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คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ)  การปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ ด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีเป้าหมายในการมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของอาเซียน โดยแผน
ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะฯ สู่การเป็นส่วนงาน
ระดับแนวหน้าพร้อมที่จะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยบูรพาสู่ความเป็นเลิศใน
ภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเพ่ือให้คณะวิทยาการสารสนเทศเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

 ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์จนแล้วเสร็จ  หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะวิทยาการ
สารสนเทศในครั้งนี้ จะน าไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์
สูงสุดทั้งในระดับส่วนงาน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชุมชนและสังคม ตลอดจนระดับประเทศ 
ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า "สร้างอารยบัณฑิต มุ่งแนวคิดสากล น าพาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาการ
สารสนเทศ" 
 
 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
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ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๑  ร้อยละของงานทีส่ามารถบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่มีระดับความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป .................... ๖๔ 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒.๑  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผุ้เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร ................................................................. ๖๕ 

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒.๒  ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความสุขในการเรียน การสอน  
และการท างานในคณะวทิยาการสารสนเทศมากกวา่ ๓.๕๑ ขึ้นไป ...................................... ๖๖ 

ภาคผนวก ............................................................................................................................................. ๖๗ 

ภาคผนวก ก  เปรียบเทียบกลยุทธ์ตามแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยับูรพา  
กับกลยุทธ์ตามแผนยทุธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ .................................................... ๖๙ 

ภาคผนวก ข  TOWS Matrix ....................................................................................................................... ๗๗ 

ภาคผนวก ค  ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ...................................................... ๘๓ 
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บทท่ี ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพการณ์ทั่วไป 

 
๑. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

๑.๑ ประวัติและพัฒนาการ 
 คณะวิทยาการสารสนเทศจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยยก
ฐานะจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
ท าหน้าที่ให้การศึกษา พัฒนา ค้นคว้า วิจัย และผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
  การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่
ต้องการกระจายแหล่งการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก 
  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศได้ท าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยในระดับปริญญาตรีคณะฯ ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปส าหรับนิสิตชั้นปี ๑ (ทั้งมหาวิทยาลัย) รายวิชาบริการเฉพาะส าหรับนิสิตในบางสาขาวิชาที่
ต้องการความรู้พ้ืนฐานด้านการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรายวิชาเอกของหลักสูตรในความรับผิดชอบ
ของคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. พ.ศ. ๒๕๓๖ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตามกรอบมาตรฐาน TQF) 

๒. พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนหลักสูตรใหม่วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามกรอบมาตรฐาน TQF) 

   
  ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ 
ดังนี้ 

๑. พ.ศ. ๒๕๔๗ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ ปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF) 

๒. พ.ศ. ๒๕๕๐ เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปริญญาเอกร่วมสถาบัน : หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยของรัฐ ๑๑ สถาบัน ปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF) โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐ ๑๕ สถาบัน 

๓. พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(ตามกรอบมาตรฐาน TQF) 

 
  ในการเรียนการสอนทั้ง ๖ หลักสูตร (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) มีนิสิตทั้งสิ้น ๑,๔๕๐ คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) และมีการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาบริการ (ทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษ) อีกปีการศึกษาละประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน 
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  ในด้านสถานที่ คณะวิทยาการสารสนเทศ  มีส านักงานคณบดี และส านักงานจัดการศึกษา ตั้งอยู่
ทีอ่าคารสิรินธร ชั้น ๕  ห้อง ๕๐๕ และชั้น ๔ ห้อง ๔๑๕ ตามล าดับ และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาค
ตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ห้องประชุมเขตฯ ชั้น ๔ อาคารนวัตกรรม ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร 
จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

๑.๒ งบประมาณ 
งบประมาณรายรับมีที่มาจาก 
- งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 
- ค่าบ ารุงคณะ และค่าลงทะเบียนเรียนของนิสิต 

  
ตารางท่ี  ๑  ประมาณการรายรับของคณะวิทยาการสารสนเทศ ช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
 
                 หน่วย:ล้านบาท 

 
ปีการศึกษา/จ านวนนิสิต 

ปีงบประมาณ 

 ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗           
 - ปริญญาตรี ๑,๕๐๐ คน ๓๒.๐๐ - - - - 
 - ปริญญาโท ๓๐ คน  ๒.๑๐ - - - - 
 - ปริญญาเอก ๕ คน ๐.๖๐ - - - - 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘           
 - ปริญญาตรี ๑,๕๐๐ คน - ๓๒.๐๐ - - - 
 - ปริญญาโท ๓๐ คน -  ๒.๑๐ - - - 
 - ปริญญาเอก ๕ คน - ๐.๖๐ - - - 
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ปีการศึกษา/จ านวนนิสิต 

ปีงบประมาณ 

 ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙         
 - ปริญญาตรี ๑,๖๐๐ คน - - ๔๐.๐๐ - - 
 - ปริญญาโท ๔๐ คน - - ๒.๘๐ - - 
 - ปริญญาเอก ๑๐ คน - - ๑.๐๐ - - 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

 - ปริญญาตรี ๑,๖๐๐ คน - - - ๔๐.๐๐ - 
 - ปริญญาโท ๔๐ คน - - - ๒.๘๐ - 

 - ปริญญาเอก ๑๐ คน - - - ๑.๐๐ - 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑           
 - ปริญญาตรี ๑,๖๐๐ คน - - - - ๔๐.๐๐ 
 - ปริญญาโท ๔๐ คน - - - - ๒.๘๐ 
 - ปริญญาเอก ๑๐ คน - - - - ๑.๐๐ 
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  งบประมาณรายจ่าย 
 

ตารางท่ี  ๒  งบประมาณรายจ่ายของคณะวิทยาการสารสนเทศ ช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
 
                                                                                                 หน่วย:ล้านบาท 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. งบบุคลากร           
เงินเดือน ๓.๒๐ ๓.๔๐ ๓.๗๐ ๔.๐๐ ๔.๓๐ 

๒. งบด าเนินการ      

ค่าตอบแทนผู้สอน ๖.๐๐ ๖.๐๐ ๖.๔๐ ๖.๔๐ ๖.๔๐ 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ๐.๙๐ ๐.๙๐ ๐.๙๐ ๐.๙๐ ๐.๙๐ 

ค่าจ้างเหมาบริการ ๐.๘๐ ๐.๘๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

ค่าวัสดุ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๒๐ ๕.๒๐ ๕.๒๐ 

ค่าสาธารณูปโภค ๒.๙๐ ๒.๙๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ 

๓. งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์ ๖.๐๐ ๖.๐๐ ๗.๗๐ ๗.๗๐ ๗.๗๐ 

ค่าสิ่งก่อสร้าง ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 

๔. เงินอุดหนุน      
โครงการวิจัย บริการวิชาการ  
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาบุคลากร ๗.๐๐ ๗.๐๐ ๘.๐๐ ๘.๐๐ ๘.๐๐ 

๕. สมทบส่วนกลางมหาวิทยาลัย  ๘% ๒.๗๘ ๒.๗๘ ๓.๕๐ ๓.๕๐ ๓.๕๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓๔.๕๘ ๓๔.๗๘ ๔๑.๔๐ ๔๑.๗๐ ๔๒.๐๐ 

 
๑.๓ บุคลากร 

  ปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาองค์กร คือ  บุคลากร  ผู้เป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้
เกิดความก้าวหน้าและบรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ คณะวิทยาการสารสนเทศมีบุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายใน
คณะฯ ประกอบไปด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว  ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี ๓ รายชื่อคณาจารย์ในคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

๑. นางสาวกันทิมา  อ่อนละออ อาจารย์ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยบูรพา 
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)                
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

๒. นายกฤษณะ  ชินสาร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
Ph.D. (Computer Science)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๓. นายโกเมศ  อัมพวัน อาจารย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)              
มหาวิทยาลัยบูรพา 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Computer Engineering)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๔. นางคนึงนิจ  กุโบลา อาจารย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
M.Sc. (Computer Science) Univ. of  
Southern California, USA 
M.Sc. (Computer Science) Univ. of  
Louisiana at Lafayette, USA 
Ph.D. (Computer Science) Univ. of  Louisiana 
at Lafayette, USA 

๕. นายจักริน  สุขสวัสดิ์ชน อาจารย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 
Ph.D. (Computer Science)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๖. นายจิระ  จตุรานนท์ อาจารย์ กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
วท.ม. (สมุทรศาสตร์สกายะและเคมี)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.Sc. (Computer Science)  Curtin Univ. of  
Technology, Australia 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

๗. นายณัฐนนท์  ลีลาตระกูล อาจารย์ วศ.บ. (ไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ ๑  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
M.Eng. (Electrical Engineering) Cornell 
University, USA 
Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) 
Carnegie Mellon University, USA 

๘. นายธวัชชัย  เอี่ยมไพโรจน์ อาจารย์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
M.S. (Computer Application)  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

๙. นางสาวนวลศรี  เด่นวัฒนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สาขาวิชาเอกวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๑๐. นางสาวเบญจภรณ์   
           จันทรกองกุล 

อาจารย์ วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

๑๑. นายประจักษ์  จิตเงินมะดัน อาจารย์ B.Sc. (Information Technology) University 
of Applied Sciences Duesseldorf, Germany 
M.Sc. (Electrical Engineering and 
Information Technologies) University of 
Applied Sciences Duesseldorf, Germany 

๑๒. นายประวิทย์  บุญมี อาจารย์ B.S. (Mathematics) University of Wisconsin 
Madison. USA 
M.S. (Computer Science) University of 
North Texas, USA 

๑๓. นายพงษ์วุฒิ  ดวงศรี อาจารย์ กศ.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล  
กศ.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



หน้า ๗ 
 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

๑๔. นายภูสิต  กุลเกษม อาจารย์ B.Eng. (Electronics and Information 
Sciences)  University of  Tsukuba, Japan 
M.Eng. (Electronics and Information 
Sciences)  University of  Tsukuba, Japan 

๑๕. นายวรวิทย์  วีระพันธุ์ อาจารย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

๑๖. นายวิทวัส  พันธุมจินดา อาจารย์ วท.บ. (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยบูรพา 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

๑๗. นางสาวสุนิสา  ริมเจริญ อาจารย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Computer Engineering)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๘. นางสาวสุภาวดี  ศรีค าดี อาจารย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยบูรพา 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๙. นางสาวสุวรรณา  รัศมีขวัญ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
วท.ม. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
Ph.D. (Computer Science)  Univ. of  
Warwick, UK 

๒๐. นางสุรางคนา  ธรรมลิขิต ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.บ. (สถิติ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Computer Science) Univ. of  Essex, UK 

๒๑. นางอธิตา  อ่อนเอื้อน อาจารย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 
วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 



หน้า ๘ 
 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

๒๒. นางอุรีรัฐ  สุขสวัสดิ์ชน อาจารย์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Computer Science)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๓. Mr.John Gatewood 
Ham 

อาจารย์ B.S. (Mathematics)  University of  the 
South, USA 
M.Sc. (Computer Science)  University of  
Missouri-Rolla, USA 

๒๔. นายเอกภพ บุญเพ็ง อาจารย์ ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒๕. นายพีระศักดิ์  
          เพียรประสิทธิ์ 

อาจารย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 



หน้า ๙ 
 

ตารางท่ี  ๔  จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน 
 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

๑. นางสาวกมลวรรณ  แสงระวี นักวิชาการศึกษา วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
ก าลังศึกษาต่อ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. นายกรสหนันท์  ต่อพงษ์พันธุ์ นักวิชาการศึกษา นศ.บ. (นิเทศศาสตรบัณฑิต) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

๓. นางสาวกุลชลี  รัตนคร นักวิชาการศึกษา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   
มหาวิทยาลัยบูรพา  
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบูรพา  

๔. นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ก าลังศึกษาต่อ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๕. นายจักร์กฤษณ์  บุตรอ าคา นักวิจัย วท.บ. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

๖. นางสาวทัศยา สุขผ่อง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาท 

๗. นางสาวนิตยา  ติรพงษ์พัฒน์ เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

๘. นางสาวปัทมา  วชิรพันธุ์ นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา 

๙. นายมาโนชญ์  ใจกว้าง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๐. นางระวีนันท์  ชูสินชินภัทร นักวิชาการ 
โสตทัศนศึกษา 

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๑. นายศักดา  บุญภา นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๒. นางสาวศิริจันทร์  แซ่ลี้ นักวิชาการพัสดุ บช.บ. (บัญชีบัณฑิต)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม                
วิทยาเขตชลบุรี 



หน้า ๑๐ 
 

 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
๑๓. นายสิทธิชัย  สมพันธุ์ นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๔. นายสิทธิพงษ์  ฉิมไทย นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ทล.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
ก าลังศึกษาต่อ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๕. นางสุพรรษา  ฉันทพันธุ์ เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๖. นางสาวหรรษา  รอดเงิน นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

บธ.บ. บริหารธุรกิจ  (การบัญชี)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๗. นายเหมรัศม์ิ  วชิรหัตถพงศ์ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ก าลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

๑๘. นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

ทล.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 
 
ตารางท่ี ๕ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

๑. นายสุธน  ทองปาน พนักงานผลิตทดลอง 
๒. นางสาวสุธาทิพย์  ทรัพย์ประเสริฐ คนงาน 

 
๕.๑ การจัดการศึกษาของคณะ 
  เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 



หน้า ๑๑ 
 

๒. โครงสร้างองค์กรของคณะวิทยาการสารสนเทศ  

      คณะวิทยาการสารเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น ๓ หน่วยงาน 
ประกอบด้วย ส านักงานคณบดี ส านักงานจัดการศึกษา และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานคณบดี ก ากับดูแลโดยหัวหน้าส านักงานคณบดี แบ่งเป็นกลุ่มงาน ดังนี้ 

- งานบริหารงานทั่วไป  - งานนโยบายและแผน 
- งานการบริการการศึกษา - งานห้องปฏิบัติการ 
- งานบริการวิชาการ   - งานประกันคุณภาพ 
- งานส่งเสริมการวิจัย  - งานกิจการนิสิต 
- งานการเงินและพัสดุ  - งานวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ 

 
ส านักงานจัดการศึกษา ก ากับดูแลโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ แบ่งเป็น ๓ สาขาวิชา ดังนี้ 

๑. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๓. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์   

 

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ก ากับดูแลโดยผู้อ านวยการเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 

 

ส านักงานคณบด ี
 

ส านักงานจัดการศึกษา เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 



หน้า ๑๒ 
 

๓. โครงสร้างการบริหารของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

 
 
๔. หลักสูตร 
  คณะวิทยาการสารสนเทศ ปัจจุบันได้เปิดการสอนทั้งหมด ๖ หลักสูตร (ทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษ) ซ่ึงจะมีนิสิตทั้งสิ้นโดยประมาณ ๑,๔๕๐ คน และมีการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาบริการ  
อีกปีละประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน 

 หลักสูตรประกอบด้วย ดังนี้ 
๑. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 

๓. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
คณะกรรมการบรหิารคณะฯ 

รองคณบด ี ประธานสาขา ผู้อ านวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาค
ตะวันออก มหาวิทยาลยับูรพา 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายแผนงาน วิจยั และบริการวิชาการ 

ฝ่ายประกันคุณภาพและสหกิจศกึษา 

ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 



หน้า ๑๓ 
 

๕. ผลงานเด่นจากพัฒนาการที่ผ่านมา 
๕.๑ ด้านการบริหาร 

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาจะก าหนดให้มีระบบการบริหารงานบุคคลเป็น  
๒ ประเภท ประกอบด้วย ๑) ผู้บริหารของคณะวิทยาการสารสนเทศ คือ คณบดี รองคณบดี และ
ประธานสาขาวิชา การได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการสรรหาคณบดี จะเป็นผู้บริหารที่มีวาระเช่นเดียวกับคณบดี ๒) อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสนับสนุนจะได้มาจากคณาจารย์ที่มีอยู่เดิมของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และการประกาศรับ
สมัครเพ่ิมเติม เพ่ือคัดเลือกหรือแข่งขันตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งจะประกอบด้วย พนักงาน
มหาวิทยาลัยในต าแหน่งต่าง ๆ การจัดระบบการบริหารงานบุคคล เช่น การคัดเลือก /การสรรหา การ
บรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนต าแหน่ง การขึ้นเงินเดือน จะขึ้นอยู่กับประเภทของต าแหน่งและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

๕.๒ ด้านการผลิตบัณฑิต 
  คณะวิทยาการสารสนเทศได้มีการปรับเปลี่ยนการผลิตบัณฑิตและการวิจัยให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยี ตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการเรียนการสอน มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  มีการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
และน าผลที่ได้ไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างแท้จริง 

 ๕.๓ ด้านการวิจัย 
  คณาจารย์และนิสิตในสังกัดของคณะวิทยาการสารสนเทศได้ท าการศึกษาและวิจัย  ซึ่ง
ครอบคลุมงานวิจัยในด้านการวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm Analysis and Design)  
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks)  การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining)  การท า
คลังข้อมูล (Data Warehousing) การประมวลสัญญาณและการประมวลผลภาพ (Digital Signal and 
Image Processing) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) ขั้นตอนวิธีเชิง
พันธุกรรม (Genetic Algorithm) การแบ่งกลุ่มข้อมูลและการรู้จ าต้นแบบ (Pattern Classification 
and Recognition)  ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)  ไบโอเมทริกซ์ (Biometrics)  วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ (Software Engineering)  คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม (Computer Graphics and 
Multimedia)  การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์เพ่ือสังคม (Analysis and Design of Social 
Software) การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์เพ่ือการบริการผ่านเว็บ (Web-based Application 
Software Development) และระบบการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning System) เป็นต้น โดยมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และยังมีห้องปฏิบัติการส าหรับ
สนับสนุนงานวิจัย ได้แก่  ห้องปฏิบัติการวิจัยลีนุกซ์ (Burapha Linux Laboratory)  ห้องปฏิบัติการวิจัย
วิศวกรรมระบบสารสนเทศ (Information System Engineering Research Laboratory: ISERL)  
ห้องปฏิบัติการวิจัย Mobile & Services Computing and Information Mining  ห้องปฏิบัติการวิจัย 
Advanced Computer Graphic and Multimedia ห้องปฏิบัติการวิจัย Computational Innovative 
Laboratory ห้องปฏิบัติการวิจัย Knowledge and Smart Technology (KST) และห้องปฏิบัติการ
วิจัยนวัตกรรมการประมวลผล 
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๕.๔ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
๕.๑.๑ เป็นศูนย์ประสานงานและอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ค่าย ๑ และ 

ค่าย ๒ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา  ใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 
และคณาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกลางวิชาคอมพิวเตอร์ของมูลนิธิ สอวน. และน า
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติตั้งแต่ครั้งแรกจนถึง
ปัจจุบัน  

๕.๑.๒ เป็นผู้สังเกตการณ์การจัดการคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (1st POSN-
OI) ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และจัดต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ เมื่อครั้งยังเป็นภาควิชาฯ ได้เป็นเจ้าภาพ
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ (2nd POSN-OI) โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิ 
สอวน. ระหว่างเดือน เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

๕.๑.๓ เป็นศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกในโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย (NSC) โดยความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ถึง ปัจจุบัน 

๕.๑.๔ เป็นศูนย์แข่งขันระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (NLC) โดยความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ถึง ปัจจุบัน 

๕.๑.๕ เป็นศูนย์แข่งขันโครงการมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) โดยความร่วมมือกับศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ถึง ปัจจุบัน 

๕.๑.๖ เป็นศูนย์อบรมครูคอมพิวเตอร์ ในโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ถึง ปัจจุบัน 

๕.๑.๗ โครงการอบรมครูคอมพิวเตอร์ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก 
๕.๑.๘ โครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การประชุม

วิชาการวิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NCSEC 2003)  การประชุมวิชาการนานาชาติ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (JCSSE 2005)  และ การจัดประชุมวิชาการ
ประจ าปีระดับนานาชาติ Knowledge and Smart Technology (KST) ซึ่งจัดทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เป็นต้นมา โดยบทความที่ได้รับการตอบรับและได้รับการคัดเลือกจากกรรมการวิชาการของการประชุม 
KST จะได้รับการบรรจุในฐานข้อมูล IEEEXplore® ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

๕.๑.๙ โครงการบริการวิชาการ เช่น การให้บริการวิชาการในการเป็นที่ปรึกษาและดูแลเครื่อง
บริการเครือข่ายและระบบส ารองข้อมูล (Mirror Sites) การเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ
สารสนเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น ระบบสารบรรณ ระบบบุคลากร และระบบทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา เป็นต้น  
 ๕.๑.๑๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเชิญจาก
ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับภูมิภาค ACM-ICPC Thailand Central – Group A โดยเปิดรับผู้
เข้าแข่งขันจากมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯ และภาคตะวันออก  
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๕.๕ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มีการจัดโครงการด้านการท านุศิลปวัฒนธรรมประจ าปี เพ่ือเป็นการ

สร้างขวัญและก าลังใจให้กับนิสิตและบุคลากร และเพ่ือเป็นการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม 
ให้คงอยู่สืบต่อไป ได้แก่ 

๕.๕.๑ การท าบุญประจ าปี/วันสถาปนาคณะฯ 
๕.๕.๒ การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู 
๕.๕.๓ การจัดพิธีรดน้ าด าหัวในเทศกาลสงกรานต์ 
๕.๕.๔ การเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น การทอดกฐิน และ การ

แข่งกีฬาบุคลากร เป็นต้น 
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บทท่ี ๒ 
การวิเคราะห์ภารกิจ สภาวะแวดลอ้ม  

และจุดยืนการพัฒนาของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

๑. ความจ าเป็นเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศและความส าคัญ
ของวิทยาการสารสนเทศที่มีต่อการพัฒนาประเทศและสังคม 
  ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ท าให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งในวงการธุรกิจและการ
พัฒนาสังคม ตลอดจนการใช้งานในระดับอุตสาหกรรมไปจนถึงระดับครัวเรือน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นใน
การพัฒนาวิทยาการสารสนเทศให้สอดคล้องรับกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยซึ่งเปลี่ยนแปลงไป
ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ของโลก 
  ประเทศไทยพิจารณาเห็นว่าอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และได้รับการระบุให้เป็นหนึ่งในสามกลุ่มของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่ง
ควรสนับสนุนการพัฒนาต่อเชื่อมห่วงโซ่มูลค่า ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ นอกจากนี้แล้ว แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของ
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ยังได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “พัฒนาสังคมอุดมปัญญาด้วย ICT เพ่ือก้าวสู่
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยทั่วถึง เท่าเทียม และมั่นคงปลอดภัยในทุกชุมชนและท้องถิ่น ” 
(Shape-up Smart Thailand toward Digital Economy) ซ่ึงมีทิศทางการพัฒนาโดยใช้แนวคิดกระแส
หลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ที่ค านึงถึงความยั่งยืนในมิติรอบด้านที่ส าคัญ ได้แก่ มิติ
สังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดล้อมภายใต้บริบทการมุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ที่มุ่ง
พัฒนาประเทศไทยอย่างชาญฉลาด โดยแผนแม่บทฯ (ฉบับที่ ๓) ที่จะประกาศใช้นั้นจะยึดหลักการส าคัญ 
๖ ประการที่จะน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน คือ 

๑. หลักธรรมาภิบาล (Governance) 
๒. ความมั่นคงปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ (Cyber Security) 
๓. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน (Green ICT) 
๔. การพัฒนาที่สอดคล้องกับหลักกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบและวิธีการด้าน ICT (Law & 

Regulations Development) 
๕. การพัฒนาตามหลักเกณฑ์วุฒิภาวะด้าน ICT ทีเ่กี่ยวข้อง (Maturity Model) 
๖. การพัฒนาที่ลงถึงระดับชุมชนและท้องถิ่น (Community & Region based Development) 

  จากหลักการส าคัญทั้ง ๖ ประการในการพัฒนาที่กล่าวมาข้างต้น แผนแม่บทฯ (ฉบับที่ ๓) จึง
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ใน ๔ ด้าน ซึ่งเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์หลัก ซึ่ง
ประกอบด้วย 

 การพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา ICT ของประเทศ (Participatory 
People) 

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่คุ้มค่าและพอเพียง (Optimal Infrastructure) 
 การพัฒนาระบบบริการของภาครัฐอย่างชาญฉลาด (Smart Government) 
 การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT และภาคธุรกิจให้รุ่งเรืองสดใส (Vibrant Industry & Business) 
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โดยเป้าหมายหลักจากการด าเนินยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ มีดังนี้ 

 สัดส่วน ICT ต่อ GDP สูงขึ้นโดยเฉพาะจาก SME 
 ภาคธุรกิจมีเครื่องมือ ICT เพ่ือสร้างความพร้อม การปรับตัวในการแข่งขันในเวทีสากล 
 ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ประยุกต์ใช้ ICT ในการศึกษาเรียนรู้ การด ารงชีวิตและ 

การประกอบอาชีพ 
 บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐไร้ตะเข็บรอยต่อและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน 
 สังคม ชุมชน ท้องถิ่น เข้มแข็ง ปลอดภัย มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 อันดับประเทศไทยด้าน ICT สูงขึ้นในสถาบันการจัดอันดับระดับสากล 

  ส าหรับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ ส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้
ก าหนดสถาปัตยกรรมเอสโอเอ (SOA: Service-Oriented Architecture) เพ่ือใช้เป็นฐานของการพัฒนา
ระบบงานของภาครัฐซึ่งสามารถให้บริการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ใช้
สามารถใช้บริการได้โดยการเข้าใช้งานเพียงจุดเดียว หรือ One Stop Service ซึ่งจะช่วยอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการได้มาก นอกจากนี้แล้วยังได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ และความต้องการก าลังคนส าหรับอุตสาหกรรมส่วนนี้ด้วย 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะไม่สามารถส าเร็จลงได้หากไม่มีบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษา
ที่จะท าหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตในสาขาดังกล่าวนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ มหาวิทยาลัย
บูรพาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาส าคัญในภาคตะวันออก ควรได้มีหน้าที่และบทบาทที่ชัดเจนในการผลิต
บัณฑิตทางด้านวิทยาการสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทางเศรษฐกิจ
สังคมไทย และสภาวการณ์ของโลก 
 
๒. จุดยืนการพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 

จากการทีค่ณะวิทยาการสารสนเทศได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๒ โดยยกฐานะจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่ในการจัดศึกษา 
พัฒนา ค้นคว้า และวิจัยด้านวิทยาการสารสนเทศ อันจะน ามาซึ่งบัณฑิตที่เปี่ยมล้นด้วยความรู้ 
ความสามารถ ไหวพริบ และปฏิภาณ ตลอดถึงธ ารงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 ความจ าเป็นต่อการพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ 
  ๑. เนื่องจากศาสตร์ทางด้านวิทยาการสารสนเทศเป็นศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ง
ด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ระบบการจัดการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงองค์ความรู้ให้
ทันต่อพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีการสร้างขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยต้องมีการพัฒนาระบบการศึกษา
ให้มีคุณภาพในระดับสูง โดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู้เพ่ือประโยชน์การใช้งานและตอบสนองความต้องการ
ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกลยุทธ์ทางการตลาดและทิศทางของ
เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ศาสตร์ทางด้านวิทยาการสารสนเทศยังต้องมีการน าศาสตร์ในสาขา
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อ่ืนมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยลักษณะดังกล่าวนี้
จึงควรมีการจัดรูปแบบของหน่วยงานให้สามารถเอ้ืออ านวยต่อการจัดการศึกษา มีการวิจัยและพัฒนาที่ดี 
สามารถสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม  
  ๒. เนื่องจากศาสตร์ทางด้านวิทยาการสารสนเทศเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
และเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖  มีผล
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติจัดท าโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือผลิตและพัฒนาอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะเครือข่ายเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตบัณฑิต
ตามความต้องการของประเทศ นับตั้งแต่เริ่มโครงการเป็นต้นมา บุคลากรของคณะวิทยาการสารสนเทศที่
ได้รับการสนับสนุน ได้เริ่มส าเร็จการศึกษาและทยอยเดินทางกลับมาพัฒนาการเรียนการสอน และการ
วิจัย มีการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น แสดง
ให้เห็นว่าคณะวิทยาการสารสนเทศมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็น
สถาบันฝ่ายผลิตส าหรับผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับหน่วยงานภายนอก 
  ๓. เขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก เป็นหนึ่งในพ้ืนที่ของประเทศไทยที่มีการด าเนินการก่อตั้งนิคม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ท าให้เกิดความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์ที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือช่วยควบคุมและส่งเสริมการด าเนินการของธุรกิจ ซอฟต์แวร์เฉพาะด้านที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงความต้องบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยังเป็นที่
ต้องการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการวิจัยค้นคว้าเพ่ือให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างตรงจุด ยั งคงต้องการจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคก ารศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรมโดยตรง ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาก็ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาหลักในภาคตะวันออก 
เป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการ รวมถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับภูมิภาคและประเทศจนเป็นที่
ยอมรับในทุกภาคส่วน จากจุดเด่นและความเหมาะสมหลาย ๆ ประการ อันได้แก่ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่
เหมาะสม ความเป็นศูนย์รวมแหล่งอุตสาหกรรมที่ส าคัญมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่สามารถให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในระดับภูมิภาคให้เข้มแข็ง  และ
สามารถเป็นที่พ่ึงของชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรมในภูมิภาคได้ อีกทั้งความพร้อมทางด้านบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงมีการจัดตั้ง “เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัย
บูรพา” โดยเป็นหน่วยงานในก ากับของคณะวิทยาการสารสนเทศ เพ่ือรองรับความต้องการด้านการส่งเสริม
การผลิตซอฟต์แวร์ การท าธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเป็นผู้ประสานเชื่อมส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยการเติมเต็มส่วนที่ยังขาดอยู่ ท าให้ทั้งภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม
สามารถประสานงานเชื่อมต่อกันได้อย่างกลมกลืน (อ้างอิงจาก http://www.eastswpark.org/) 
  ๔. เนื่องจากศาสตร์ทางด้านวิทยาการสารสนเทศเป็นศาสตร์ที่มีความหลากหลาย และเป็น
ศาสตร์ที่มีสาขาวิชาใหม่ ๆ เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ท าให้สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งคณะฯ มีการ
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการขยายสาขาวิชาให้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย ซึ่งสาขาวิชาที่คณะวิทยาการสารสนเทศ
วางแผนในการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม ตามแผนยุทธศาสตร์ ฉบับนี้ ประกอบด้วย ๒ สาขาวิชา คือ 
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   ก. สาขาวิชาการท าภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม (Animation and Multimedia) หรือสื่อ
ดิจิทัล (Digital Content) 
   ข. สาขาวิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)  
 
  แนวโน้มและการพัฒนาของวิชาชีพทางด้านวิทยาการสารสนเทศ 
  จากการศึกษาแนวโน้มความต้องการแรงงานในช่วงปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ ของกองวิจัยตลาดแรงงาน 
กรมการจัดหางาน พบว่า ในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ 
ในสาขานี้ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน และต้องการแรงงานที่มีทักษะด้าน Programming ทักษะการคิดการ
วิเคราะห์ ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการสื่อสารและน าเสนอ รวมทั้งวินัยและความรับผิดชอบ ซึ่งใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นั้นมีความส าคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่เป็นการ
เปิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเท่านั้น แต่ยังมีความส าคัญต่อการขยายการลงทุนทั้งจาก
ภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างระบบเศรษฐกิจ อีกทั้งภาครัฐก็
ให้ความส าคัญสูง ดังเห็นได้จากยุทธศาสตร์ด้านไอซีทีต่างก็ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์  ดังนั้น 
การพัฒนาเยาวชนและบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการเข้าถึงและรู้เท่าทันใน
สถานการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความเป็นมืออาชีพในสายงาน มีแนวคิดและวิธีการใน
การปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของตนหรือองค์กร และมีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหา
ความรู้มาพัฒนาและต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน จึงเป็นการสร้างสังคมให้มีความเจริญ และเป็น
การสร้างสังคมองค์ความรู้ของประเทศ นอกจากนี้การสร้างนักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Application) เป็นอนาคตที่ดีของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ซึ่งเห็นได้จากปัจจุบัน
อุปกรณ์เคลื่อนที่  เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์น าทางผ่านดาวเทียม และเครื่องอ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้งานอุปกรณ์เ คลื่อนที่ที่
แตกต่างกันของผู้ใช้บริการ และตอบสนองความต้องการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นที่มีความหลากหลาย
ยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันการใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นได้รับความนิยมอย่างมากใน
ประเทศไทย ตลอดจนนักพัฒนาสื่อผสมและสื่อเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้มอาชีพที่มีความต้องการสูงมากใน
วงการบันเทิงหรือสื่อสารมวลชน 
 
๓. การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 

จุดแข็ง 
๑. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก 
๒. มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการและเครือข่ายการจัดการศึกษาที่เข้มแข็งเพียงพอต่อการ

พัฒนาสู่ระบบสากลตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
๓. มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีศักยภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้ง 

Enterprise software, Mobile Application รองรับการเจริญเติบโตของ Software 
Open source ในอนาคต และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

๔. คณะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญด้าน Open Source 
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จุดอ่อน 
๑. อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีน้อย 
๒. คุณภาพและปริมาณของนิสิตเป็นอุปสรรคในการผลิตบัณฑิตคุณภาพและจบการศึกษาตามแผน 
๓. อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกมีน้อย 
๔. สถานที่ไม่เพียงพอในการใช้งาน ทั้งกิจกรรม งานวิจัย และการเรียนการสอน 
๕. บุคลากรมีศักยภาพแต่ขาดประสบการณ์การท าวิจัย 
๖. นิสิตขาดทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
๗. บุคลากรขาดทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
โอกาส 
๑. มีผู้สนใจเข้าศึกษาสูง 
๒. มีแหล่งทุนวิจัยจ านวนมากจากภาครัฐและภาคเอกชน 
๓. มีหน่วยงานอื่นที่ต้องการประยุกต์ใช้วิทยาการสารสนเทศกับงานวิจัย 
๔. เป็นสาขาวิชาขาดแคลนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในทุกภาคส่วน และมีสถาน

ประกอบการที่มีความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพในสาขานี้อีกมาก 
๕. ภาครัฐมอบหมายให้เป็นตัวแทนและเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดตั้งเขต

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในภาคตะวันออก 
๖. มีมหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนในสาขาวิชาเดียวกัน ท าให้เกิดความร่วมมือ และเกิดการสร้าง

เครือข่ายทางวิชาการได้ 
๗. เป็นสาขาวิชาที่ภาครัฐให้ความส าคัญสูงซึ่งถูกก าหนดให้อยู่ในแผนแม่บทของประเทศ อีก

ทั้งยังมียุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพตามกรอบนโยบาย ICT ของประเทศ 

 
ภัยคุกคาม 
๑. คณะที่เปิดหลักสูตรด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้นจ านวนมากและเปิดการรับตรงมากขึ้น ท าให้เด็ก

เก่งมีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ มากขึ้น ท าให้ภาวะการแข่งขันจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีมากและ
นโยบายต้องการรับนิสิตจ านวนมาก ท าให้คุณภาพนิสิตที่รับเข้ามีระดับความรู้ไม่เหมาะแก่การเรียนใน
สาขานั้นๆ 

๒. นักเรียนและบุคคลทั่วไปขาดความเข้าใจในการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๓. มีมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและชื่อเสียงเปิดสอนและผลิตงานวิจัยในสาขาวิชาเดียวกันมา

ตั้งอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียง 
๔. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 
 



หน้า ๒๒ 
 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 

SWOT Matrix for Faculty of Informatics

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Opportunity

Strength

Threat

Weakness Series1

 
 
การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งได้รับจากบุคลากรและผู้บริหารคณะวิทยาการ
สารสนเทศ พบว่า ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการสารสนเทศอยู่ที่ตั้งรับ (Defender : Inactive) 
ซึ่งเป็นต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่ต้องป้องกันตัวหรือประคองตัว ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร์จึงมุ่งเน้น
ปัจจัยส าคัญท่ีช่วยลดหรือขจัดจุดอ่อนลงให้มากท่ีสุด การพลิกวิกฤตจากภัยคุกคามให้เป็นโอกาส หรือใช้
จุดแข็งช้อนโอกาส โดยพิจารณาประเด็น SWOT ที่ส าคัญ โดยอาศัยเทคนิค TOWS matrix มาใช้ในการ
วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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  การวิเคราะห์เชิงรับ หรือ WT 
   ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการสารสนเทศอยู่ที่ตั้งรับ ซึ่งประเมินจาก
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน การวางแผนยุทธศาสตร์จึงมุ่งเน้นในการ
ขจัดจุดอ่อนโดยยุทธศาสตร์เชิงรับที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑. พัฒนาความเข้มแข็งของบุคลากร 
๒. การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้พอเพียง

และทันสมัย 
๓. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
๕. การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรเพื่อสร้างความส าเร็จร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
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บทท่ี ๓ 
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 
  แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ จะประกอบไปด้วยทิศทางยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ พร้อมทั้งก าหนดระบบวัดเชิงยุทธศาสตร์ 
ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และก าหนดระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์เพ่ือการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางในการวัดและประเมินผล 
  ทั้งนี้โดยพิจารณาให้ความส าคัญต่อความสอดคล้อง การสนับสนุน ที่สนองตอบต่อแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)  นโยบายของภาครัฐ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา และความต้องการจ าเป็นของพ้ืนที่ 
เช่น โครงการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเร่งด่วน จากการที่ได้ก าหนดให้จังหวัดชลบุรีเป็น
เมืองพัฒนาหลัก และให้จังหวัดระยองกับจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองพัฒนารอง ซ่ึงนับเป็นจุดยุทธศาสตร์
ส าคัญของประเทศ  นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการสารสนเทศฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงให้
รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐ
และ เอกชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยการกลยุทธ์ 
แผนงาน และโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑.๑ วิสัยทัศน์ 

“สร้างอารยะบัณฑิต มุ่งแนวคิดสากล น าพาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยวทิยาการสารสนเทศ” 

  สร้างอารยะบัณฑิต หมายถึง การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการสารสนเทศ 
ประกอบกับเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและจรรยาบรรณ สร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับชุมชนของตน สังคม
โดยรวม ประเทศชาติ หรือระดับโลก ได้ในที่สุด 
  แนวคิดสากล หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านวิทยาการสารสนเทศ บนพ้ืนฐานของการ
ใช้บรรทัดฐาน มาตรฐานในระดับโลกหรือระดับสากล 
  น าพาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาการสารสนเทศ หมายถึง การผลิตองค์ความรู้ ผลงานวิจัย 
หรือ งานบริการวิชาการ ด้านวิทยาการสารสนเทศ ที่สามารถน าไปช่วยในการพัฒนาสังคมได้อย่างมี
คุณค่าและต่อเนื่อง 

 ๑.๒ พันธกิจ 
  ๑. สร้างอารยบัณฑิตทางวิทยาการสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  หมายถึง 
คณะฯ จะท าการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการสารสนเทศระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ให้มีความรู้ 
คุณธรรมและจริยธรรม และได้มาตรฐานทางวิชาการระดับสากล 
  ๒. ผลิตงานวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศสู่ระดับสากล หมายถึง คณะฯ จะท าการศึกษาและ
วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาทางด้านวิทยาการสารสนเทศ ให้สามารถน าไปพัฒนาวิชาการ ใน
สาขาวิชาทางด้านวิทยาการสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม 



หน้า ๒๖ 
 

  ๓. น าพาสังคมด้วยบริการวิชาการทางวิทยาการสารสนเทศ เพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญา  
หมายถึง คณะฯ จะให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบที่เปิดกว้าง สู่
สังคมอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
  ๔. พัฒนาและส่งเสริมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง คณะฯ จะจัดกิจกรรม/โครงการ
เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสร้างคุณธรรมให้นิสิตเป็นนักพัฒนาที่มีคุณภาพและคงไว้ซึ่ง
จรรยาบรรณ 
  ๕. สร้างระบบงานบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย หมายถึง 
คณะฯ จะจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับสนับสนุนงานบริหารของคณะฯ เพ่ือให้การ
บริหารงานโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล 
 
 ๑.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้ภารกิจโดย
หน้าที่ และภารกิจของวิสัยทัศน์บรรลุผลสัมฤทธิ์ มี ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเร่งปรับกระบวนการการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด
สังคมการเรียนรู้ที่นิสิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในระดับท้องถิ่นและสากล 

๒. ผลิตงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาการสารสนเทศในระดับชาติและระดับสากล 
สามารถบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน 

๓. บริการวิชาการทางวิทยาการสารสนเทศ เพ่ือก าหนดทิศทางหรือตอบสนองความต้องการ
ของสังคม โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์ต่อยอด การลดต้นทุน และการน ากลับมาใช้ใหม่ 

๔. สร้างกิจกรรมที่ตอบรับต่อประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๕. เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารงานตามกรอบธรรมาภิบาล 

 
 ๑.๔ เป้าประสงค์ 
  เป้าประสงค์เป็นผลสัมฤทธิ์ในอนาคตที่องค์กรมุ่งหวังจะให้บรรลุผลตามประเด็นยุทธศาสตร์  
เป็นผลสัมฤทธิ์ส าคัญที่บ่งบอกว่าพันธกิจบรรลุผลสัมฤทธิ์ และคณะได้พัฒนาไปในทิศทางของวิสัยทัศน์
ตามท่ีไดก้ าหนดไว้ ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าประสงค์ต่อไปนี้ 

๑. คณะเป็นองค์กรชั้นน าในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการสารสนเทศตามมาตรฐานสากล มี
ภาวะผู้น า มีสุขภาวะ และมีคุณธรรม 

๒. คณะมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาการสารสนเทศ ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ ที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 

๓. คณะเป็นผู้น าการให้บริการวิชาการ ทางวิทยาการสารสนเทศแก่ ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 
และภูมิภาคอาเซียน 

๔. คณะมีบัณฑิตและบุคลากรที่มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงคุณค่า และพร้อมในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่สังคมสืบต่อไป 

๕. คณะมีการบริหารจัดการครบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  โดยแสดงความสัมพันธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ในแผนที่กลยุทธ์ในหน้าถัดไป 



วิสัยทัศน์ :  สร้างอารยบัณฑิต มุ่งแนวคดิสากล น าพาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยวิทยาการสารสนเทศ 

สร้างอารยบัณฑิตทางวิทยาการสารสนเทศ  
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเร่งปรับ
กระบวนการการเรียนการสอนอย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้ที่นิสิตสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในระดับท้องถิ่นและสากล 

คณะเป็นองค์กรชั้นน าในการผลิตบัณฑิต 
ด้านวิทยาการสารสนเทศตามมาตรฐานสากล  

มีภาวะผู้น า มีสุขภาวะ และมีคุณธรรม 

พัฒนาบุคลากรและนสิิตให้เป็นทรัพยากรบุคคล 
ที่มีศักยภาพและเป็นที่พึงประสงค์ต่อสังคม 

WO1 and WO3 

ผลิตงานวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศ
สู่ระดับสากล 

น าพาสังคมด้วยบริการวิชาการทาง 
วิทยาการสารสนเทศเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญา 

พัฒนาและส่งเสริม 
การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

สร้างระบบงานบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลิตงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู ้
ทางวิทยาการสารสนเทศในระดับชาติ

และระดับสากล  
สามารถบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน 

คณะมีผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ทางวิทยาการสารสนเทศที่ก่อให้เกิด 

องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน ์
ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 

คณะเป็นผู้น าการให้บริการวิชาการ 
ทางวิทยาการสารสนเทศแก่ ชุมชน ท้องถิ่น 

ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 

พัฒนาระบบเครือข่ายวิชาการ
เชิงรุกกับทุกภาคส่วน 

WT2 and WT3 

บริการวิชาการทางวิทยาการสารสนเทศ  
เพื่อก าหนดทิศทางหรือตอบสนองความต้องการ
ของสังคม โดยค านึงถึง การใช้ประโยชน์ต่อยอด 

การลดต้นทุน และการน ากลับมาใช้ใหม่ 

สร้างกิจกรรมที่ตอบรับต่อ 
ประเพณี วัฒนธรรม อันดีงาม 

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

คณะมีบัณฑิตและบคุลากร 
ที่มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงคุณค่า 

และพร้อมในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่สังคมสืบต่อไป 

เพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของการบริหารงานตามกรอบธรรมาภิบาล 

คณะมีการบริหารจัดการ 
ครบตามหลักธรรมาภิบาล 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรและนิสิต 
เพื่อการสร้างความส าเร็จร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

ST3 and SO6  

คณะฯ เป็นศูนย์กลางด้านวิทยาการและนวัตกรรมทางวิทยาการสารสนเทศ โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
ที่ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค ์

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ 

ประสิทธิผลตามพันธกิจ 
Effectiveness 

พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลอ้งกับอัตลักษณ์ของคณะฯ (ใฝ่รู้ สู้งาน ตรงต่อเวลา 
รักษาสุขภาพ) และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบถ้วน 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
WO2 and SO1 

 

สร้างรายได้จากงานบริการวิชาการชั้นน าทางวิทยาการสารสนเทศ 
ด้วยวิถี Open Sources ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  

ท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน 
ST1 and SO7 

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่ 
ถูกต้อง คล่องตัว และตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

SO2 and WO5 

คุณภาพการบริการ 
Efficiency 

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติ 
Internal Process 

ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรตระหนักถึง
รู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
ST2 and SO5 

การพัฒนาองค์กร 
Learning and Growth 

พัฒนากลไกการส่งเสริมการท าวิจัย 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้ 

ในเวทีอาเซียน 
SO3 and WT1 

 

พัฒนากลไกการผลิตบัณฑิตตามแนวคดิ 
“บัณฑิตของศตวรรษที่ ๒๑” 

SO8 and WT4 

ผลิตผลงานวิจัยและนวตักรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ในการพัฒนาประเทศในองค์รวม 

WO4 and SO4 



 



   หน้า ๒๙ 

ตารางท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเร่งปรับกระบวนการการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้ที่นิสิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในระดับท้องถิ่นและสากล 
เป้าประสงค ์: คณะเป็นองค์กรชั้นน าในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการสารสนเทศตามมาตรฐานสากล มีภาวะผู้น า มีสุขภาวะ และมีคุณธรรม 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์   ร้อยละของนิสติที่ได้ท างานตรงตามสายงานในสถานประกอบการระดับแนวหน้า  

เป้าหมาย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ร้อยละ ๒๕ ของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาท างานในสถานประกอบการระดับแนวหน้า  
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑.๑  พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของคณะฯ  
(ใฝ่รู้ สู้งาน ตรงต่อเวลา 
รักษาสุขภาพ) และมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ครบถ้วนให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

๑.๑.๑  ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป 
 

รองคณบด ี
ฝา่ยกิจการนิสติฯ/ 

ร้อยละ    ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๑.๑.๒  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
ที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ /  

ประธานสาขาวิชา 

ร้อยละ    ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๑.๑.๓  ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษาในแต่ละหลักสตูรในระดับบณัฑิตศึกษา
ที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ/ 

ประธานสาขาวิชา 

ร้อยละ    ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๘๐ 

๑.๒  พัฒนากลไกการผลิต 
บัณฑิตตามแนวคดิ 
“บัณฑิตของศตวรรษที่ ๒๑” 

๑.๒.๑  ร้อยละของคณาจารย์และบุคลากรที่ไดร้ับการส่งเสริมศักยภาพและ
พัฒนาความรู้ ทีส่ามารถน าความรูม้าใช้กับการเรียนการสอน การ
วิจัย ตามแนวคิดบัณฑติของศตวรรษที่ ๒๑ 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร /  

ประธานสาขาวิชา 

ร้อยละ    ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๑.๒.๒  ดัชนีคุณภาพอาจารย์  รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

คะแนน  ๒.๖๙  ๒.๗๕ ๓.๐๐ ๓.๒๕ ๓.๕๐ ๓.๗๕ 

๑.๓.  พัฒนาบุคลากรและนสิิต
ให้เป็นทรัพยากรบุคคล 
ที่มีศักยภาพและเป็นท่ีพึง
ประสงคต์่อสังคม 

 

๑.๓.๑  ร้อยละของความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อศักยภาพผู้สอนในการ
ถ่ายทอด 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

ร้อยละ    ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๒๕ ๒๕ 

๑.๓.๒ ร้อยละของนิสติที่ได้ท างานตรงตามสายงานในสถานประกอบการ
ระดับแนวหน้า 

รองคณบด ี
ฝา่ยกิจการนิสติฯ 

ร้อยละ    ๑๕ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๒๕ 

  



 หน้า ๓๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิตงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาการสารสนเทศในระดับชาติและระดับสากล สามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่น 
เป้าประสงค ์: คณะมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาการสารสนเทศที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ คะแนนเฉลีย่รวมของกลุม่ตัวบ่งช้ีพื้นฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของผลการประเมินประกันคณุภาพการศึกษา  
 เป้าหมาย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คะแนนเฉลี่ยรวมของกลุ่มตัวบ่งช้ีฯ ได้เท่ากับ ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๒.๑  ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ในการ
พัฒนาประเทศในองค์รวม 

๒.๑.๑ งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(สมศ.๕)  

รองคณบดฝี่าย
แผนงานฯ 

คะแนน  ๐.๘๐  ๑.๐๐ ๑.๑๐ ๑.๒๐ ๑.๕๐ ๑.๘๐ 

๒.๑.๒  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.๖) 
 

รองคณบดฝี่าย
แผนงานฯ 

คะแนน  ๐  ๐.๕๐ ๐.๖๐ ๐.๗๐ ๐.๘๐ ๑.๐๐ 

๒.๒ พัฒนากลไกการส่งเสริมการ
ท าวิจัย เพื่อเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันได้ในเวทีอาเซียน 

๒.๒.๑  คะแนนเฉลีย่รวมของกลุม่ตัวบ่งช้ีพื้นฐานด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของผลการประเมินการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

รองคณบดฝี่าย
แผนงานฯ 

คะแนน  ๒.๒๓  ๒.๕๐ ๓.๐๐ ๓.๕๑ ๓.๗๕ ๔.๐๐ 

           
 

 

 

 

  



   หน้า ๓๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  บริการวิชาการทางวิทยาการสารสนเทศ เพื่อก าหนดทิศทางหรือตอบสนองความต้องการของสังคม โดยค านึงถึง การใช้ประโยชน์ต่อยอด การลดต้นทุน  
และการน ากลับมาใช้ใหม่ 

เป้าประสงค ์: คณะเป็นผู้น าการให้บริการวิชาการทางวิทยาการสารสนเทศแก่ ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  จ านวนรายได้ทั้งหมดที่ไดจ้ากการบริการวิชาการ เป้าหมาย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รายได้จากการบริการวิชาการรวมไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๓.๑  สร้างรายได้จากงานบริการ
วิชาการชั้นน าทางวิทยาการ
สารสนเทศด้วยวิถี Open 
Sources ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น ประเทศ และ
ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน 

 

๓.๑.๑  จ านวนรายได้ทั้งหมดทีไ่ด้จากการบริการวิชาการ  รองคณบดฝี่าย
แผนงานฯ 

ล้านบาท  ๑.๘๕ ๓.๔๓ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๖.๐๐ ๘.๐๐ ๑๐.๐๐ 

           

๓.๒ พัฒนาระบบเครือข่ายวิชาการ
เชิงรุกกับทุกภาคส่วน 

 

๓.๒.๑  การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนหรือการวิจัย (สมศ.๘) 

 

รองคณบด ี
ฝ่ายแผนฯ / 

ประธานสาขาวิชา / 
เขตอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ฯ 

ร้อยละ 
 

 ๓๑.๒๕ 
 

 

 ๓๕ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ 

๓.๒.๒ ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของโครงการบริการวิชาการเชิงรุก 
เพื่อขับเคลื่อนชุมชนและสังคม 

รองคณบดี 
ฝ่ายแผนฯ /  

เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ฯ 

ร้อยละ    ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

  



 หน้า ๓๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างกิจกรรมที่ตอบรับต่อประเพณี วัฒนธรรม อันดีงาม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค ์: คณะมีบัณฑิตและบุคลากรที่มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงคุณค่า และพร้อมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  ร้อยละของนิสิตและบุคลากรที่มีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

เป้าหมาย ใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นสิติและบคุลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ทีส่ามารถสร้างสรรค์กิจกรรมหรือผลงานท่ีเป็นไปเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๔.๑  ส่งเสริมให้นิสติและบุคลากร

ตระหนักถึงรู้คณุค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 

๔.๑.๑ ร้อยละของนิสติและบุคลากรที่มีความตระหนักรู้ถึงคณุค่า
ของศิลปวัฒนธรรมหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติฯ 

ร้อยละ    ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๕ 

๔.๑.๒  ร้อยละของนิสติและบุคลกรที่เข้ารว่มกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติฯ 

ร้อยละ    ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

 

 

 

 

  



   หน้า ๓๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  เพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานตามกรอบธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค ์: คณะมีการบริหารจัดการครบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  ร้อยละของงานท่ีสามารถบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาลโดยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่มรีะดับความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป  

เป้าหมาย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของงานท่ีสามารถบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลฯ 
กลยุทธ์   ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ หน่วย

นับ 
ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๕.๑  พัฒนาระบบบริหารจดัการ

ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรที่ 
ถูกต้อง คล่องตัว และ
ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

๕.๑.๑ ร้อยละของงานท่ีสามารถบรหิารจดัการ 
ตามหลักธรรมาภิบาลโดยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ี
ระดับความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป 

รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร 

ร้อยละ    ๗๕ ๗๕ ๙๐ ๙๐ ๑๐๐ 

           

๕.๒ ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้กับ
บุคลากรและนสิิตเพื่อการ
สร้างความส าเร็จร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค ์

 

๕.๒.๑  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร / 
รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนิสติฯ 

ร้อยละ    ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๒๐ ๓๐ 

๕.๒.๒ ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามที่มีระดบัความสุขในการ
เรียน การสอน และการท างานในคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป 

รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร / 
รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนิสติฯ 

ร้อยละ    ๗๐ ๗๕ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 



หน้า ๓๔ 
ตารางท่ี ๗ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เป้าหมายโครงการ 
กลยุทธ์ ๑.๑ พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะฯ (ใฝ่รู้ สู้งาน ตรงต่อเวลา รักษาสุขภาพ) และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบถ้วนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
แผนงานที่ ๑.๑.๑ การพัฒนาคุณภาพนิสิต (WO2) 
 วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ โครงการ เป้าหมาย 

ผลผลิต 
๑. นิสิตส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 
๒. นิสิตหรือศิษยเ์ก่าได้รับการประกาศเกียรติคณุยก
ย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการ หรือด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้องกบัคุณภาพบณัฑติใน
ระดับท้องถิ่น ระดบัชาติ หรือ นานาชาติ 
๓. บัณฑิตได้งานท า ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี 
ผลลัพธ ์
๑. บัณฑิตสามารถศึกษาและเรียนรู้ไดด้้วยตนเอง 
ตลอดถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อรับใช้สังคม 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ/
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตฯ/ 
รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ

และสหกิจ
ศึกษา/ประธาน

สาขาวิชา 

๖๐ เดือน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ/คุณภาพ
นิสิตตามอัตลักษณ์ของคณะฯ (ใฝรู่้ สู้งาน ตรง
ต่อเวลา รักษาสุขภาพ) 

นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างน้อยร้อยละ 
๗๕ ของกิจกรรมที่คณะฯ จัดขึ้น 

โครงการสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียนและการ
สร้างสื่อการเรยีนการสอน 

ทุกสาขาวิชามีการจดัท าโครงการวจิัยในช้ัน
เรียนและมีการสร้างสื่อการเรียนการสอน 

โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ หรือสอบมาตรฐานวิชาชีพ หรือประชุม
วิชาการ (เช่น NSC, ACM-ICPC, CISCO cert, 
Microsoft cert, JAVA cert, AUCC, JCSSE, 
Informatics Programming Contest)  

ในระหว่างที่ศึกษานิสิตเข้าร่วมกจิกรรมฯ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

แผนงานที่ ๑.๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานควบคู่กับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (SO1) 
 ผลผลิต 

๑. ได้ระบบสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนและสื่อ
การเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
๒. หลักสูตรในความรับผิดชอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
๓. ไดร้ับการรับรองมาตรฐานคณุภาพการจัด
การศึกษาของ สกอ. ในการประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับดีเยี่ยม 
ผลลัพธ ์
๑. นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศมีคุณลักษณะบัณฑติ
ที่พึงประสงค์ครบถ้วน ทั้งด้านคณุธรรมจริยธรรม 
ความรู้ปัญญา  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ สามารถวิเคราะห์สื่อสารและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได ้

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/
ประธาน
สาขาวิชา 

๖๐ เดือน ๕,๐๐๐,๐๐๐ โครงการประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ใช้บัณฑติ 

หลักสตูรมคีวามสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานควบคู่กับการพฒันา
มาตรฐานการศึกษา 

โครงการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตร หลักสตูรมคีวามเป็นสากลและสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

  



หน้า ๓๕ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนากลไกการผลิตบัณฑิตตามแนวคิด “บัณฑิตของศตวรรษท่ี ๒๑” 
แผนงานที่ ๑.๒.๑ สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักแนวคิดของบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ (SO8) 
 วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ โครงการ เป้าหมาย 

ผลผลิต 
๑. ระบบการจดัการเรียนการสอนที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแนวคิดของการผลิต
บัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
ผลลัพธ ์
๑. บัณฑติสามารถปรับตัว ปรับใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พัฒนาตนเอง คิดใหม่ คิดวิเคราะห์ และคิดจ าแนก
แยกแยะ กับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้
เป็นอย่างด ี
 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

๒๔ เดือน 
(เริ่ม ๒๕๕๗) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ โครงการเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิดของบัณฑิตในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 

มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑติในศตวรรษที่ 
๒๑ 

แผนงานที่ ๑.๒.๒ ปรับปรุงกลไกการผลิตและการพัฒนาคุณภาพนิสิตเพื่อการแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน (WT4) 
 ผลผลิต 

๑. นิสิตและบคุลากรผ่านการทดสอบความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการพูด การฟัง การอ่าน 
และการเขียน เพื่อการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป 
ผลลัพธ ์
๑. บัณฑติเป็นบุคลากรทางวิทยาการสารสนเทศท่ีพึง
ประสงค์ในประชาคมอาเซียน 
๒. บุคลากรมีศักยภาพในการท างานเมื่อประเทศเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

๒๔ เดือน 
(เริ่ม ๒๕๕๗) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ โครงการพัฒนาทักษะดา้นภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

นิสิตและบุคลากรมคีวามสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการพูด การฟัง การ
อ่าน และการเขียน เพื่อการสื่อสารในระดับ
ดี 

  



หน้า ๓๖ 
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาบุคลากรและนิสิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพและเป็นที่พึงประสงค์ต่อสังคม 
แผนงานที่ ๑.๓.๑ สร้างระบบจูงใจในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการหรือช านาญการ (WO1) 
 วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ โครงการ เป้าหมาย 

ผลผลิต 
๑. บุคลากรมีต าแหน่งทางวิชาการหรือต าแหน่งช านาญ
งานที่สูงขึ้น 
๒. บุคลากรมีความรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้ตาม
องค์ความรู้ที่เปลี่ยนไป 
ผลลัพธ ์
๑. บุคลากรของคณะฯ สามารถสร้างช่ือเสียงให้กับ
มหาวิทยาลยับูรพา และเป็นท่ียอมรับของสังคมท าให้
มีผู้สนใจเรียนคณะวิทยาการสารสนเทศมากขึ้น 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร/
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

๖๐ เดือน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โครงการสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการหรือช านาญการ 

๑. อาจารยม์ีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
๒. บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่ง
ช านาญการ เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ 
มากขึ้น 

แผนงานที่ ๑.๓.๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามสายงาน (WO3) 
 ผลผลิต 

๑. บุคลากรมีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการ
แก้ปัญหาตามองค์ความรู้ที่เปลี่ยนไป 
๒. นิสิตไดร้ับการถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ 
ตลอดถึงทักษะต่าง ๆ ในการแก้ปญัหา 
ผลลัพธ ์
๑. บุคลากรคณะฯ เป็นบุคคลต้นแบบท่ีสามารถสรา้ง
ช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 
๒. คณะฯ เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ของชุมชนและ
สังคม 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

๖๐ เดือน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ผู้บริหารสามารถบริหารงานตามตวับ่งช้ีของ
แผนยุทธศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายงาน ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

  



หน้า ๓๗ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศในองค์รวม 
แผนงานที่ ๒.๑.๑ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อรองรับนักวิจัยในประชาคมอาเซียน (WO4)  
 วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ โครงการ เป้าหมาย 

ผลผลิต 
๑. เป็นศูนย์กลางงานวิจัย หรือนวตักรรมด้าน
วิทยาการสารสนเทศ 
๒. เป็นศูนย์บม่เพาะนักวิจยัด้านวทิยาการสารสนเทศ
ในประชาคมอาเซยีน 
ผลลัพธ ์
๑. มีนวัตกรรมด้านวิทยาการสารสนเทศ ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
๒. คณะฯ เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านวิทยาการ
สารสนเทศในภูมภิาคอาเซียน 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร / 
เขต
อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ฯ 

๖๐ เดือน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างน้อยปลีะ ๒ ครั้ง 
๒. จ านวนนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มขึ้น 

แผนงานที่ ๒.๑.๒ พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือนักวิจัยด้านวิทยาการสารสนเทศ (SO4) 
 ผลผลิต 

๑. คณะฯ มีบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เป็น
มาตรฐานสากล 
๒. คณะฯ ได้รับการสนับสนุนทุนวจิัยจากหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ ์
๑. คณะฯ มีนักวิจัยท่ีมีศักยภาพในการแข่งขันและมี
ผลงานเป็นท่ียอมรับ 
๒. คณะฯ มีองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชนไ์ด้จริง 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/ 
รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ 

๖๐ เดือน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ โครงการทุนวิจัยสมทบส าหรับโครงการวิจัยที่
ได้รับทุนจากในประเทศ/ต่างประเทศ 

จ านวนเงินทุนวิจัยสมทบส าหรบั
โครงการวิจัยทีไ่ดร้ับทุนจาก 
ในประเทศ/ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

โครงการความร่วมมือกับส่วนงานภายนอกเพื่อ
สร้างเครือข่ายวิจัยในประชาคมอาเซียน 

จ านวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก 
ในการสร้างเครือข่ายงานวิจัยฯ 

  



หน้า ๓๘ 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนากลไกการส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้ในเวทีอาเซียน 
แผนงานที่ ๒.๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมตามความต้องการของชุมชน (SO3) 
 วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ โครงการ เป้าหมาย 

ผลผลิต 
๑. คณะฯ เป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชนด้านการวิจัย
และพัฒนา 
๒. คณะฯ มีกลไกในการส่งเสริมศกัยภาพการท าวิจัย
ตามความต้องการของชุมชน 
ผลลัพธ ์
๑. คณะฯ ได้รับการสนับสนุนทุนวจิัยและพัฒนาจาก
สังคมและชุมชนมากขึ้น 
๒. บุคลากรมีศักยภาพในการท าวจิัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้จริงมากขึ้น 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/ 
รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ 

๖๐ เดือน ๕,๐๐๐,๐๐๐ โครงการสร้างเครือข่ายวิจัยเพื่อตอบโจทย์และ
พัฒนาสังคม 

จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของงานวิจัยท่ีบูรณาการกับ
การบริการวิชาการเพื่อสังคม 

โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับ
บริหารงานวิจัย 

มีระบบการตดิตามประเมินผลงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

แผนงานที่ ๒.๒.๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อการแข่งขันบนเวทีอาเซียน (WT1) 
 ผลผลิต 

๑. บุคลากรมีศักยภาพในการท าวจิัยในภูมิภาค
อาเซียนหรือนานาชาต ิ
ผลลัพธ ์
๑. บุคลากรได้รับการยอมรับด้านการวิจัยในภูมภิาค
อาเซียนหรือนานาชาต ิ
๒. งานวิจัยของบุคลากรไดร้ับการอ้างอิงในระดับ
สากล 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ 

๖๐ เดือน ๕,๐๐๐,๐๐๐ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างนักวิจัยและ
นักวิจัยพี่เลี้ยงจากต่างประเทศ 

จ านวนงานวิจัยระดับนานาชาติที่เพิ่มมาก
ขึ้น 

โครงการส่งเสริมการท าวิจัยร่วมกับนักวิจัย
ต่างประเทศ 

จ านวนผลงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย
ต่างประเทศ 

  



หน้า ๓๙ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ สร้างรายได้จากงานบริการวิชาการชั้นน าทางวิทยาการสารสนเทศด้วยวิถี Open Sources ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ และ
ประชาคมอาเซียนอย่างย่ังยืน 
แผนงานที่ ๓.๑.๑ ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและภูมิภาคอาเซียน (ST1) 
 วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ โครงการ เป้าหมาย 

ผลผลิต 
๑. คณะฯ มีศักยภาพในการให้บรกิารวิชาการและมี
ผลงานเป็นท่ียอมรับ 
๒. คณะฯ ได้รับทุนสนับสนุนงานบริการวิชาการจาก
สังคมและภูมภิาคอาเซียนที่เพิ่มขึน้ 
ผลลัพธ ์
๑. คณะฯ เป็นท่ีพึ่งด้านงานบริการวิชาการของสังคม
และภมูิภาคอาเซียน 
๒. คณะฯ มีการพัฒนาองค์ความรูท้ี่ได้จากการเรยีน 
การสอน และการวิจัยไปสู่บริการวิชาการและการใช้
งานจริง 

รองคณบดฝี่าย
แผนงานฯ/ 
เขต
อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ฯ 

๖๐ เดือน ๓,๐๐๐,๐๐๐ โครงการส ารวจความต้องการด้านบริการ
วิชาการทางไอทีด้วยวิถี Open Sources เชิงรุก 

ด้านบริการวิชาการตรงตามความต้องการ
ของแต่ละภาคส่วน 

โครงการสร้างเครือข่ายภาคีของผูใ้ช้บริการ
วิชาการ   

จ านวนสมาชิกภาค ี

แผนงานที่ ๓.๑.๒ สร้างกลไกการบริการวิชาการในระดับอาเซียน (SO7) 
 ผลผลิต 

๑. คณะฯ มรีะบบการจัดการงานบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ ์
๑. คณะฯ มีบริการวิชาการทีเ่ป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/ 
รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ/ 
ประธาน
สาขาวิชาฯ/ 
เขต
อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ฯ 

๖๐ เดือน ๓,๐๐๐,๐๐๐ โครงการขยายขอบเขตระบบงานบริการวิชาการ
สู่ประชาคมอาเซียน (เช่น การจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ) 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม หรือระบบบริการ
วิชาการฯ ท่ีเพิ่มขึ้น 

โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การเป็นศูนย์กลางในการประชุมนานาชาติ 

คณะฯ เป็นศูนย์กลางในการประชุม
นานาชาติ 

โครงการเตรยีมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน 
ISO/IEC20000  

ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC20000 

  



หน้า ๔๐ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาระบบเครือข่ายวิชาการเชิงรุกกับทุกภาคส่วน 
แผนงานที่ ๓.๒.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางบริการวิชาการกับองค์กรหรือสถาบันอ่ืนๆ (WT2) 
 วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ โครงการ เป้าหมาย 

ผลผลิต 
๑. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางบริการวิชาการ 
ผลลัพธ ์
๑. มีการใหบ้ริการวิชาการร่วมกับองค์กรในเครือข่าย 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ/ 
รองคณบด ี
ฝ่ายแผนงานฯ/ 
ประธาน
สาขาวิชา/ 
เขต
อุตสาหกรรม
ซอฟตแ์วรฯ์ 

๖๐ เดือน ๔,๐๐๐,๐๐๐ โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน 
ต่าง ๆ (Mini Conference, Conference ของ
คณะ, ประชุมวิชาการเครือเทางาม, ความร่วมมือ
กับต่างประเทศ เช่น กัมพูชา อินโดนิเซีย ลาว 
ญีปุ่น จีน และโครงการคณะวิทยาการสารสนเทศ
พบผู้ประกอบการ เป็นต้น) 

จ านวนโครงการความร่วมมือท่ีมีกจิกรรม
ต่อเนื่อง 

โครงการจากห้องวิจัยสู่อุตสาหกรรม จ านวนงานบริการวิชาการที่เกดิขึน้จากห้อง
วิจัยสู่อุตสาหกรรม 

แผนงานที่ ๓.๒.๒ สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือองค์กรส่วนท้องถิ่น (WT3) 
 ผลผลิต 

๑. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางบริการวิชาการกับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา หรือองค์กรสว่นท้องถิ่น 
ผลลัพธ ์
๑. มีการให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนมัธยมศึกษาหรือ
องค์กรส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

รองคณบด ี
ฝ่ายแผนงานฯ/ 
หัวหน้า
ห้องปฏิบตัิการ
วิจัยฯ / 
เขต
อุตสาหกรรม
ซอฟตแ์วรฯ์ 

๖๐ เดือน ๑,๕๐๐,๐๐๐ โครงการวิจัยเพื่อส ารวจความต้องการบริการ
วิชาการด้านวิทยาการสารสนเทศส าหรับ
โรงเรียนมัธยม หรือองค์กรส่วนท้องถิ่น 

คณะฯ ทราบประเภทโครงการบรกิาร
วิชาการ ช่วงเวลา จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
ของบริการวิชาการที่เป็นท่ีต้องการ 

โครงการบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของโรงเรียนหรือองค์กรส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของโรงเรียนหรือองค์กร
ส่วนท้องถิ่นที่สามารถใช้ประโยชนไ์ด้จริง 

  



หน้า ๔๑ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรตระหนักถึงรู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แผนงานที่ ๔.๑.๑ ส่งเสริมความตระหนักรู้และการบูรณาการองค์ความรู้กับศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ST2) 
 วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ โครงการ เป้าหมาย 

ผลผลิต 
๑. คณะฯ ใช้ทรัพยากรในการด าเนินการอย่างคุ้มค่า 
(มุ่งเน้นการ 3R 1P: Reduce, Reuse, Recycle, 
Paperless) 
ผลลัพธ ์
๑. คณะฯ เป็นท่ียอมรับในการด าเนินงานตามกรอบ
การอนุรักษ์พลังงาน มาตรฐาน ISO 14001:2004 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิตฯ / 
ประธาน
สาขาวิชา 

๖๐ เดือน ๑,๐๐๐,๐๐๐ โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน 3R 1P เพื่อให้
เป็นไปตามกรอบการอนุรักษ์พลังงานมาตรฐาน 
ISO 14001:2004 

ความส าเร็จของการด าเนินโครงการร้อยละ 
๘๐ 

โครงการส่งเสริมคณุค่าของศิลปวฒันธรรมและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การรว่มมือกับ
ชุมชนในการส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรมของชุมชน, 
ปลูกป่าชุมชน, รณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาด
บางแสน 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
มากกว่า ๓.๕๑ 

โครงการสร้างสื่อดิจิตอลด้านการบูรณาการองค์
ความรู้กับศลิปะวัฒนธรรมและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และเผยแพรสู่่สาธารณะ 

ระดับความพึงพอใจของผู้ขอรับสือ่มากกว่า 
๓.๕๑ 

แผนงานที่ ๔.๑.๒ ส่งเสริมการใช้และสร้างซอฟต์แวร์ Open Source สร้างระบบและกลไกในการอนุรักษ์พลังงาน (SO5) 
 ผลผลิต 

๑. คณะฯ ได้ระบบสารสนเทศเพือ่การอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
ผลลัพธ ์
๑. คณะฯ เป็นต้นแบบในการอนุรกัษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิตฯ / 
ประธาน
สาขาวิชา 

๖๐ เดือน ๑,๐๐๐,๐๐๐ โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มีระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 

  



หน้า ๔๒ 
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่ ถูกต้อง คล่องตัว และตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
แผนงานที่ ๕.๑.๑ การพัฒนาต้นแบบการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารและการติดตามผลด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ (SO2) 
 วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ โครงการ เป้าหมาย 

ผลผลิต 
๑. ระบบสารสนเทศต้นแบบส าหรบัการบริหารงาน
คณะวิทยาการสารสนเทศเชิงรุก 
ผลลัพธ ์
๑. ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการ
ด าเนินงานและการตดัสินใจได้อยา่งถูกต้อง 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

๖๐ เดือน ๒,๐๐๐,๐๐๐ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศตน้แบบส าหรับ
บริหารส านักงาน 

มีระบบสารสนเทศส าหรบับริหารส านักงาน 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศตน้แบบส าหรับ
ใหบ้ริการการเรียนการสอน 

มีระบบสารสนเทศส าหรบัให้บริการการ
เรียนการสอน 

แผนงานที่ ๕.๑.๒ การจัดกลไกเชิงพลวัตในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยให้พอเพียงและมีประสิทธิภาพ (WO5) 
 ผลผลิต 

๑. ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรพัยากรในการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจยัที่สูงข้ึน 
ผลลัพธ ์
๑. วัฒนธรรมองค์กรในการจัดสรรทรัพยากร 
๒. ความคุม้ค่าของการจัดสรรงบประมาณ 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

๖๐ เดือน ๖๐๐,๐๐๐ โครงการระดมสมองเพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

ล าดับความส าคญัของโครงการที่ควรไดร้ับ
การสนับสนุนในแต่ละปีงบประมาณเพื่อ
ประโยชนส์ูงสุดในการจัดการเรยีนการสอน
และการวจิัย 

  



หน้า ๔๓ 
 

กลยุทธ์ที่ ๕.๒ ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรและนิสิตเพื่อการสร้างความส าเร็จร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
แผนงานที่ ๕.๒.๑ ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน (ST3) 
 วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ โครงการ เป้าหมาย 

ผลผลิต 
๑. บุคลากรท างานอย่างมีความสขุและเข้าใจซึ่งกัน
และกัน 
ผลลัพธ ์
๑.  การสร้างความส าเร็จขององค์กรร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค ์

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

๖๐ เดือน ๑,๐๐๐,๐๐๐ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี นิสิตและบุคลากรมคีวามตระหนักรู้ในการ
สร้างความส าเร็จร่วมกันอย่างสรา้งสรรค ์

โครงการเสรมิสร้างสุขภาพและสานสามัคค ี
(เช่น งานชุมนุมศิษย์เก่า, การแข่งขันกีฬา
ระหว่างสาขาวิชา, การแข่งกีฬาบุคลากร) 

นิสิตและบุคลากรมสีุขภาวะในการท างาน
และมสีุขภาพแข็งแรง 

แผนงานที่ ๕.๒.๒ สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบพหุวัฒนธรรมเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมด้านวิทยาการสารสนเทศในภูมิภาคอาเซียน (SO6) 
 ผลผลิต 

๑. คณะฯ เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม
ด้านวิทยาการสารสนเทศในภมูิภาคอาเซียน 
ผลลัพธ ์
๑.  คณะฯ ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในการ
สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

๖๐ เดือน ๑,๕๐๐,๐๐๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้าง
นวัตกรรมทางวิทยาการสารสนเทศจากงานวิจัย 

ได้นวัตกรรมทางวิทยาการสารสนเทศท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
แลกเปลีย่นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีระบบสารสนเทศ 

  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชีว้ัด 



 



 

 หน้า ๔๗ 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ๑.๑.๑ ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของคณะ
วิทยาการสารสนเทศ ตาม 

๑. ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome: LO) ตามกรอบ TQF จ านวน ๕ ด้าน ดังนี้  ๑) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  ๒) ด้านความรู้  ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
ภาวะผู้น า 

๒. อัตลักษณ์ของคณะฯ ได้แก่ ใฝ่รู้ สู้งาน ตรงต่อเวลา รักษาสุขภาพ 
  
สูตรการค านวณ : 

 
จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคะแนน ๓.๕๑ ขึ้นไป  X  ๑๐๐ 

จ านวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับคืน 
 

 

หมายเหตุ :  จ านวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับคืนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแบบสอบถามทั้งหมดที่
แจกไป 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งท าการประเมินในแต่ละปีการศึกษา 
๒.  จัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยงานกิจการนิสิตของคณะฯ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานจัดการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๔ ต่อ ๒๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 



 

 หน้า ๔๘ 

ตัวชี้วัด ๑.๑.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรีฯ หมายถึง จ านวนนิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี  

 จ านวนนิสิตของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาขณะศึกษาอยู่ในชั้นปี ๒ หมายถึง จ านวนนิสิตคงเหลือ
เมื่อขึ้นชั้นปี ๒ ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ 

 จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หมายถึง จ านวนนิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษาภายใน ๔ ปี โดยพิจารณาแยกรายหลักสูตร  

สูตรการค านวณ : 

 
 

จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี  X  ๑๐๐ 
จ านวนนิสิตของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาขณะศึกษาอยู่ในชั้นปี ๒  

 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. สถิตินิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
๒. สถิตินิสิตของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาขณะศึกษาอยู่ในชั้นปี ๒ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / ประธานสาขา โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานจัดการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๔ ต่อ ๒๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

 



 

 หน้า ๔๙ 

 ตัวชี้วัด ๑.๑.๓ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสตูรในระดับบัณฑิตศึกษาที่จบการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาฯ หมายถึง จ านวนนิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 

สูตรการค านวณ : 

 
จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา  X  ๑๐๐ 

จ านวนนิสิตของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาขณะศึกษาอยู่ในชั้นปี ๑ 
 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. สถิตินิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
๒. สถิตินิสิตของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาขณะศึกษาอยู่ในชั้นปี ๑ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / ประธานสาขา โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานจัดการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๔ ต่อ ๒๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 
 



 

 หน้า ๕๐ 

ตัวชี้วัด ๑.๒.๑ ร้อยละของคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาความรู้ ที่
สามารถน าความรู้มาใช้กับการเรียนการสอน การวิจัย ตามแนวคิดบัณฑิตของศตวรรษที่ ๒๑ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 

 การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาความรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสมเพ่ือ
สนองความต้องการและเป้าหมายของตนเอง หรือเพ่ือให้สอดคล้องกับสิ่งที่สังคมคาดหวัง การศึกษาพัฒนา
ศาสตร์ความรู้ให้มีความรู้ลึก รู้กว้าง สามารถเผยแพร่ความรู้ที่มีไปยังผู้อ่ืนได้ 

 ความหมายที่ ๑ การพัฒนาตนคือการที่บุคคลพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนด้วย
ตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม เหมาะสมกว่าเดิม ท าให้สามารถด าเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรม เพ่ือสนองความ
ต้องการ แรงจูงใจ หรือเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ 

 ความหมายที่ ๒ การพัฒนาตนคือการพัฒนาศักยภาพของตนด้วยตนเองให้ดีขึ้นทั้งร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อให้ตนเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคม เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ตลอดจนเพ่ือ
การด ารงชีวิตอย่างสันติสุขของตน 

 คณาจารย์และบุคลากรที่มีศักยภาพ หมายถึง คณาจารย์และบุคลากรที่สามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน การวิจัย ตามแนวคิดบัณฑิตของศตวรรษท่ี ๒๑ 

สูตรการค านวณ : 

จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่มีศักยภาพ  X  ๑๐๐ 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรทั้งหมดท่ีได้รับการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาความรู้ 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่มีศักยภาพ 
๒. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน (ในโครงการต่าง), รวบรวมจากเอกสาร มคอ. 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ประธานสาขาวิชา โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานคณบดี / ส านักงานจัดการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๔ ต่อ ๒๔ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 
 
 



 

 หน้า ๕๑ 

ตัวชี้วัด ๑.๒.๒ ดัชนีคุณภาพอาจารย์ 

หน่วยวัด : คะแนน 
ค าอธิบาย : 
 คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนรวมทั้งพิจารณาจาก
ความส าเร็จของสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะท าให้สถานศึกษาสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ประจ า หมายถึง  
  ๑. บุคลากรในคณะวิทยาการสารสนเทศท่ีมีหน้าที่หลักด้านการสอนและการวิจัย 
  ๒. ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็ม
เวลาตามเวลาท าการ) 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

 ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 
วุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ ๐ ๒ ๕ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑ ๓ ๖ 
รองศาสตราจารย์ ๓ ๕ ๘ 

ศาสตราจารย์ ๖ ๘ ๑๐ 
 
สูตรการค านวณ : 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

 ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ เป็น ๖ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 



 

 หน้า ๕๒ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. จ านวนและรายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาจากแฟ้มประวัติบุคลากร  
๒. จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา 

และต าแหน่งทางวิชาการ 
๓. เก็บรวบรวมข้อมูลจากส านักงานคณบดี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร  โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานคณบดี  โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๔ ต่อ ๒๔ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 
 



 

 หน้า ๕๓ 

ตัวชี้วัด ๑.๓.๑ ร้อยละของความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อศักยภาพผู้สอนในการถ่ายทอด 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 
 คณาจารย์ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอด หมายถึง คณาจารย์ที่มีค่าคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพการสอนจากนิสิตเฉลี่ยทุกรายวิชาในรอบปีการศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับ ๔ ขึ้นไป (จาก
คะแนนเต็ม ๕) 
 * ข้อมูลจากผลการประเมินในระบบส ารวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน 

 
สูตรการค านวณ : 

 
จ านวนคณาจารย์ทีม่ีศักยภาพในการถ่ายทอด  X  ๑๐๐ 

จ านวนแบบคณาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 
 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. จ านวนและรายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา 
๒. ผลการประเมินในระบบส ารวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานจัดการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๔ ต่อ ๒๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 

 



 

 หน้า ๕๔ 

ตัวชี้วัด ๑.๓.๒ ร้อยละของนิสิตที่ไดท้ างานตรงตามสายงานในสถานประกอบการระดับแนวหน้า 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 
 สถานประกอบการระดับแนวหน้า หมายถึง สถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน หรือจดทะเบียนผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์ 
 

สูตรการค านวณ : 

 
จ านวนบัณฑิตที่ท างานในสถานประกอบการระดับแนวหน้า  X  ๑๐๐ 

จ านวนบัณฑิตทั้งหมดที่ได้งานท า 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. แบบส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานจัดการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๔ ต่อ ๒๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 

 



 

 หน้า ๕๕ 

ตัวชี้วัด ๒.๑.๑ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

หน่วยวัด : คะแนน 
ค าอธิบาย :  
 การเผยแพร่งานวิจัย หมายถึง ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็น
มาตรฐานที่มีผู้ตรวจสอบ (Peer Review) หรือได้น าเนอในที่ประชุมวิชาการและเผยแพร่ในหนังสือ
รวบรวมบทรายงานการวิจัย (Proceeding) ของการประชุมนั้น 
 อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (Full-time Equivalent Instructor/Researcher 
: FTER) หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาเทียบเท่า/นักวิจัย ได้แก่ อาจารย์/นักวิจัย ประเภทข้าราชการ
พนักงาน รวมทั้งอาจารย์/นักวิจัยที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษาหรือมีระยะเวลาท างานไม่
ต่ ากว่า ๙ เดือน ในกรณีที่อาจารย์มีระยะเวลาท างาน ๖ เดือน ให้นับเป็น ๐.๕ คนรวบรวมสิ้นสุดปี
การศึกษา 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
๐.๒๕ มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือ

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
๐.๕๐ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
๐.๗๕ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
๑.๐๐ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน 
Subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
๐.๑๒๕ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
๐.๒๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
๐.๕ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  

๐.๗๕ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  



 

 หน้า ๕๖ 

สูตรการค านวณ : 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่  X  ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (FTER) 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานคณบดี โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๔ ต่อ ๒๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 
 

  



 

 หน้า ๕๗ 

ตัวชี้วัด ๒.๑.๒ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยวัด : คะแนน 
ค าอธิบาย :  
 การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่น า
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ 
ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ ครั้ง 
ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติ
ของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 

 

สูตรการค านวณ : 

 
ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  X  ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (FTER) 
  

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

 ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานคณบดี โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๔ ต่อ ๒๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 



 

 หน้า ๕๘ 

ตัวชี้วัด ๒.๒.๑ คะแนนเฉลี่ยรวมของกลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 

หน่วยวัด : คะแนน 
ค าอธิบาย :  

  กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา หมายถึง ตัวบ่งชี้คุณภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์จ านวน ๖ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ ๔ ของ สกอ. และ ตัวบ่งชี้คุณภาพที่ ๕, ๖ และ ๗ ของ สมศ.  

หมายเหตุ : ความสามารถในการแข่งขันได้ในอาเซียน วัดจากตัวบ่งชี้ที่ ๕ ของ สมศ. ในประเด็นผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ 

สูตรการค านวณ : 

 
ผลรวมของผลประเมินของกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ผลรวมจ านวนตัวบ่งชี้ในกลุ่ม 
  

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
องค์ประกอบที่ ๔ ตัวบ่งชี้ ๔.๑, ๔.๒ และ ๔.๓ 

๒. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ สมศ. ๕, ๖ และ ๗ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานคณบดี โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๔ ต่อ ๒๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 

 



 

 หน้า ๕๙ 

ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ จ านวนรายได้ทั้งหมดทีไ่ด้จากการบริการวิชาการ 

หน่วยวัด : ล้านบาท 
ค าอธิบาย :  
 รายได้ทั้งหมดที่ได้จากการบริการวิชาการ หมายถึง รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ได้จาก
กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการเป็นครั้งคราว หรือด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
ประชุม การสัมมนา ฝึกอบรมทางวิชาการ หรือการบริการวิชาการอ่ืน เป็นต้น  
 

สูตรการค านวณ : 

 
จ านวน = แจงนับ 

 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. รายได้จากการบริการวิชาการของคณะวิทยาการสารสนเทศ ตามปีงบประมาณ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานคณบดี โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๔ ต่อ ๒๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิชาการการเงิน และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 



 

 หน้า ๖๐ 

ตัวชี้วัด ๓.๒.๑ การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย :  
 บริการวิชาการกับการบูรณาการการเรียนการสอน หมายถึง การน าความรู้ ความสามารถ 
หรือประสบการณ์ในงานบริการวิชาการ มาสร้างเสริมหรือประยุกต์ใช้ให้ เข้ากับการเรียนการสอน
เหมาะสม อาทิ การก าหนดให้นิสิตน าความรู้ไปจัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ใน
รายวิชาที่อาจารย์สอน หรือการน าความรู้มาบูรณาการกับรายวิชาโดยความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ
นั้นต้องเกี่ยวข้องสอดคล้องกับหัวข้อในรายวิชานั้น ๆ เป็นต้น ซึ่งการบูรณาการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน ส่งผลให้นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีศักยภาพทางวิชาการดีข้ึน 
 บริการวิชาการกับการบูรณาการการวิจัย หมายถึง การน าความรู้ หรือประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย โดยการ
ให้บริการวิชาการมีประเด็นที่น่าสนใจและสามารถน าประเด็นนั้นมาศึกษาวิจัยต่อยอดได้ โดยการต่อยอด
งานบริการวิชาการกับการวิจัยต้องไม่ใช่การวิจัยประเมินผลโครงการ   
 

สูตรการค านวณ : 

 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย  X  ๑๐๐ 

 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 

  
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 
๒. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายแผนฯ / ประธานสาขาวิชา / 
ผู้อ านวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ 

โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานคณบดี/เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๔ ต่อ ๒๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 
 



 

 หน้า ๖๑ 

ตัวชี้วัด ๓.๒.๒ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการบริการวิชาการเชิงรุกเพ่ือขับเคลื่อนชุมชน 
และสังคม 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย :  
 บริการวิชาการเชิงรุก หมายถึง การให้บริการวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาส
การท าความร่วมมือระหว่างองค์กร/สถาบัน/ชุมชนกับคณะวิทยาการสารสนเทศ  
   

สูตรการค านวณ : 

 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีเพ่ิมข้ึน  X  ๑๐๐ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 
  

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายแผนฯ /   
ผู้อ านวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ 

โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานคณบดี/เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๔ ต่อ ๒๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 
 

 



 

 หน้า ๖๒ 

ตัวชี้วัด ๔.๑.๑ ร้อยละของนิสิตและบุคลากรที่มีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมหรือ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 

 ความตระหนักรู้ หมายถึง รู้ประจักษ์ชัด รู้ชัดเจนถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอัน
เป็นรากฐานชีวิตของตนเอง และชุมชนประชาคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และคุณค่าของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมหรือผลงานที่เป็นไปเพ่ือการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหรือ
สิ่งแวดล้อม  

 

สูตรการค านวณ : 

 
จ านวนนิสิตและบุคลกรที่สร้างสรรค์กิจกรรม 

หรือผลงานที่เป็นไปเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม  X  ๑๐๐ 
จ านวนนิสิตและบุคลากรทั้งหมด 

 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. งานกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๒. จ านวนนิสิตและบุคลากรของคณะวิทยการสารสนเทศ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานคณบดี/ส านักงานจัดการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๔ ต่อ ๒๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา/
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 

 



 

 หน้า ๖๓ 

ตัวชี้วัด ๔.๑.๒  ร้อยละของนิสิตและบุคลกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรมหรือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 

 ร้อยละของนิสิตและบุคลกร หมายถึง อัตราร้อยละของผลรวมของจ านวนนิสิต
และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จัดโดย 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 

สูตรการค านวณ : 

 
จ านวนนิสิตและบุคลกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  X  ๑๐๐ 

จ านวนนิสิตและบุคลากรทั้งหมด 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. งานกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๒. จ านวนนิสิตและบุคลากรของคณะวิทยการสารสนเทศ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานคณบดี/ส านักงานจัดการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๔ ต่อ ๒๓ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา/
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 

 



 

 หน้า ๖๔ 

ตัวชี้วัด ๕.๑.๑  ร้อยละของงานที่สามารถบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีระดับความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 

 ร้อยละของงานที่สามารถบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง งานที่ด าเนินงานโดยส านักงานคณบดีและส านักงานจัดการศึกษาในรูปแบบ
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการต่อ นิสิต คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ประชาชนทั่วไป 

สูตรการค านวณ : 

 
จ านวนงานที่สามารถบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีระดับความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป  X  ๑๐๐ 
จ านวนงานที่สามารถบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด 
 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. ส านักงานคณบดี เก็บรวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศ ของ สนง. คณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๒. ส านักงานจัดการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศ ของ สนง. จัดการศึกษา คณะวิทยาการ

สารสนเทศ 
๓. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากส านักงานคณบดีและส านักงานจัดการศึกษาในรูปแบบ

ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานคณบดี/ส านักงานจัดการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๔ ต่อ ๒๔ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนใน
ส านักงานคณบดีและส านักงานจัดการศึกษาท่ีให้บริการฯ 

โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 



 

 หน้า ๖๕ 

ตัวชี้วัด ๕.๒.๑ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 

 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร หมายถึง อัตราร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลรวม
ของจ านวนนิสิตและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมประจ าที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาการสารสนเทศ เช่น โครงการ
เสวนารับฟังความคิดเห็นจากนิสิต โครงการชาว วก. รักษ์สุขภาพ โครงการแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุ
ราชการ เป็นต้น 
  
สูตรการค านวณ : 

 
ค่าเฉลี่ยของ    จ านวนนิสิตและบุคลกรที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละกิจกรรม  X  ๑๐๐ 

           จ านวนนิสิตและบคุลากรทั้งหมด 
 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. จ านวนนิสิตและบุคลากรที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมประจ าที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๒. จ านวนกิจกรรมประจ าที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๓. สถิติจ านวนนิสิตและบุคลากรที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมประจ าที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร /  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ 

โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานคณบดี โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๔ ต่อ ๒๔ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา /
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 

 



 

 หน้า ๖๖ 

ตัวชี้วัด ๕.๒.๒ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีะดับความสุขในการเรียน การสอน  
และการท างานในคณะวิทยาการสารสนเทศ มากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป 

หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 

 ความสุขในการท างาน หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการการเรียนการสอนหรือ
การท างาน การมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ภูมิทัศน์ ของอาคารสถานที่ที่สวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และการมรีะบบการใหบ้ริการหรือสวัสดิการต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการศึกษา การหาความรู้เพ่ิมเติม การค้นคว้าวิจัย 
หรือการปฏิบัติงานประจ าตามสายงานของตนเอง  ท าให้นิสิตและบุคลากรท างานอย่างมีความสุขและ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

สูตรการค านวณ : 

 
ค่าเฉลี่ยของ    จ านวนแบบสอบถามที่ได้คะแนนระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป  X  ๑๐๐ 

               จ านวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับคืน 
 

 

หมายเหตุ :  จ านวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับคืนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแบบสอบถามทั้งหมดที่
แจกไป 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. ข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจของนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 

๒. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส านักงานคณบดี และงานกิจการนิสิตฯ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายบริหาร / 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ 

โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานคณบดี / ส านักงานจัดการศึกษา โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๔ ต่อ ๒๔ 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา /
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

โทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ 
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เปรียบเทียบกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
กับ  

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ 



 



 

  หน้า ๗๑ 
 

ตารางท่ี ๘ เปรียบเทียบกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา กับ กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

(ร่าง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างประสิทธิภาพการวิจัย ในการสร้างผลงานและบุกเบิก

องค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
สังคมไทยให้เข้มแข็ง และมีบทบาทน าในประชาคมโลก 
ตัวช้ีวัดที่ ๑  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ

วัฒนธรรมการวจิัยแบบครบวงจร  
ตัวช้ีวัดที่ ๒ จ านวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรืองานสร้างสรรค์ต่อปี  
ตัวช้ีวัดที่ ๓  ร้อยละของนักวิจัยทีไ่ด้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีระดับ

นานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ ร้อยละของหลักสูตรบณัฑิตศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ ๕  ร้อยละของนิสติระดับบณัฑิตศึกษาแผน ก 

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนากลไกการส่งเสริมการท าวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ได้ในเวทีอาเซียน 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒.๑ คะแนนเฉลีย่รวมของกลุม่ตัวบ่งช้ีพื้นฐานด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  บูรณาการทรัพยากรทั้งระบบเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสังคม ที่สามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ที่สนองตอบต่อความต้องการของ
สังคมไทยและสากล 
ตัวช้ีวัดที่ ๖ ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการเผยแพร ่
ตัวช้ีวัดที่ ๗ ค่าเฉลี่ย h-Index ของผลงานวิจัยทั้งหมด 
ตัวช้ีวัดที่ ๘ ร้อยละของงานวิจัยท่ีใช้ก าหนดนโยบายหรือพัฒนาประเทศหรือ

สร้างงานอาชีพหรือสร้างรายได้  

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรที่ ถูกต้อง คล่องตัว และตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 

ตัวช้ีวัดที่ ๕.๑.๑ ร้อยละของงานท่ีสามารถบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล
โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีระดบัความพึงพอใจ
มากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป 

 
 
 
 
 

 



หน้า ๗๒ 

 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

(ร่าง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 
กลยุทธ์ที่ ๓ ปฏิรูประบบการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัย

บูรพาให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์ มีความสามารถ 
ทางการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับและเชื่อม่ันของสังคม  
สามารถสร้างสรรค์คุณค่า และคุณประโยชน์แก่สังคม 
ตัวช้ีวัดที่ ๙ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของ

มหาวิทยาลยั 
 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะฯ (ใฝ่รู้ สู้งาน 
ตรงต่อเวลา รักษาสุขภาพ) และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ครบถ้วนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๑ ร้อยละของผู้ใช้บณัฑิตมคีวามพึงพอใจโดยเฉลี่ยมากกว่า 
๓.๕๑ ขึ้นไป 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๒ ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาในแตล่ะหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๓ ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาในแตล่ะหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

กลยุทธ์ที่ ๔ ปรับระบบการเรียนการสอน และกระบวนการสร้างบัณฑิต
ประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสตูร  

 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะฯ (ใฝ่รู้ สู้งาน 
ตรงต่อเวลา รักษาสุขภาพ) และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ครบถ้วนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๑ ร้อยละของผู้ใช้บณัฑิตมคีวามพึงพอใจโดยเฉลี่ยมากกว่า 
๓.๕๑ ขึ้นไป 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๒ ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาในแตล่ะหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๓ ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาในแตล่ะหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

กลยุทธ์ ๑.๒  พัฒนากลไกการผลิตบัณฑิตตามแนวคิด  
“บัณฑิตของศตวรรษท่ี ๒๑” 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒.๑ ร้อยละของคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม

ศักยภาพและพัฒนาความรู้ ทีส่ามารถน าความรู้มาใช้กับการ
เรียนการสอน การวิจัย ตามแนวคิดบัณฑิตของศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒.๒ ดัชนีคณุภาพอาจารย ์  
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กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

(ร่าง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาคณาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ มีศักยภาพ 

ในการถ่ายทอดความรู้ และสร้างความพร้อมให้มหาวิทยาลัย 
มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๑ ร้อยละของผูส้อนที่ผ่านเกณฑค์วามเช่ียวชาญในศาสตร์และ

ศักยภาพในการถ่ายทอด  
ตัวช้ีวัดที่ ๑๒ ร้อยละของภาควิชาหรือสาขาวิชาในคณะที่ไม่มีภาควิชาที่เปิด

สอนที่มีอาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาบุคลากรและนิสิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพและ
เป็นที่พึงประสงค์ต่อสังคม 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓.๑ ร้อยละของความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อศักยภาพผู้สอนใน
การถ่ายทอด 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓.๒ ร้อยละของนิสติที่ได้ท างานตรงตามสายงานในสถาน
ประกอบการระดับแนวหน้า 

 

กลยุทธ์ที่ ๖ สร้างความสุขในบรรยากาศการศึกษาที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๓ ระดับดัชนีความสุขของนิสติ  

 

กลยุทธ์ที่ ๕.๒ ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรและนิสิตเพื่อการสร้าง
ความส าเร็จร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวัดที่ ๕.๒.๑ ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร 
ตัวช้ีวัดที่ ๕.๒.๒ ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามที่มีระดบัความสุขในการเรียน 

การสอน และการท างานในคณะวทิยาการสารสนเทศ  
มากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป 

กลยุทธ์ที่ ๗ สร้างรายได้จากการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางด้านความรู้ของสังคม เพื่อให้
สามารถพึ่งตนเองได้ด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๔ จ านวนรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยทีไ่ด้จากการบริการ

วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ สร้างรายได้จากงานบริการวิชาการชั้นน าทางวิทยาการ
สารสนเทศด้วยวิถี Open Sources ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียนอย่าง
ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑.๑ จ านวนรายได้ทั้งหมดทีไ่ด้จากการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ ๘  สร้างเครือข่ายวิชาการที่แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศเน้น

ภูมิภาคอาเซียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์ความรู้
ระดับสากล 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๕ ร้อยละเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการที่มีกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจริง 
 

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาระบบเครือข่ายวิชาการเชิงรุกกับทุกภาคส่วน 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒.๑ การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ 

มาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนหรือการวิจัย 
ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒.๒ ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของโครงการบริการวิชาการเชิงรุก 

เพื่อขับเคลื่อนชุมชนและสังคม 



หน้า ๗๔ 

 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

(ร่าง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 
กลยุทธ์ที่ ๙ สร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางความรู้ของภาค

ตะวันออกและประเทศ ที่มีความเป็นเลิศในศาสตร์ทะเล ศาสตร์
ผู้สูงอายุ ศาสตร์ทางการศึกษา ศาสตร์ที่เกี่ยวกับแรงงานการ
ท างาน ศาสตร์เกี่ยวกับภาษาตะวันออก ศาสตร์เกี่ยวกับภาค
ตะวันออก และศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๖ จ านวนศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความรู้และมี

ความเป็นเลิศ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริมให้นิสิต บัณฑิต บุคลากรทุกระดับ และทุกภาคส่วนใน
สังคม ร่วมตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วม
พัฒนาอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๗ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะ วัฒนธรรม และมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
 

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรตระหนักถึงรู้คุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดที ่๔.๑.๑ ร้อยละของนิสติและบุคลากรที่มีความตระหนักรู้ถึงคณุค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดที่ ๔.๑.๒ ร้อยละของนิสติและบุคลกรที่เข้ารว่มกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เอ้ือ

ต่อการเรียนการสอนและวิจัยและเป็นมหาวิทยาลัยสามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างย่ังยืน 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๘ ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

 

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรที่ ถูกต้อง คล่องตัว และตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 

ตัวช้ีวัดที่ ๕.๑.๑ ร้อยละของงานท่ีสามารถบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล
โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีระดบัความพึงพอใจ
มากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป 

 
 
 
 
 

 



 

  หน้า ๗๕ 
 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

(ร่าง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 
กลยุทธ์ที่ ๑๒ พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์

มีสมรรถนะสูงระดับสากล และเป็นองค์กรอัจฉริยะ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๙ ระดับความส าเร็จของการเป็น Smart BUU ตามแผนแม่บท ICT 

ของมหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์  
ในการพัฒนาประเทศในองค์รวม 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑.๑ งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑.๒ งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์

กลยุทธ์ที่ ๑๓ สร้างมหาวิทยาลัยให้มีความแข็งแรง ม่ังคั่ง บุคลากรมีความสุข
บนฐานวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 
ตัวช้ีวัดที่ ๒๐ ระดับความส าเร็จการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ตัวช้ีวัดที่ ๒๑ ระดับดัชนีความสุขของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบรูพา 

 

กลยุทธ์ที่ ๕.๒ ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรและนิสิตเพื่อการสร้าง
ความส าเร็จร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวัดที่ ๕.๒.๑ ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร  
ตัวช้ีวัดที่ ๕.๒.๒ ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามที่มีระดบัความสุขในการเรียน 

การสอน และการท างานในคณะวทิยาการสารสนเทศ  
มากกว่า ๓.๕๑ ขึ้นไป 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

TOWS Matrix 



 



WO 

Weaknesses 
1. อาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการมีน้อย 

2. คุณภาพและปริมาณของนิสิตเป็นอุปสรรคในการผลิต
บัณฑิตคุณภาพและจบการศึกษาตามแผน 

3. อาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกมีน้อย 

4. สถานท่ีไม่เพียงพอในการใช้งาน ท้ังกิจกรรม งานวิจัย 
และการเรียนการสอน 

5. บุคลากรมีศักยภาพแต่ขาดประสบการณ์การท าวิจัย 

6. นิสิตขาดทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
7. บุคลากรขาดทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

Opportunities 
1. มีผู้สนใจเข้าศึกษาสูง 
2. มีแหล่งทุนวิจัยจ านวนมากจากภาครัฐและภาคเอกชน 
3. มีหน่วยงานอื่นที่ต้องการประยุกต์ใช้วิทยาการสารสนเทศกับ

งานวิจัย 
4. เป็นสาขาวิชาขาดแคลนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานใน

ทุกภาคส่วน และมีสถานประกอบการที่มีความต้องการ
บุคลากรที่มีคุณภาพในสาขานี้อีกมาก 

5. ภาครัฐมอบหมายให้เป็นตัวแทนและเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในภาค
ตะวันออก 

6. มีมหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนในสาขาวิชาเดียวกัน ท าให้เกิด
ความร่วมมือ และเกิดการสร้างเครือข่ายทางวิชาการได้ 

7. เป็นสาขาวิชาที่ภาครัฐให้ความส าคัญสูงซึ่งถูกก าหนดให้อยู่
ในแผนแม่บทของประเทศ อีกทั้งยังมียุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ทุนมนุษย์ที่ มีความสามารถในการสร้ างสรรค์และใช้
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบนโยบาย ICT ของ
ประเทศ 

แผนด ำเนินงำน 
1. สร้างระบบจูงใจในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (W1, 

W5, O2, O3, O5) 
2. การพัฒนาคุณภาพนิสิต (W2, W6, O1, O4, O6) 
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามสายงาน (W3, W5, W7, 

O2, O3, O4, O5, O7) 
4. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อรองรับนักวิจัยใน

ประชาคมอาเซียน  (W5, W7, O5, O6, O7) 
5. การจัดกลไกเชิงพลวัตในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนและการวิจัยให้พอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ (W4,O4) 

 
 



SO 

Strengths 
1. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก 
2. มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการและเครือข่ายการจัด

การศึกษาท่ีเข้มแข็งเพียงพอต่อการพัฒนาสู่ระบบสากล
ตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

3. มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีศักยภาพที่สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของตลาดทั้ง Enterprise software, Mobile 
Application รองรับการเจริญเติบโตของ Software 
Open source ในอนาคต และสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล 

4. คณะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญ
ด้าน Open Source 

Opportunities 
1. มีผู้สนใจเข้าศึกษาสูง 
2. มีแหล่งทุนวิจัยจ านวนมากจากภาครัฐและภาคเอกชน 
3. มีหน่วยงานอื่นที่ต้องการประยุกต์ใช้วิทยาการสารสนเทศ

กับงานวิจัย 
4. เป็นสาขาวิชาขาดแคลนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานใน

ทุกภาคส่วน และมีสถานประกอบการที่มีความต้องการ
บุคลากรที่มีคุณภาพในสาขานี้อีกมาก 

5. ภาครัฐมอบหมายให้เป็นตัวแทนและเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในภาค
ตะวันออก 

6. มีมหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนในสาขาวิชาเดียวกัน ท าให้เกิด
ความร่วมมือ และเกิดการสร้างเครือข่ายทางวิชาการได้ 

7. เป็นสาขาวิชาที่ภาครัฐให้ความส าคัญสูงซึ่งถูกก าหนดให้อยู่
ในแผนแม่บทของประเทศ อีกทั้งยังมียุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ทุนมนุษย์ท่ีมีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบนโยบาย ICT 
ของประเทศ 

แผนด ำเนินงำน 
1. การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานควบคู่กับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษา (S1, O1, O4, O7) 

2. การพัฒนาต้นแบบการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารและ
การติดตามผลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (S2, S3, S4, O3 - 
7) 

3. ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมตามความ
ต้องการของชุมชน (S3, S4, O2, O3, O5) 

4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนักวิจัยด้านวิทยาการสารสนเทศ 
(S2, S3, S4, O2, O5, O7) 

5. ส่งเสริมการใช้และสร้างซอฟต์แวร์ Open Source สร้าง
ระบบและกลไกในการอนุรักษ์พลังงาน (S4, O7) 

6. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบพหุวัฒนธรรมเพ่ือรองรับการเป็น
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมด้านวิทยาการสารสนเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน (S1, S3, S4, O4, O5, O7) 

7. สร้างกลไกการบริการวิชาการในระดับอาเซียน (S3, S4, O1, 
O3) 

8. สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลัก
แนวคิดของบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ (S2, O4) 

 



 

WT 

Weaknesses 
1. อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีน้อย 
2. คุณภาพและปริมาณของนิสิตเป็นอุปสรรคในการผลิตบัณฑิต

คุณภาพและจบการศึกษาตามแผน 
3. อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกมีน้อย 
4. สถานที่ไม่เพียงพอในการใช้งาน ทั้งกิจกรรม งานวิจัย และ

การเรียนการสอน 
5. บุคลากรมีศักยภาพแต่ขาดประสบการณ์การท าวิจัย 
6. นิสิตขาดทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
7. บุคลากรขาดทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

Threat 
1. คณะที่เปิดหลักสูตรด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้นจ านวนมากและ

เปิ ดการรั บตรงมากขึ้ น  ท า ให้ เ ด็ ก เก่ ง มี โ อกาส เข้ า
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ มากขึ้น ท าให้ภาวะการแข่งขันจาก
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีมากและนโยบายต้องการรับนิสิต
จ านวนมาก ท าให้คุณภาพนิสิตที่รับเข้ามีระดับความรู้ไม่
เหมาะแก่การเรียนในสาขานั้นๆ 

2. นักเรียนและบุคคลทั่วไปขาดความเข้าใจหรือเข้าใจผิดใน
การเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการสารสนเทศ 

3. มีมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและชื่อเสียงเปิดสอนและผลิต
งานวิจัยในสาขาวิชาเดียวกันมาตั้งอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียง 

4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 

แผนด ำเนินงำน 
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือการแข่งขันบนเวทีอาเซียน 

(W1, W3, W5, W7, T1, T4) 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางบริการวิชาการกับองค์กร

หรือสถาบันอื่นๆ  (W2 (เช่น กรณีความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ ที่อาจจะมี 2 ปริญญา เพื่อกระตุ้นให้นิสิตเกิด
แรงจูงใจที่จะเรียนจบตามเวลา), W4, W5, W6, W7, T3, 
T4) 

3. สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือองค์กรส่วน
ท้องถิ่น (W2, W6, T2) 

4. ปรับปรุงกลไกการผลิตและการพัฒนาคุณภาพนิสิตเพ่ือการ
แข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน (W2, T4) 



 

ST 

Strengths 
1. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก 
2. มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการและเครือข่ายการจัด

การศึกษาท่ีเข้มแข็งเพียงพอต่อการพัฒนาสู่ระบบสากลตาม
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

3. มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีศักยภาพที่สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของตลาดทั้ง Enterprise software, Mobile 
Application รองรับการเจริญเติบโตของ Software Open 
source ในอนาคต และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

4. คณะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญ
ด้าน Open Source 

Threat 
1. คณะที่เปิดหลักสูตรด้านเทคโนโลยีเกิดข้ึนจ านวนมากและ

เปิดการรับตรงมากข้ึน ท าให้เด็กเก่งมีโอกาสเข้า
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ มากข้ึน ท าให้ภาวะการแข่งขันจาก
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีมากและนโยบายต้องการรับ
นิสิตจ านวนมาก ท าให้คุณภาพนิสิตที่รับเข้ามีระดับ
ความรู้ไม่เหมาะแก่การเรียนในสาขานั้นๆ 

2. นักเรียนและบุคคลทั่วไปขาดความเข้าใจหรือเข้าใจผิดใน
การเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการสารสนเทศ 

3. มีมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและชื่อเสียงเปิดสอนและผลิต
งานวิจัยในสาขาวิชาเดียวกันมาตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 

แผนด ำเนินงำน 
1. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชนและภูมิภาคอาเซียน (S2, S3, S4, T2, T3, T4) 
2. ส่งเสริมความตระหนักรู้และการบูรณาการองค์ความรู้กับ

ศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( S1, S3, S4, T1, T4) 

3. ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญ 
ในการสร้างผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน (S2, T3) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 

 
 

 



 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ 

สอบถามรายละเอียดได้ที ่

ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ 

โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๐๓-๐๖๑ 

โทรสาร ๐๓๘-๓๙๓-๒๔๕ 

Web: http://www.informatics.buu.ac.th 

E-mail: informatics@buu.ac.th 
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