
ตารางที่ 1 จํานวนอาจารย์จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
ร้อยละ

ป.ตรี
1
1
8.33

วุฒิการศึกษา
ป.โท ป.เอก
6
5
11
91.67 0.00

รวม
7
5
12

ตําแหน่งทางวิชาการ
อ.
ผศ. รศ. รวม
7
7
4
1
5
11
1
12
91.67 8.33 0.00
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ตารางที่ 2 ข้อมูลอาจารย์
ที่

รายชื่อ

1 อาจารย์จารุวรรณ แสง
ปลาด
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เชี่ยวชาญ ยางศิลา
3 อาจารย์กล้า ภูมิพยัคฆ์
4 อาจารย์ทรัพย์กนก รัตน
มณเฑียรชัย
5 อาจารย์ธีรพล สืบชมภู
6 อาจารย์วาทินี ดวงอ่อน
นาม
7 อาจารย์ประหยัด สุพะกํา
8 อาจารย์ประมูล สุขสกาว
ผ่อง

เข้าปฏิบัติงาน

วุฒิการศึกษา ศึกษาต่อ สาขาที่
สังกัด
ศึกษาต่อ
สาขาวิชา
เอก โท ตรี ป.เอก

 วิทยาการ
1/10/2544
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

3/9/2550
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

 วิทยาการ
26/10/2542
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

3/6/2545
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

 สารสนเทศ เทคโนโลยี
23/1/2549
ศึกษา
สารสนเทศ

1/9/2552
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

8/4/2551
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

 เทคโนโลยี เทคโนโลยี
19/12/2554
สารสนเทศ สารสนเทศ

9 อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม

16/4/2558



10 อาจารย์ประวิทย์ พิมพิศาล

9/11/2558



11 อาจารย์ชาตรี ทองวรรณ

2/6/2559



12 อาจารย์ภิญโญ อาจสาลี

2/6/2559



วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตารางที่ 3 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
ที่

รายชื่อ

1 นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา

เข้าปฏิบัติงาน
2554

วุฒิ
กําลังศึกษา สาขาที่
การศึกษา ต่อ ป.โท ศึกษาต่อ
เทคโนโลยี

ปริญญาตรี
สารสนเทศ

สาขาที่สําเร็จ
การศึกษา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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การวิเคราะห์ศักยภาพของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWOT Analysis)
จากผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา คณะได้ทบทวนผลการดําเนินงาน โดยได้วิเคราะห์
ผลการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต รและระดั บ คณะ ประจํ า ปี
การศึกษา 2557-2558 ผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของคณะมาวิเคราะห์
จุด อ่อน จุด แข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒ นาคณะ ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพของคณะ มีดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
ด้านการเรียนการสอน
- มีหลักสูตรเป็นที่นิยมของผู้เรียน และ
เป็นไปตามมาตรฐาน TQF
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาราคาถูกเมื่อ
เปรียบเทียบกับสถาบันใกล้เคียง
- อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์เหมาะสม
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ด้านการวิจัย
-

จุดอ่อน (Weakness)
- ยังขาดห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง
- อาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการค่อนข้างน้อย
- อาจารย์ยังไม่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
- นักศึกษาออกกลางคันจํานวนมาก
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เสื่อมสภาพทําให้การจัดการเรียนการสอนไม่มี
ประสิทธิภาพ
- จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ลดลง
- งบประมาณสนับสนุนการวิจัยน้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
- ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์มีสัดส่วนน้อย
- บุคลากรในคณะมีศักยภาพในการหาทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก
- ไม่มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ถูกนําไปใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานอื่น

ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน
- บุคลากรได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอกให้เป็นวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีโครงการบริการวิชาการหลายโครงการ

- การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยมีจํานวนน้อย
- ไม่มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างคณะกับชุมชน
อย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความร่วมมือ/ต่อยอดในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน
- ไม่มงี บประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการจาก
ภายนอก
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จุดแข็ง (Strengths)
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร/
นักศึกษา ให้ความสําคัญกับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
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จุดอ่อน (Weakness)
- การบูรณาการการเรียนการสอนด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมค่อนข้างน้อย
- ไม่มีโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะส่วน
ใหญ่ร่วมกับโครงการของมหาวิทยาลัย

ด้านการบริหารจัดการ
- บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหาร - บุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีอายุเฉลี่ยน้อย ทํา
คณะ
ให้ขาดประสบการณ์ในการทํางาน
- มีการติดตามสถานการณ์ทางการเงิน
ควบคู่กับการติดตามแผนกลยุทธ์ และมีการ
ปรับแผนการดําเนินงานเพื่อผลักดันแผนกล
ยุทธ์ให้ประสบความสําเร็จ
- มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ทุกปีงบประมาณและกํากับติดตามให้เป็น
ตามแผน
ด้านการพัฒนาสถาบันสู่อาเซียน
- ไม่มีนักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
- ไม่มผี ู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
- ไม่มีความร่วมมือกับสถาบันชั้นนําในต่างประเทศ
- คณะไม่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
- ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
(ยกเว้นภาษาลาว) ของบุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่
ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนา
โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาและ
กองทุนกู้ยืมของรัฐบาล ทําให้ผู้เรียนมี
โอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามากขึ้น
2. นโยบายของรัฐบาล เช่น เศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy) คือ การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการ
นําเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้
เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน และประเทศ
ไทย 4.0 (ไทยแลนด์ 4.0) ก็เป็นวิสัยทัศน์

ภาวะคุกคาม (Threats)
1. การเปิดการค้าเสรีอาเซียน (AEC : Asean
Economics Cooperation 2015) ด้านการศึกษา ทํา
ให้เกิดการแย่งชิงนักศึกษาในประเทศมากขึ้น
2. มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตในระดับอาเซียนเป็นภาวะ
คุกคามที่ทําให้ทุกสถาบันอุดมศึกษา ต้องพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตให้ได้ตามมาตรฐาน
3. การเปิดศูนย์การเรียนนอกที่ตั้งของ
สถาบันการศึกษาอื่นทําให้เกิดการแข่งขันและแย่งชิง
ผู้เรียน ซึ่งสวนทางกับโครงสร้างประชากรในวัยเรียน
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โอกาส (Opportunities)
เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
นโยบายติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน ส่งผลให้ตลาดแรงงานสําหรับ
บัณฑิตของคณะมีหลากหลาย ดังนั้น จึงมี
โอกาสสูงที่บัณฑิตจะได้งานทํา
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2555
ให้ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) ส่งผลให้หลักสูตรมีมาตรฐาน
4. หลักเกณฑ์การเผยแพร่หลักสูตรใน TQR
(Thai Qualifications Register) ที่ได้
กําหนดว่า หลักสูตรใดได้รับผลการประเมิน
เฉลี่ย 3.01 ขึ้นไป ติดต่อกัน 2 ปี สามารถ
ดําเนินการขอรับการรับรองขึ้นทะเบียน
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานส่งผลให้ทุกหลักสูตร
มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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ภาวะคุกคาม (Threats)
4. งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมี
จํานวนลดลง ซึ่งส่งผลต่อการจัดการศึกษา
5. ค่าจ้างและค่าตอบแทนของสถาบันอุดมศึกษาอื่นสูง
กว่าทําให้เกิดภาวะสมองไหล
6. สภาพแวดล้อมสังคมรอบข้างวิทยาลัย มีแหล่ง
อบายมุข ทําให้นักศึกษาออกกลางคัน
7. ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ห่างจากตัวจังหวัดทําให้เกิด
ข้อจํากัดของการคมนาคมเมื่อเปรียบเทียบกับ
สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง
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แผนผังแสดงความเชื่อมโยง ระหว่าง แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจําปีงบประมาณ 2561-2565
กับแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2561-2565
วิสัยทัศน์ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานระดับชาติ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
(2561-2565)

ยุทธศาสตร์คณะ
(2561-2565)

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

การเพิ่มขีดความสามารถและ
คุณภาพในการผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานของชาติและนานาชาติ

1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานชาติและสากล
1.2 บัณฑิตมีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน มีจิตอาสา และมี
คุณธรรมนําความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาท้องถิ่น

การทํานุบาํ รุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และของชาติ

4.1 นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และของชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ผลิตและพัฒนาครู

การให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น และพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.1 ชุมชนมีศักยภาพในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การดําเนินงานใน
ชีวิตประจําวัน
3.2 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

การเพิ่มขีดความสามารถ
การวิจยั และนวัตกรรม เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
เหมาะสมต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น สังคม และนํามาซึ่ง
ชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับคณะ
2.1 บุคลากรมีศักยภาพ
ในการวิจยั และหาแหล่ง
ทุนวิจัยภายนอก
2.2 คณะมีหน่วยวิจัย
2.3 มีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

การสร้าง
ภาพลักษณ์
และพัฒนา
คณะสู่อาเซียน

6.1 คณะเป็นที่รจู้ ัก
และได้รับการ
ยอมรับในประเทศ
และอาเซียน

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการคณะตาม
วิสัยทัศน์และ
เอกลักษณ์โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

5.1 การบริหารจัดการคณะมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ มี
ความสุจริตยุติธรรม และมีความ
รักความสามัคคี
5.2 บุคลากรของคณะมีคุณภาพ
และสมรรถนะสูง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานของชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานชาติและนานาชาติ
1) พัฒนาหลักสูตรให้ได้
1.1) ระดับความสําเร็จผล
มาตรฐานระดับชาติหรือ
การประกันคุณภาพภายใน
นานาชาติและเป็นไปตามความ 1.2) ระดับความพึงพอใจของ
ต้องการของท้องถิ่นและ
ผู้ใช้บัณฑิต (เฉลี่ย)
ตลาดแรงงาน
1.3) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้ายที่มตี ่อ
คุณภาพหลักสูตร (เฉลี่ย)
1.4) ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้
งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
2) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ดา้ น 2.1) จํานวนอาจารย์ได้รับ
การสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาศักยภาพ (ร้อยละ)
ด้านวิชาการและวิจัย
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
3.1) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ทักษะ ผู้ใช้บัณฑิต (เฉลี่ย)
วิชาชีพ และทักษะวิชาการ
3.2) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม
(เฉลี่ย)
3.3) ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้
งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
3.4) จํานวนโครงการต่อปี
การศึกษา
3.5) ผลสัมฤทธิ์การเข้าร่วม
โครงการดีขึ้น (ร้อยละ)
4) พัฒนาระบบและกลไกการ
4.1) ผลการประเมิน ตบช.
ติดตามประเมินผลการศึกษาให้มี 5.3 ระดับหลักสูตร (คะแนน)
ประสิทธิภาพ
4.2) ผลการประเมิน ตบช.
5.4 ข้อ 6 ระดับหลักสูตร
5) พัฒนาระบบและกลไกการ
5.1) ระดับความพึงพอใจการ
ติดตามศิษย์เก่าและพัฒนา
เข้าร่วมโครงการ (เฉลี่ย)
วิชาการแก่ศิษย์เก่า
5.2) ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
วิชาการดีขึ้น (ร้อยละ)

2561

เป้าหมาย
2562 2563 2564 2565

ดีมาก

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

≥3.50

≥3.50 ≥3.50 ≥3.50 ≥3.50

≥3.50

≥3.50 ≥3.50 ≥3.50 ≥3.50

100

100

100

100

100

80

80

80

80

80

≥3.50

≥3.50 ≥3.50 ≥3.50 ≥3.50

≥3.50

≥3.50 ≥3.50 ≥3.50 ≥3.50

100

100

100

100

100

≥3

≥3

≥3

≥3

≥3

80

80

80

80

80

≥4

≥4

≥4

≥4

≥4

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

≥3.51

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51

80

80

80

80

80
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์
6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สภาพแวดล้อม

ตัวชี้วัด

6.1) ผลการประเมิน ตบช.
6.1 ระดับหลักสูตร (คะแนน)
6.2) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (เฉลี่ย)
7) สร้างเครือทางวิชาการและ
7.1) จํานวนกิจกรรมความ
วิจัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน ร่วมมือระหว่างคณะกับ
และต่างประเทศ
หน่วยงานภายนอก (ครั้ง)
8) เพิ่มระดับความสามารถ
8.1) ระดับความสามารถโดย
ทางด้านภาษาอังกฤษเฉลี่ยของ เฉลี่ยของผู้เรียนที่ผา่ นการ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ทดสอบตามมาตรฐาน
ตรี
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR (ร้อยละ)
9) สร้างเครือทางวิชาการและ
9.1) จํานวนกิจกรรมความ
วิจัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน ร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับ
และต่างประเทศ
หน่วยงานภายนอก (ครั้ง)
1.2 บัณฑิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตอาสา และมีคุณธรรม
นําความรู้
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด 1.1) ร้อยละของนักศึกษาที่
กิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนา เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาให้มีความอ่อนน้อมถ่อม 1.2) ระดับความพึงพอใจของ
ตน มีจิตอาสา และมีคณ
ุ ธรรมนํา ผู้ใช้บัณฑิต (เฉลี่ย)
ความรู้
1.3) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้ายที่มตี ่อ
กิจกรรม (เฉลี่ย)
1.4) จํานวนโครงการต่อ
ปีงบประมาณ
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2561
≥4

เป้าหมาย
2562 2563 2564 2565
≥4
≥4
≥4
≥4

≥3.51

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51

≥1

≥1

≥1

≥2

≥3

50

50

50

50

50

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

80

80

80

80

80

≥3.50

≥3.50 ≥3.50 ≥3.50 ≥3.50

≥3.50

≥3.50 ≥3.50 ≥3.50 ≥3.50

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และนํามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับคณะ
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2.1 บุคลากรมีศักยภาพในการวิจัยและหาแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก
1) พัฒนาศักยภาพในการเขียน 1.1) เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุน
โครงการวิจัยเพื่อทุนวิจัยจาก
ภายนอก (บาทต่อคน/
แหล่งทุนภายนอก
ปีงบประมาณ)
2) สร้างเครือข่ายการวิจัยกับ
2.1) เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุน
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
ภายนอก (บาทต่อคน/
และเอกชน
ปีงบประมาณ)
3) พัฒนาศักยภาพการบูรณา
3.1) ร้อยละของอาจารย์ที่เข้า
การกระบวนการวิจัยหรือ
ร่วมโครงการ
นวัตกรรมกับการจัดการเรียน
3.2) จํานวนรายวิชา (วิชา/
การสอน
สาขาวิชา/ปีการศึกษา)
4) ส่งเสริมงานวิจัยและ
4.1) มีงานวิจัยที่นําไปใช้
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่าง
นําไปสู่การใช้ประโยชน์เชิง
น้อย (ร้อยละ) ของงานวิจัย
พาณิชย์
ทั้งหมด
2.2 คณะมีหน่วยวิจัย
1) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง
1.1) ระดับความสําเร็จของการ
หน่วยวิจัยและสร้างเครือข่าย สนับสนุนและพัฒนาให้เกิด
วิจัยกับสถาบันการศึกษา
หน่วยวิจัยเฉพาะทาง (หน่วย)
องค์กรหรือหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งในและ
ต่างประเทศ
2.3 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
1.1) จํานวนผลงานวิจัยหรือ
อาจารย์เข้าร่วม/ตีพิมพ์
นวัตกรรมทีไ่ ด้ตีพิมพ์ใน
เผยแพร่ ผลงานวิจัยหรือ
ระดับชาติหรือนานาชาติ (ค่า
นวัตกรรมในแหล่งตีพิมพ์
ถ่วงน้ําหนัก/สาขาวิชา)
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
1.1) จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
อาจารย์นําผลงานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
นวัตกรรมไปใช้ให้เกิด
(เรื่อง/สาขาวิชา/ปีการศึกษา)
ประโยชน์

2561

เป้าหมาย
2562 2563 2564

2565

≥60000

≥60000 ≥60000 ≥60000

≥60000

≥60000

≥60000 ≥60000 ≥60000

≥60000

80

80

80

80

80

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥10

≥10

≥10

≥10

≥10

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3.1 ชุมชนมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดําเนินงานในชีวิตประจําวัน
1) ส่งเสริมการบริการวิชาการ
1.1) จํานวนโครงการบริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนํา วิชาการที่บูรณาการกับ
ความรู้จากการบริการวิชาการมา มหาวิทยาลัย (ชุมชน/
ปรับปรุงการเรียนการสอนและ
ปีงบประมาณ)
เผยแพร่ความรูส้ ู่ชุมชน
1.2) จํานวนโครงการบริการ
วิชาการกับชุมชนภายนอก
ต่อปีงบประมาณ
1.3) ผลสัมฤทธิข์ อง
ผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ)
1.4) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
(เฉลี่ย)
3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
1) ส่งเสริมการบริการวิชาการ
1.1) จํานวนโครงการบริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ วิชาการกับครูและบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ ทางการศึกษา
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
1.2) ผลสัมฤทธิข์ อง
ผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ)
1.3) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
(เฉลี่ย)

2561

เป้าหมาย
2562 2563 2564 2565

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

80

80

80

80

80

≥3.51

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥3.51

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

4.1 นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด 1.1) จํานวนการเข้าร่วม
กิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมการ
กิจกรรม/โครงการทํานุบํารุง
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและของชาติแก่นักศึกษา ท้องถิ่นและของชาติ (ครั้ง)
และบุคลากร
1.2) จํานวนกิจกรรม/
โครงการทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ของชาติของคณะ (ครั้ง)
2) ส่งเสริมการบูรณาการงานด้าน 2.1) ระดับความสําเร็จของ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒธรรมกับ การบูรณาการงานด้านทํานุ
การจัดการเรียนการสอนและ
บํารุงศิลปะและวัฒธรรมกับ
กิจกรรมนักศึกษา
การจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา
(กิจกรรม/สาขาวิชา/ปี
การศึกษา)

2561

เป้าหมาย
2562 2563 2564 2565

≥3

≥3

≥3

≥3

≥3

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการคณะตามวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

5.1 การบริหารจัดการคณะมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความสุจริต
ยุติธรรม และมีความรักความสามัคคี
1) พัฒนาระบบและกลไกในการ 1.1) ความสําเร็จของการประกัน
บริหารจัดการการเงินการคลัง
คุณภาพการศึกษา (เฉลีย่ )
พัสดุและการบริหารงานบุคคลที่ 1.2) ร้อยละของการดําเนิน
มีประสิทธิภาพ
โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ
1.3) ความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ตบช.1.1
2) พัฒนาระบบและกลไกการ
2.1) ความสําเร็จของการประกัน
บริหารและจัดการความเสี่ยง
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ
ตบช. 5.1 ข้อ 3 (คะแนน)
2.2) ระดับความเสี่ยงลดลง
3) พัฒนาระบบและกลไกการ
3.1) ความสําเร็จของการประกัน
จัดการความรู้
คุณภาพการศึกษาระดับคณะและ
ระดับมหาวิทยาลัย ตบช. 5.1 ข้อ
5 (คะแนน)
4) พัฒนาระบบและกลไกประกัน 4.1) ความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ (เฉลีย่ )
5.2 บุคลากรของคณะมีคุณภาพและสมรรถนะสูง
1) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร 1.1) ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ให้มีตําแหน่งทางวิชาการ การเข้า ตําแหน่งทางวิชาการ
สู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น และคุณวุฒิที่ 1.2) ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิ
สูงขึ้น
ระดับปริญญาเอก
1.3) ร้อยละของบุคลากรทีม่ ี
คุณวุฒิที่สูงขึ้น
2) ส่งเสริมและสนับสนุน
2.1) ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับ
การศึกษาดูงานและฝึกอบรม
การพัฒนาต่อปีงบประมาณ
ของบุคลากรทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
3.1) จํานวนตํารา เอกสารและสื่อ
จัดทําตํารา เอกสารและสื่อ
ประกอบการสอน และคูม่ ือการ
ประกอบการสอน และคูม่ ือการ ปฏิบัติงาน (เรื่อง/ปีการศึกษา)
ปฏิบัติงานของบุคลากร

2561

เป้าหมาย
2562 2563 2564

2565

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51
≥90

≥90

≥90

≥90

≥90

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

≥3.01 ≥3.01 ≥3.01 ≥3.01 ≥3.01
≥8.33 ≥16.67

≥25

≥33.33 ≥41.67

≥16.67

≥25

≥25

≥25

≥33.33

≥100

≥100

≥100

≥100

≥100

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥1

≥2

≥3

≥4

≥5
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาคณะสู่อาเซียน
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2561

เป้าหมาย
2562 2563 2564

6.1 คณะเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในประเทศและอาเซียน
1) ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1.1) จํานวนนักศึกษาในแต่ละ
≥แผน ≥แผน
สาขา
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
2.1) ระดับความสําเร็จของการมี ≥1
≥1
อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญทีม่ ีชื่อเสียง
ในระดับชาติเพื่อมาร่วมงานสอน
และ/หรือแลกเปลีย่ นการทํางาน
วิจัย (คนหรือองค์กร)
3) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วม 3.1) จํานวนโครงการ (ครั้ง/ปี
≥1
≥1
การจัดประชุมทางวิชาการ
การศึกษา)
สัมมนา แข่งขันในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

≥แผน

2565

≥แผน ≥แผน

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1
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แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2561-2565

16

ภาคผนวก

Faculty of Information Technology Roi Et Rajabhat University

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2561-2565

17

ภาคผนวก ก
เปรียบเทียบแผนกลยุทธ์ 2557–2560 กับ 2561-2565
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ปรัชญา
เดิม
โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะ
การฝึกฝน)

ใหม่
คงเดิม

วิสัยทัศน์
เดิม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน
ระดับชาติ

ใหม่
คงเดิม

พันธกิจ
พันธกิจเดิม
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มี
ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่มี
คุณภาพระดับนานาชาติ
3. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย

พันธกิจใหม่
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มี
ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ
ระดับนานาชาติ
3. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย

ค่านิยมองค์กร
ค่านิยมองค์กรเดิม

ค่านิยมองค์กรใหม่

RERU IT
R : Responsibility มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
E : Experience ประสบการณ์ที่ดีจะนําไปสู่
ความสําเร็จ ทําให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

คงเดิม
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ค่านิยมองค์กรเดิม
R : Respect อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้
มีพระคุณ และมีความภักดีต่อองค์กร
U : Unity มีความรักความสามัคคีและผูกพัน
กับสถาบัน
I : Imagine มีจินตนาการ
T : Technology literacy รู้เท่าทันเทคโนโลยี
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ค่านิยมองค์กรใหม่

ยุทธศาสตร์
เดิม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถและ
คุณภาพในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและ
สากลรวมทั้งปลูกฝังการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นสังคมและ
นํามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
วิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถและ
คุณภาพในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานของชาติและ
นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการ
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และนํามา
ซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทํานุบํารุงศาสนา
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
ประเพณีอันดีงามของไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมการบริหาร ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมการ
จัดการสถาบันตามวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์โดย บริหารจัดการคณะตามวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์
ยึดหลักธรรมาภิบาล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างภาพลักษณ์และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างภาพลักษณ์และพัฒนา
พัฒนาวิทยาลัยสู่อาเซียน
คณะสู่อาเซียน
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์
เดิม
1.1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานของประเทศและสากล
1) พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานระดับชาติ
หรือนานาชาติ
2) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอน การ
วัดและประเมินผล ด้านวิชาการและวิจัย
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียน
โดยเฉพาะด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ
และวัฒนธรรม
4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม
ประเมินผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
5) พัฒนาระบบและกลไกการติดตามศิษย์เก่า
และพัฒนาวิชาการแก่ศิษย์เก่า
6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อม
7) สร้างเครือทางวิชาการและวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
8) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

ใหม่
1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานชาติและ
นานาชาติ
1) พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานระดับชาติหรือ
นานาชาติและเป็นไปตามความต้องการของ
ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
2) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอน การวัด
และประเมินผล ด้านวิชาการและวิจัย
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะชีวิต
ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาการ

4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
5) พัฒนาระบบและกลไกการติดตามศิษย์เก่า
และพัฒนาวิชาการแก่ศิษย์เก่า
6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อม
7) สร้างเครือทางวิชาการและวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
8) เพิ่มระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
9) สร้างเครือทางวิชาการและวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
1.2 บัณฑิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตอาสา 1.2 บัณฑิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตอาสา
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
และมีคุณธรรมนําความรู้
สิ่งแวดล้อม
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความอ่อน
โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความอ่อนน้อม
น้อมถ่อมตน มีจิตอาสา และอนุรักษ์
ถ่อมตน มีจิตอาสา และมีคุณธรรมนําความรู้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 บุคลากรมีศักยภาพในการวิจัยและหา
2.1 บุคลากรมีศักยภาพในการวิจัยและหาแหล่ง
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
ทุนวิจัยภายนอก
1) พัฒนาศักยภาพในการเขียนโครงการวิจัย
1) พัฒนาศักยภาพในการเขียนโครงการวิจัยเพื่อ
เพื่อทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
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2) สร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอก
3) พัฒนาศักยภาพการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการ
จัดการเรียนการสอน

ใหม่
2) สร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน
3) พัฒนาศักยภาพการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรือนวัตกรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน
4) ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น นําไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2.2 วิทยาลัยมีหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 คณะมีหน่วยวิจัย
1) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหน่วยวิจัยและสร้าง 1) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหน่วยวิจัยและสร้าง
เครือข่ายวิจัยกับสถาบันการศึกษา องค์กรหรือ เครือข่ายวิจัยกับสถาบันการศึกษา องค์กรหรือ
หน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ
หน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ
2.3 มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เผยแพร่ใน 2.3 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ท้องถิ่น
1) ส่งเสริมและให้ทุนสนับสนุนให้อาจารย์
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ ตีพิมพ์
ตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เผยแพร่ ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในแหล่ง
ในแหล่งตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ
ตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์นํา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์นํา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ประโยชน์
3.1 ชุมชนมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
3.1 ชุมชนมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการดําเนินงานในชีวิตประจําวัน สารสนเทศในการดําเนินงานในชีวิตประจําวัน
1) ส่งเสริมการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี 1) ส่งเสริมการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและนําความรู้จากการบริการ
สารสนเทศและนําความรู้จากการบริการวิชาการ
วิชาการมาปรับปรุงการเรียนการสอนและ
มาปรับปรุงการเรียนการสอนและเผยแพร่ความรู้
เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
สู่ชุมชน
3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
1) ส่งเสริมการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
4.1 นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
4.1 นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการทํานุ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
บํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
ประเพณีอันดีงามของไทย
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/เข้า 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/เข้าร่วม
ร่วมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา กิจกรรมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
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และบุคลากร
2) ส่งเสริมการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.1 วิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่อง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) พัฒนาระบบและกลไกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย
5.2 การบริหารจัดการวิทยาลัยมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ความสุจริต ยุติธรรมความรัก
ความสามัคคี
1) พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ
การเงินการคลังพัสดุและการบริหารงานบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและ
จัดการความเสี่ยง
3) พัฒนาระบบการจัดการความรู้
4) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5.3 บุคลากรขององค์กรมีคุณภาพ และ
สมรรถนะสูง
1) ส่งเสริม สนับสนุน การทําผลงานวิชาการ
ของบุคลากร
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ท้องถิ่นและของชาติแก่นักศึกษาและบุคลากร
2) ส่งเสริมการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา
-

5.1 การบริหารจัดการคณะมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ มีความสุจริตยุติธรรม และมีความ
รักความสามัคคี
1) พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ
การเงินการคลังพัสดุและการบริหารงานบุคคลที่
มีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยง
3) พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้
4) พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษา
5.2 บุคลากรของคณะมีคุณภาพและสมรรถนะสูง

1) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ การเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น และ
คุณวุฒิที่สูงขึ้น
2) ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา ดูงาน และ
2) ส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาดูงานและ
ฝึกอบรม ของบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ ฝึกอบรม ของบุคลากรทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
3) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําตํารา เอกสาร 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําตํารา เอกสาร
และสื่อประกอบการสอน และคู่มือการ
และสื่อประกอบการสอน
ปฏิบัติงานของบุคลากร
6.1 วิทยาลัยเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับใน 6.1 คณะเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับใน
อาเซียน
ประเทศและอาเซียน
1) ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1) ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
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3) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์
4) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการจัดประชุม
ทางวิชาการ สัมมนา แข่งขันในระดับชาติหรือ
อาเซียน
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3) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการจัดประชุม
ทางวิชาการ สัมมนา แข่งขันในระดับชาติหรือ
อาเซียน
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