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 I 

คาํนาํ 
 

 แผนยุทธศาสตร์  คณะวิทยาการสารสนเทศ  จัดทําข้ึนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
คณะวิทยาการสารสนเทศ ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และยุทธศาสตร์น้ีได้รับการปรับปรุงอีก
คร้ังให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงต้องการปรับเปล่ียน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําของอาเซียน ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง) น้ีจะเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ
วิทยาการสารสนเทศสู่การเป็นส่วนงานระดับแนวหน้าที่จะเป็นกลไกสําคัญในการขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัยบูรพาสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจนเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
 

 ขอขอบคุณผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่านที่ร่วมกันจัดทําแผนยุทธศาสตร์จนแล้วเสร็จ  โดยเฉพาะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชนีย์ ธระเสนา และทีมงานท่ีได้ความอนุเคราะห์ในการนําการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนยุทธศาสตร์ที่พัฒนาข้ึนจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ
วิทยาการสารสนเทศจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดท้ัง
ในระดับส่วนงาน ระดับมหาวิทยาลัยระดับสังคมและชุมชน ตลอดจนถึงระดับประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์
ที่ว่า "สร้างอารยบัณฑิต มุ่งแนวคิดสากล นําพาสังคมอย่างย่ังยืนด้วยวิทยาการสารสนเทศ" 
 
 

สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 



II 
 

สารบัญ 
คํานํา......................................................................................................................................................... I 

สารบัญ .................................................................................................................................................... II 

บทท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานและสภาพการณ์ท่ัวไปของคณะ............................................................................. ๑ 

๑. ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป.......................................................................................................................................................... ๑ 

๑.๑ ประวัติและพัฒนาการ ............................................................................................................................................. ๑ 

๑.๒ งบประมาณ ............................................................................................................................................................. ๒ 

๑.๓ บุคลากร................................................................................................................................................................... ๔ 

๒. โครงสร้างองค์กรของคณะวิทยาการสารสนเทศ ............................................................................................................๑๐ 

๓. โครงสร้างการบริหารงานของคณะวิทยาการสารสนเทศ................................................................................................๑๑ 

๔. หลักสูตร .......................................................................................................................................................................๑๒ 

๕. ผลงานเด่นจากพัฒนาการท่ีผ่านมา ..............................................................................................................................๑๒ 

๕.๑ ด้านการบริหาร......................................................................................................................................................๑๒ 

๕.๒ ด้านการผลติบัณฑิต...............................................................................................................................................๑๒ 

๕.๓ ด้านการวิจยั...........................................................................................................................................................๑๓ 

๕.๔ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม............................................................................................................................๑๓ 

๕.๕ ด้านการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม........................................................................................................................๑๔ 

บทท่ี ๒ การวิเคราะห์ภารกิจ สภาวะแวดล้อม และจุดยืนการพัฒนาของคณะวิทยาการสารสนเทศ .......๑๕ 

๑.  ความจําเป็นเชิงยุทธศาสตร์ตอ่การพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมตี่อ

การพัฒนาประเทศและสังคม ......................................................................................................................................๑๕ 

๒.  จุดยืนการพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘)...........................................................................๑๖ 

๓.  การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ ...........................................................................๑๘ 

บทท่ี ๓ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ...............................................................๒๐ 

๑.  ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ..............................................................................................๒๐ 

๑.๑ วิสัยทัศน์ ................................................................................................................................................................๒๐ 



III 
 

๑.๒ พันธกิจ ..................................................................................................................................................................๒๐ 

๑.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ...............................................................................................................................................๒๑ 

๑.๔ เป้าประสงค์ ...........................................................................................................................................................๒๑ 

๑.๕ แผนท่ียุทธศาสตร์ ..................................................................................................................................................๒๒ 

๒. การแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนกลยุทธ์....................................................................................................................๒๓ 

๒.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ : ผลิตบัณฑิตท่ีมคุีณภาพ โดยมีการพัฒนาการเรยีนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดสังคมการ

เรียนรู้ท่ีนิสิตสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิต ท้ังในระดับท้องถ่ินและสากล ..............................................๒๓ 

๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ : ผลิตงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาการสารสนเทศในระดับชาติและระดับสากล 

สามารถบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน ..........................................................................................................................๓๐ 

๒.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ : บริการวิชาการทางวิทยาการสารสนเทศ เพ่ือกําหนดทิศทางหรือตอบสนองความต้องการของ

สังคม โดยคํานึงถึงการใช้ประโยชน์ต่อยอด การลดต้นทุน และการนํากลับมาใช้ใหม่..........................................๓๒ 

๒.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างกิจกรรมท่ีตอบรับต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม................................................๓๔ 

๒.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ : เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของบุคลากรตามกรอบธรรมาภิบาล........................๓๖ 

๓. ตัวช้ีวัด...........................................................................................................................................................................๔๐ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ ร้อยละของนิสิตท่ีได้รบัประกาศนียบัตรท่ีเก่ียวข้องทางวิทยาการสารสนเทศ .............................................๔๐ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ ร้อยละของนิสิตท่ีได้รบัประกาศนียบัตรท่ีเก่ียวข้องทางภาษาต่างประเทศ .................................................๔๒ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ จํานวนรายวิชาในหลกัสูตรท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ.....................................................................................๔๔ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ ร้อยละของรายวิชาปฏิบัติการท่ีมีผู้ช่วยสอน...............................................................................................๔๖ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๕ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของคณาจารย์และนิสติท่ีมีต่อการให้บริการท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน ๔๘ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๖ จํานวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ เครือข่ายทางวิชาการและการแลกเปลีย่นประสบการณ์กับหน่วยงาน

อ่ืน ...........................................................................................................................................................๕๐ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๗ ร้อยละของคณาจารยแ์ละบุคลากรท่ีได้รับการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาความรู้ ....................................๕๒ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๘ ร้อยละของงบประมาณสําหรับการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิจัย และ

สภาพแวดล้อมในส่วนงาน .......................................................................................................................๕๔ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๙ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาตติ่อจํานวนนักวิจัย...........๕๖ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐ จํานวนบทความวิชาการ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หนังสือ หรือตําราท่ีนําผลจากการทํา

วิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน ....................................................................................................๕๘ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโครงการบริการวิชาการเชิงรุก.................................๖๐ 



IV 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๒ ร้อยละของงบประมาณสําหรับสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม..............................................๖๒ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๓ มรี้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริม สอดแทรกอัตลักษณ์ความเป็นไทย 

ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถ่ิน ......................................................................................................................๖๔ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๔ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบสารสนเทศในการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ๖๖ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๕ ร้อยละของระดับความสุขในการทํางานภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ...............................................๖๘ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๖ ร้อยละของงบประมาณท่ีจัดสรรให้สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตรค์ณะวิทยาการสารสนเทศ...................๗๐ 

ภาคผนวก .............................................................................................................................................๗๒ 

 



หน้า ๑ 

 

บทท่ี ๑ 
ข้อมูลพืน้ฐานและสภาพการณ์ท่ัวไปของคณะ 

 

๑. ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 
๑.๑ ประวัติและพัฒนาการ 

 คณะวิทยาการสารสนเทศจัดต้ังข้ึนอย่างเป็นทางการเม่ือวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยยกฐานะ
จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ ที่ถูกจัดต้ังข้ึนเม่ือวันที่ ๔ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖ ทําหน้าท่ีให้การศึกษา พัฒนา ค้นคว้า วิจัย และผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มาอย่างต่อเน่ือง ต่อมาในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เริ่มเปิดสอนระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดรับสมัครนิสิตในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปริญญาเอกร่วมสถาบัน: หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  การดําเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการ
กระจายแหล่งการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสู่ภาคตะวันออก 
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก 
  ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศได้ทําหน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งมหาวิทยาลัย รายวิชาบริการเฉพาะสําหรับนิสิตในบาง
สาขาวิชาที่ต้องการความรู้พื้นฐานด้านการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะด้าน และรายวิชาเอกของหลักสูตรใน
ความรับผิดชอบของคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ดังน้ี 

๑. พ.ศ. ๒๕๓๖ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปัจจุบัน
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒. พ.ศ. ๒๕๔๑ เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเน่ือง) 
ปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓. พ.ศ. ๒๕๔๑ เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้แก่นิสิตวิทยา
เขตสระแก้ว และทําการตัดโอนหลักสูตรน้ีให้กับวิทยาเขตสระแก้วในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๔. พ.ศ. ๒๕๔๗ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้น
การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
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๕. พ.ศ. ๒๕๕๐ เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปริญญาเอกร่วมสถาบัน: หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐ ๑๑ 
มหาวิทยาลัย 

๖. พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
  ปัจจุบันคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เปิดการสอนทั้งหมด ๗ หลักสูตร (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) 
มีนิสิตทั้งส้ิน ๑,๐๓๐ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๔) และมีการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาบริการ 
(ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) อีกปีละประมาณ ๖,๐๐๐ คน 
  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มีสํานักงานคณบดี และสํานักงานจัดการศึกษา ต้ังอยู่ท่ีอาคารสิรินธร ช้ัน 
๕  ห้อง ๕๐๕ และช้ัน ๔ ห้อง ๔๑๕ ตามลําดับ 
 

๑.๒ งบประมาณ 
งบประมาณรายรับมีที่มาจาก 
- งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 
- ค่าบํารุงคณะ และค่าลงทะเบียนเรียนของนิสิต 

  
ตารางที่  ๑  ประมาณการรายรับของคณะวิทยาการสารสนเทศ ช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
                 หน่วย:ล้านบาท 

 
ปีการศึกษา/จํานวนนิสิต 

ปีงบประมาณ 

 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔           

 - ปริญญาตรี ๑,๑๐๐ คน ๒๐.๐๐ - - - - 

 - ปริญญาโท ๔๐ คน  ๒.๘๐ - - - - 

 - ปริญญาเอก ๕ คน ๐.๕๐ - - - - 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕           

 - ปริญญาตรี ๑,๒๐๐ คน - ๒๔.๖๐ - - - 



หน้า ๓ 

 

 
ปีการศึกษา/จํานวนนิสิต 

ปีงบประมาณ 

 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
 - ปริญญาโท ๕๐ คน - ๔.๔๐ - - - 

 - ปริญญาเอก ๑๐ คน - ๑.๑๐ - - - 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖         

 - ปริญญาตรี ๑,๒๐๐ คน - - ๒๔.๖๐ - - 

 - ปริญญาโท ๕๐ คน - - ๔.๔๐ - - 

 - ปริญญาเอก ๑๕ คน - - ๒.๐๐ - - 



หน้า ๔ 

 

 
ปีการศึกษา/จํานวนนิสิต 

ปีงบประมาณ 

 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗          

 - ปริญญาตรี ๑,๒๐๐ คน - - - ๒๔.๖๐ - 

 - ปริญญาโท ๕๐ คน - - - ๔.๔๐ - 

 - ปริญญาเอก ๑๕ คน - - - ๒.๐๐ - 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗           

 - ปริญญาตรี ๑,๒๐๐ คน - - - - ๒๔.๖๐ 

 - ปริญญาโท ๕๐ คน - - - - ๔.๔๐ 

 - ปริญญาเอก ๑๕ คน - - - - ๒.๐๐ 

 
  งบประมาณรายจ่าย 

 
ตารางที่  ๒  งบประมาณรายจ่ายของคณะวิทยาการสารสนเทศ ช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 
                                                                                                         หน่วย:ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. งบบุคลากร           

เงินเดือน ๐.๕๒ ๐.๕๔ ๐.๕๖ ๐.๕๘ ๐.๖๐ 

๒. งบดําเนินการ           

ค่าตอบแทนผู้สอน ๓.๕๐ ๔.๐๐ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ๐.๖๙ ๐.๖๙ ๐.๖๙ ๐.๖๙ ๐.๖๙ 

ค่าจ้างเหมาบริการ ๐.๕๒ ๐.๖๕ ๐.๘๖ ๑.๑๐ ๑.๑๐ 

ค่าวัสดุ ๑.๓๘ ๑.๗๔ ๒.๒๙ ๒.๙๓ ๒.๙๓ 

ค่าสาธารณูปโภค ๒.๐๗ ๒.๖๑ ๓.๔๓ ๔.๓๙ ๔.๓๙ 

๓. งบลงทุน           

ค่าครุภัณฑ์ ๑.๗๓ ๒.๑๗ ๒.๘๖ ๓.๖๖ ๓.๖๖ 

ค่าส่ิงก่อสร้าง ๐.๐๐ ๓.๐๐ ๘.๐๐ ๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐ 



หน้า ๕ 

 

ปีงบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๔. เงินอุดหนุน          

โครงการวิจัย บริการวิชาการ  
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาบุคลากร 

๐.๕๗ ๐.๖๘ ๐.๗๙ ๐.๙๕ ๐.๙๙ 

๕. สมทบส่วนกลางมหาวิทยาลัย  ๘% ๑.๓๘ ๑.๗๔ ๒.๒๙ ๒.๙๓ ๓.๐๕ 

รวมทั้งส้ิน ๑๒.๓๖ ๑๗.๘๒ ๒๖.๒๗ ๓๔.๒๓ ๓๔.๔๑ 
 

๑.๓ บุคลากร 
  ปัจจัยท่ีสําคัญในการพัฒนาองค์กร คือ  บุคลากร  ผู้เป็นตัวจักรสําคัญ  ในการขับเคล่ือนองค์กรให้
เกิดความก้าวหน้าและบรรลุภารกิจที่ต้ังไว้ 
  คณะวิทยาการสารสนเทศมีบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ภายในคณะหลายประเภท คือ บุคลากรประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา  และลูกจ้างช่ัวคราว 

 
ตารางที่ ๓   รายช่ือคณาจารย์ในคณะวิทยาการสารสนเทศ 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 

๑. นางสาวกันทิมา  อ่อนละออ อาจารย์ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  ม.บูรพา 
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  ม.อัสสัมชัญ 

๒. นายกฤษณะ  ชินสาร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.บ. (สถิติ) มศว. มหาสารคาม 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
Ph.D. (Computer Science)  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๓. นางคนึงนิจ  กุโบลา อาจารย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  ม.ขอนแก่น 
M.Sc. (Computer Science) Univ. of  
Southern California, USA 
M.Sc. (Computer Science) Univ. of  
Louisiana at Lafayette, USA 



หน้า ๖ 

 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 

Ph.D. (Computer Science) Univ. of  
Louisiana at Lafayette, USA 



หน้า ๗ 

 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 

๔. นายจักริน  สุขสวัสด์ิชน อาจารย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  ม.บูรพา 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหาร ลาดกระบัง 
Ph.D. (Computer Science)  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๕. นายจิระ  จตุรานนท์ อาจารย์ กศ.บ. (เคมี) มศว. บางแสน 
วท.ม. (สมุทรศาสตร์สกายะและเคมี)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.Sc. (Computer Science)  Curtin 
Univ. of  Technology, Australia 

๖. นายธวัชชัย  เอ่ียมไพโรจน์ อาจารย์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์) ม.เชียงใหม่ 
M.S. (Computer Application)  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

๗. นางสาวนวลศรี  เด่นวัฒนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.บ. (คณิตศาสตร์)  ม.สงขลานครินทร์ 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สาขาวิชาเอก
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 

๘. นางสาวเบญจภรณ์   
           จันทรกองกุล 

อาจารย์ วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

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



หน้า ๘ 

 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 

Information Technologies) University 
of Applied Sciences Duesseldorf, 
Germany 



หน้า ๙ 

 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 

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

๑๑. นายพงษ์วุฒิ  ดวงศรี อาจารย์ กศ.บ. (ฟิสิกส์) มศว. ประสานมิตร 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  ม.มหิดล  
กศ.ม. (ฟิสิกส์) มศว. ประสานมิตร 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๒. นางสาวพรวณัฐ   
        ธนพลภัควัฒน์ 

อาจารย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์) 
เกียรตินิยม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
กําลังศึกษา วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ม.บูรพา 

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

๑๔. นายวรวิทย์  วีระพันธ์ุ อาจารย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  ม.บูรพา 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

๑๕. นายวิชัย  บุญเจือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.บ.(คณิตศาสตร์), วศ. ปทุมวัน 
M.A.T.(Mathematics), University of 
The Philippines at Diliman 

๑๖. นายวิทวัส  พันธุมจินดา อาจารย์ วท.บ. (ฟิสิกส์)  ม.บูรพา 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และ



หน้า ๑๐ 

 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 



หน้า ๑๑ 

 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 

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

๑๘. นางสาวสุวรรณา  รัศมีขวัญ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

๑๙. นางสุรางคนา  ธรรมลิขิต ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

๒๐. นายเสรี  ชิโนดม อาจารย์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง 
วศ. บางแสน 
ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๑. นางสาวอธิตา  โชคอนันต์รัตนา อาจารย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  ม.บูรพา 
วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 

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

๒๓. Mr.John Gatewood Ham อาจารย์ B.S. (Mathematics)  The University of  



หน้า ๑๒ 

 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 

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



หน้า ๑๓ 

 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 

๒๔. นายณัฐนนท์  ลีลาตระกูล อาจารย์ วศ.บ. (ไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 1  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
M.Eng. (Electrical Engineering) Cornell 
University, USA 
Ph.D. (Electrical and Computer 
Engineering) Carnegie Mellon 
University, USA 

๒๕. นางสาวสุรางศ์รัตน์   
        เชาว์โคกสูง 

อาจารย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

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

 

ตารางที่  ๔  จํานวนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 
๑. นายเหมรัศมิ์  วชิรหัตถพงศ์ นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
 ม.บูรพา 
กําลังศึกษาต่อ วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 
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๒. นายเกรียงศักด์ิ ปานโพธ์ิทอง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
ม.บูรพา 

๓. นายสิทธิพงษ์  ฉิมไทย นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ทล.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ม.บูรพา 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 
๔. นางสาวกุลชลี  รัตนคร นักวิชาการศึกษา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

ม.บูรพา 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  ม.บูรพา 

๕. นายกรสหนันท์  ต่อพงษ์พันธ์ นักวิชาการศึกษา นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต 
๖. นางระวีนันท์  ชูสินชินภัทร เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน

ทั่วไป 
กศ.บ.  (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  
ม.บูรพา 

๗. นางสาวหรรษา  รอดเงิน นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

บธ.บ. บริหารธุรกิจ  (การบัญชี)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

๘. นางสาวกมลวรรณ  แสงระวี นักวิชาการศึกษา วท.บ. (สถิติ) ม.บูรพา 
กําลังศึกษาต่อ วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) ม.บูรพา 

๙. นางสาวศิริจันทร์  แซ่ล้ี นักวิชาการพัสดุ บช.บ. (บัญชีบัณฑิต)  ม.ศรีปทุม 
วิทยาเขต ชลบุรี 

๑๐. นางสาวนิตยา  ติรพงษ์พัฒน์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไป 

บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๑๑. นายสุธน  ทองปาน พนักงานผลิตทดลอง ประถมศึกษาปีท่ี ๖ วัดแจ้งเจริญ
ดอน 

๑๒. นางสาวสุธาทิพย์  ทรัพย์
ประเสริฐ 

คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี ๖   กศน. จ.
ชลบุรี 

 
๕.๑ การจัดการศึกษาของคณะ 
  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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๒. โครงสร้างองค์กรของคณะวิทยาการสารสนเทศ  
 
      คณะวิทยาการสารเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น ๓ หน่วยงาน 
ประกอบด้วย สํานักงานคณบดี สํานักงานจัดการศึกษา และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานคณบดี กํากับดูแลโดยหัวหน้าสํานักงานคณบดี แบ่งเป็นกลุ่มงาน ดังนี้ 

• งานการบริหาร และการจัดการทั่วไป 

• งานการบริการการศึกษา 

• งานบริการวิชาการ  

• งานการเงินและพัสดุ 

• งานนโยบายและแผน 

• งานห้องปฏิบัติการ 

• งานประกันคุณภาพ 

• งานกิจการนิสิต 
 

สํานักงานจัดการศึกษา กํากับดูแลโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แบ่งเป็น ๓ สาขาวิชา ดังนี้ 
๑. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๓. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา กํากับดูแลโดยผู้อํานวยการเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา  

 
 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 

สํานักงานคณบด ี สํานักงานจัดการศึกษา เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาค
ตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 
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๓. โครงสร้างการบริหารของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 
                                                                                        
                                        
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

คณะกรรมการบรหิารคณะวิทยาการสารสนเทศ 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการสารสนเทศ 

รองคณบด ี ประธานสาขา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์ป.ตร ี

สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ป.ตร ี

สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ผู้ช่วยคณบด ี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
และแผนงาน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตและกิจการพิเศษ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพและสหกิจศึกษา 

ผู้อํานวยการเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ภาคตะวันออก 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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๔. หลักสูตร 
  คณะวิทยาการสารสนเทศ ปัจจุบันได้เปิดการสอนทั้งหมด ๔ หลักสูตร (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) 
และในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จะเปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่มอีก ๓ หลักสูตร ซึ่งจะมีนิสิตทั้งส้ินโดยประมาณ 
๑,๐๓๐ คน และมีการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาบริการ อีกปีละประมาณ ๖,๐๐๐ คน 

 หลักสูตรประกอบด้วย ดังน้ี 
๑. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเน่ือง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 

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

 

๕. ผลงานเด่นจากพัฒนาการท่ีผ่านมา 
๕.๑ ด้านการบริหาร 

  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาจะกําหนดให้มีระบบการบริหารงานบุคคลเป็น ๒ 
ประเภท ประกอบด้วย ผู้บริหารของคณะวิทยาการสารสนเทศ คือ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และ
ประธานสาขาวิชา การได้มาซ่ึงผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่า
ด้วยการสรรหาคณบดี จะเป็นผู้บริหารท่ีมีวาระเช่นเดียวกับคณบดี หัวหน้าส่วนงานท่ีเทียบเท่า สําหรับ
อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุนจะได้มาจากคณาจารย์ที่มีอยู่เดิมของภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และการประกาศรับสมัครเพิ่มเติม เพื่อคัดเลือกหรือแข่งขันตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งจะ
ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหน่งต่าง ๆ การจัดระบบการบริหารงานบุคคล เช่น การคัดเลือก/
การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การเล่ือนตําแหน่ง การข้ึนเงินเดือน จะข้ึนอยู่กับประเภทของตําแหน่งและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

๕.๒ ด้านการผลิตบัณฑิต 
  คณะวิทยาการสารสนเทศได้มีการปรับเปล่ียนการผลิตบัณฑิตและการวิจัยให้สอดคล้องกับ
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เทคโนโลยี ตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป สามารถผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
บูรพา ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการเรียนการสอน มีมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนําผลที่ได้ไปสู่การ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างแท้จริง 
 

๕.๓ ด้านการวิจัย 
  คณาจารย์และนิสิตในสังกัดของคณะวิทยาการสารสนเทศได้ทําการศึกษาและวิจัย  ซึ่งครอบคลุม
งานวิจัยในด้านการวิเคราะห์และออกแบบข้ันตอนวิธี (Algorithm Analysis and Design)  โครงข่าย
ประสาทเทียม (Artificial Neural Networks)  การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining)  การทําคลังข้อมูล 
(Data Warehousing) การประมวลสัญญาณและการประมวลผลภาพ (Digital Signal and Image 
Processing)  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)  ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 
(Genetic Algorithm)  การแบ่งกลุ่มข้อมูลและการรู้จําต้นแบบ (Pattern Classification and 
Recognition)  ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)  ไบโอเมทริกซ์ (Biometrics)  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
(Software Engineering)  คอมพิวเตอร์กราฟิกและส่ือผสม (Computer Graphics and Multimedia)  
การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อสังคม (Analysis and Design of Social Software) การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อการบริการผ่านเว็บ (Web-based Application Software Development) และ
ระบบการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning System) เป็นต้น โดยมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตอบรับให้
ตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และยังมีห้องปฏิบัติการสําหรับสนับสนุนงานวิจัย ได้แก่  ห้องปฏิบัติการ
วิจัยลีนุกซ์ (Burapha Linux Laboratory) ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ (Information 
System Engineering Research Laboratory: ISERL)  ห้องปฏิบัติการวิจัย Mobile & Services 
Computing and Information Mining  ห้องปฏิบัติการวิจัย Advanced Computer Graphic and 
Multimedia และ Knowledge and Smart Technology Research Center (KST) 
 

๕.๔ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
๕.๑.๑ เป็นศูนย์ประสานงานและอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ค่าย ๑ และ ค่าย ๒ 

โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และคณาจารย์ของ
คณะฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกลางวิชาคอมพิวเตอร์ของมูลนิธิ สอวน. และนํานักเรียนระดับมัธยมศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติต้ังแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน  
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๕.๑.๒ เป็นผู้สังเกตการณ์การจัดการคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ (1st POSN-
OI) ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
จัดต่อเน่ืองทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ เม่ือครั้งยังเป็นภาควิชาฯ ได้เป็นเจ้าภาพการ
แข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๒ (2nd POSN-OI) โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิ สอวน. 
ระหว่างเดือน เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

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

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

๕.๑.๕ เป็นศูนย์แข่งขันโครงการมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) โดยความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ต้ังแต่ปี ๒๕๕๑ ถึง ปัจจุบัน 

๕.๑.๖ เป็นศูนย์อบรมครูคอมพิวเตอร์ ในโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้ังแต่ปี ๒๕๔๙ ถึง ปัจจุบัน 

๕.๑.๗ โครงการอบรมครูคอมพิวเตอร์ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก 
๕.๑.๘ โครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การประชุม

วิชาการวิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NCSEC 2003)  การประชุมวิชาการนานาชาติสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (JCSSE 2005)  และ การจัดประชุมวิชาการประจําปีระดับ
นานาชาติ Knowledge and Smart Technology (KST) ซึ่งจัดทุกปีต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา 

๕.๑.๙ โครงการบริการวิชาการ เช่น การให้บริการวิชาการในการเป็นที่ปรึกษาและดูแลเครื่อง
บริการเครือข่ายและระบบสํารองข้อมูล (Mirror Sites) ให้กับหน่วยงานภาครัฐ การเป็นท่ีปรึกษาและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ได้แก่ ระบบสารบรรณ ระบบบุคลากร และระบบทะเบียน 

 
๕.๕ ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะวิทยาการสารสนเทศ มีการจัดโครงการด้านการทํานุศิลปวัฒนธรรมประจําปี เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและกําลังใจให้กับนิสิตและบุคลากร และเพื่อเป็นการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงอยู่
ตลอดไป ได้แก่ 

๕.๕.๑ การทําบุญประจําปี/วันสถาปนาคณะฯ 
๕.๕.๒ การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู 
๕.๕.๓ การจัดพิธีรดนํ้าดําหัวในเทศกาลปีใหม่ไทย 
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๕.๕.๔ การเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน เช่น การทอดกฐิน และ การแข่ง
ดนตรีไทย 
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บทท่ี ๒ 
การวิเคราะห์ภารกจิ สภาวะแวดลอ้ม  

และจุดยนืการพัฒนาของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

 

๑. ความจําเป็นเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศและความสําคัญของ

วิทยาการสารสนเทศท่ีมีต่อการพัฒนาประเทศและสังคม 

 

  ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการสารสนเทศ โดยเฉพาะวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์และ

การส่ือสารโทรคมนาคม ทําให้เกิดการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวางท้ังในภาครัฐและ

เอกชน ทั้งในวงการธุรกิจและการพัฒนาสังคม ตลอดจนการใช้งานในระดับอุตสาหกรรมไปจนถึงระดับ

ครัวเรือน ดังน้ันจึงมีความจําเป็นในการพัฒนาวิทยาการสารสนเทศให้สอดรับกับโครงสร้างเศรษฐกิจและ

สังคมไทยซึ่งเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย และตามการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ของโลก 

  ประเทศไทยพิจารณาเห็นว่าอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับวิทยาการสารสนเทศและการส่ือสาร เป็น

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และได้รับการระบุให้เป็นหน่ึงในสามกลุ่มของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งควร

สนับสนุนการพัฒนาต่อเช่ือมห่วงโซ่มูลค่า ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นอกจากน้ี

แล้ว แผนแม่บทวิทยาการสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) ยัง

ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ โดยมีเป้าหมายสําคัญท่ี

กําหนดไว้ในแผนแม่บทดังน้ี 

๑) พัฒนา/ยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้วิทยาการสารสนเทศและการส่ือสาร 

๒) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมวิทยาการสารสนเทศและการส่ือสาร

ของประเทศ 

๓) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเพิ่มการประยุกต์วิทยาการสารสนเทศและการส่ือสารในด้าน

การศึกษาและการฝึกอบรม 

๔) สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในชนบทเพื่อการพัฒนาประเทศท่ีย่ังยืน 
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 โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร์ไว้ ดังน้ี 

๑) การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อให้เป็นผู้นําในภูมิภาค 

๒) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย 

๓) การปฏิรูปและการสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๔) การยกระดับศักยภาพพื้นฐานสังคมไทยเพื่อการแข่งขันในอนาคต 

๕) การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อมุ่งขยายตลาดต่างประเทศ 

๖) การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๗) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการให้บริการของ

ภาครัฐ 

  สําหรับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ประโยชน์ สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้กําหนด
สถาปัตยกรรมเอสโอเอ (SOA: Service-Oriented Architecture) เพื่อใช้เป็นฐานของการพัฒนาระบบงาน
ของภาครัฐซึ่งสามารถให้บริการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้
โดยการเข้าใช้งานเพียงจุดเดียว หรือ One Stop Service ซึ่งจะช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้ใช้บริการได้มาก นอกจากน้ีแล้วยังได้กําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และความต้องการ
กําลังคนสําหรับอุตสาหกรรมส่วนน้ีด้วย 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นองค์ประกอบสําคัญใน
การพัฒนาประเทศ ซ่ึงแนวทางดังกล่าวจะไม่สามารถสําเร็จลงได้หากไม่มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีมีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอ ดังน้ัน จึงเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาท่ีจะทําหน้าท่ี
ในการผลิตบัณฑิตในสาขาดังกล่าวน้ีเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษาสําคัญในภาคตะวันออก ควรได้มีหน้าท่ีและบทบาทที่ชัดเจนใน การผลิตบัณฑิตสาขา
วิทยาการสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยี โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมไทยและสภาวการณ์ของ
โลกที่เปล่ียนแปลงไป 

 

๒. จุดยืนการพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘) 

คณะวิทยาการสารสนเทศจัดต้ังข้ึนอย่างเป็นทางการเม่ือวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยยกฐานะ
จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ ท่ีถูกจัดต้ังข้ึนเม่ือวันที่ ๔ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ทําหน้าท่ีให้การศึกษา พัฒนา ค้นคว้า วิจัย และผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการ
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คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มาอย่างต่อเน่ือง 
  

  ความจําเป็นต่อการพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ 

  ๑. เน่ืองจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เป็นศาสตร์ท่ีค่อนข้างใหม่และเป็นสาขาที่มีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วท้ังด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ระบบการเรียนการสอนจึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงองค์ความรู้ให้ทันต่อ

พัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีการสร้างข้ึนใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยต้องมีการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ

ในระดับสูง โดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู้เพื่อประโยชน์การใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงไปตามกลยุทธ์ทางการตลาดและทิศทางของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา 

นอกจากน้ีสาขาคอมพิวเตอร์ยังต้องมีการนําศาสตร์ในสาขาอ่ืนมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถ

ประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยลักษณะดังกล่าวน้ีจึงควรมีการจัดรูปแบบของหน่วยงานให้

สามารถเอ้ืออํานวยต่อการจัดการศึกษา มีการวิจัยและพัฒนาที่ดี สามารถสร้างนวัตกรรมตามความต้องการ

ของสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม  

  ๒. เน่ืองจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสาขาวิชาที่มีความจําเป็น

อย่างสูงต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นสาขาวิชาท่ีขาดแคลนตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖  มีผลให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติจัดทําโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์

เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะเครือข่ายเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในการ

ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของประเทศ นับต้ังแต่เริ่มโครงการเป็นต้นมา บุคลากรของภาควิชาฯ ท่ีได้รับ

การสนับสนุน ได้เริ่มสําเร็จการศึกษาและทยอยเดินทางกลับมา ทําให้มีการพัฒนาการเรียนการสอน และการ

วิจัย มีการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน แสดงให้

เห็นว่าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะ

ดําเนินการในระดับคณะได้ 

  ๓. จากการที่รัฐบาลได้กําหนดโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลตะวันออกเร่งด่วน โดยกําหนดให้

จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองพัฒนาหลัก และให้จังหวัดระยองกับจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองพัฒนารอง โดยนับเป็น

จุดยุทธศาสตร์สําคัญของประเทศ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยบูรพา มีบทบาทสําคัญย่ิงในการตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียน และหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในภาคตะวันออก ด้วยทําเลท่ีต้ังท่ีเหมาะสม ทําให้

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
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ภาครัฐ ธุรกิจ เอกชนและอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกได้เป็นอย่างดี และมีศักยภาพเพียงพอที่จะขยายการ

ให้บริการวิชาการสู่ระดับประเทศ  ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยบูรพาให้มากย่ิงข้ึน  

  ๔. สาขาคอมพิวเตอร์เป็นสาขาท่ีมีความหลากหลาย และเป็นศาสตร์ท่ีมีสาขาวิชาใหม่ ๆ เกิดข้ึนเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของสังคม ทําให้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่มีการดําเนินการในปัจจุบันไม่เพียงพอ จําเป็นต้องมีการขยายสาขาวิชาให้เพิ่มมากข้ึน เพื่อให้สอดคล้องกับ

แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย ซึ่งสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กําหนดความต้องการและจัดประเภทของซอฟต์แวร์ที่อยู่ในข่ายของการ

ส่งเสริม ๔ สาขา ได้แก่ 

   ก. สาขาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ (Enterprise Software) มีความต้องการวิศวกรซอฟต์แวร์ ท่ีมี

ทักษะด้านวิศวกรรมแขนงใหม่ จํานวนไม่ตํ่ากว่า ๕,๐๐๐ คน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และร่วมกับองค์กร

ระดับประเทศ บริษัทข้ามชาติ และภาคการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของนักเขียนโปรแกรมและนัก

ออกแบบซอฟต์แวร์ ที่มีความรู้ในภาษาจาวา (Java) สถาปัตยกรรมแบบดอตเน็ต (.NET) และหลักสูตรท่ีไม่

อิงกับฐานปฏิบัติการของผู้ผลิต (Vendor Independent Platform) จนถึงข้ันผ่านการสอบรับรองมาตรฐาน

ระดับสากล จํานวนไม่ตํ่ากว่า ๑๐,๐๐๐ คน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  

   ข. สาขาการทําภาพเคล่ือนไหวและส่ือผสม (Animation and Multimedia) หรือส่ือดิจิทัล 

(Digital Content) มีความต้องการบุคลากรจํานวนไม่ตํ่ากว่า ๑๐,๐๐๐ คน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   ค. สาขาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Mobile Application) มีความต้องการ

บุคลากรจํานวนไม่ตํ่ากว่า ๕,๐๐๐ คน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   ง. สาขาซอฟต์แวร์ฝังตัว (Embedded Software) มีความต้องการบุคลากรจํานวนไม่ตํ่ากว่า 

๕,๐๐๐ คน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  แนวโน้มและการพัฒนาของวิชาชีพสาขาวิทยาการสารสนเทศ 

   จากท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นความต้องการบุคลากรทางด้านวิทยาการสารสนเทศที่ทําการศึกษาโดย

สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเห็นได้ว่า การพัฒนาอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์มีความสําคัญกับประเทศเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่เป็นการเปิดโอกาสในการสร้างรายได้

ให้แก่ประเทศเท่าน้ัน แต่ยังมีความสําคัญต่อการขยายการลงทุนทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่ง

เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างระบบเศรษฐกิจ ดังน้ันการพัฒนาเยาวชนและบุคลากรของประเทศ

ให้มีความรู้ความสามารถระดับสูง จึงเป็นการสร้างสังคมให้มีความเจริญ และเป็นการสร้างสังคมองค์ความรู้
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ของประเทศด้วย  สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้มีการกําหนด 

แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย โดยเสนอแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ไทยไว้ ๘ ประการ สําหรับเป็นแนวปฏิบัติทั้งในภาครัฐและเอกชน 

สําหรับแนวทางท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษามีสองประการดังน้ี  

   ๑. ปรับปรุงพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพระดับสูง (แผนแม่บทข้อ ๔) 

   ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วประเทศมีการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังในระบบการ

เรียนด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนการสอนผ่านส่ือสารสนเทศ นับเป็นการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง

รัฐและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรรีบดําเนินการโดยด่วน (แผนแม่บทข้อ ๘) 

 

๓. การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 

จุดแข็ง 

๑. มีความพร้อม บุคลากร-เทคโนโลยี- งบประมาณ 

๒. มีช่ือเสียงได้รับการยอมรับ 

๓. เป็นสาขาวิชาขาดแคลนเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานในทุกภาคส่วน 

๔. เป็นสาขาวิชาท่ีภาครัฐให้ความสําคัญสูงและกําหนดให้อยู่ในแผนแม่บทของประเทศ 

๕. มีช่ือเสียงความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้าน Open Source 

๖. ทําเลที่ต้ังอยู่ในแหล่งอุตสาหกรรมและไม่ไกลจากกรุงเทพ 

๗. มีเครือข่ายศิษย์เก่าท่ีพร้อมให้การสนับสนุน 

จุดอ่อน 

๑. เน่ืองจากเป็นคณะที่เปิดใหม่รูปแบบของการบริหารจัดการจึงยังไม่มีความลงตัว 

๒. อัตรากําลังคนไม่เพียงพอต่อภาระงานที่มีอยู่ 

๓. ขาดความเป็นเอกภาพในการทํางาน 

๔. อาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการยังมีอัตราที่ตํ่ากว่ามาตรฐาน 

๕. คณะยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

๖. จํานวนและคุณภาพของนิสิตเป็นอุปสรรคในการผลิตบัณฑิตคุณภาพ 

โอกาส 
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๑. หน่วยงานภายนอกให้โอกาสสนับสนุนงานวิจัยและการบริการวิชาการ 

๒. ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชาน้ีสูง 

๓. มีผู้สนใจท่ีจะเข้าศึกษาสูง 

๔. ภาครัฐมอบหมายให้เป็นตัวแทนและเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการจัดต้ังเขตอุตสาหกรรม 

software ในภาคตะวันออก 

ภัยคุกคาม 

๑. มีมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงเข้ามาเปิดสอนในสาขาวิชาเดียวกัน 

๒. บุคคลทั่วไปขาดความรู้ความเข้าใจในนิยามของแขนงวิชาภายใต้ศาสตร์ด้านวิทยาการ

สารสนเทศ 

๓. สภาพสังคม ส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศโดยรอบมหาวิทยาลัยมีปัจจัยย่ัวยุท่ีอาจทําให้นิสิตหลง

ผิดได้โดยง่าย 

๔. ยังมีช่องว่างระหว่างกลุ่มประชากรด้านการเข้าถึง ท่ัวถึง และทัดเทียมในการใช้เทคโนโลยี 

(Digital divide ) 
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บทท่ี ๓ 
แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ จะประกอบไปด้วยทิศทางยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ พร้อมทั้งกําหนดระบบวัดเชิงยุทธศาสตร์ ซ่ึง
ประกอบไปด้วยตัวช้ีวัดและ ค่าเป้าหมาย และกําหนดระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางในการวัดและประเมินผล 
  ทั้งน้ีโดยพิจารณาให้ความสําคัญต่อความสอดคล้อง สนับสนุน ท่ีสนองต่อ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย ฉบับท่ี ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙)  นโยบายของภาครัฐ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ยุทธศาสตร์จังหวัด
ชลบุรี  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา และความต้องการจําเป็นของพื้นท่ี เช่นโครงการเพื่อการพัฒนาพื้นท่ี
ชายฝ่ังทะเลตะวันออกเร่งด่วน จากการท่ีได้กําหนดให้จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองพัฒนาหลัก และให้จังหวัด
ระยองกับจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองพัฒนารอง ซึ่งนับเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของประเทศ  นอกจากน้ี 
ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการสารสนเทศฉบับน้ีได้รับการปรับปรุงให้รองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและ เอกชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ี
มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงประกอบไปด้วยการกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

๑. ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑.๑ วิสัยทัศน์ 

“สร้างอารยะบัณฑิต มุ่งแนวคดิสากล นําพาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาการสารสนเทศ” 

  สร้างอารยะบัณฑิต หมายถึง การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการสารสนเทศ 
ประกอบกับเป็นผู้ท่ีมีศีลธรรมและจรรยาบรรณ สร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับชุมชนของตน สังคมโดยรวม 
ประเทศชาติ หรือระดับโลก ได้ในท่ีสุด 
  แนวคิดสากล หมายถึง การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านวิทยาการสารสนเทศ บนพื้นฐานของการใช้
บรรทัดฐาน มาตรฐานในระดับโลกหรือระดับสากล 
  นําพาสังคมอย่างย่ังยืนด้วยวิทยาการสารสนเทศ หมายถึง การผลิตองค์ความรู้ ผลงานวิจัย หรือ 
งานบริการวิชาการ ด้านวิทยาการสารสนเทศ ท่ีสามารถนําไปช่วยในการพัฒนาสังคมได้อย่างมีคุณค่าและ
ต่อเน่ือง 
 ๑.๒ พันธกิจ 
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  ๑. ทําการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการสารสนเทศระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ให้มีความรู้ 
คุณธรรมและจริยธรรม และได้มาตรฐานทางวิชาการระดับสากล 
  ๒. ทําการศึกษาและวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาทางด้านวิทยาการสารสนเทศ ให้สามารถนําไป
พัฒนาวิชาการ ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาการสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม 
  ๓. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบท่ีเปิดกว้าง สู่สังคมอย่างมี
คุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
  ๔. จัดกิจกรรม/โครงการเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณธรรมให้นิสิตเป็น
นักพัฒนาที่มีคุณภาพและคงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ 
 
 ๑.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้ภารกิจโดยหน้าท่ี 
และภารกิจของวิสัยทัศน์บรรลุผลสัมฤทธ์ิ มี ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดสังคมการ
เรียนรู้ที่นิสิตสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิต ท้ังในระดับท้องถ่ินและสากล 

๒. ผลิตงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาการสารสนเทศในระดับชาติและระดับสากล สามารถ
บูรณาการกับศาสตร์อ่ืน 

๓. การบริการวิชาการทางวิทยาการสารสนเทศ เพื่อกําหนดทิศทางหรือตอบสนองความต้องการ
ของสังคม โดยคํานึงถึงการใช้ประโยชน์ต่อยอด การลดต้นทุน และการนํากลับมาใช้ใหม่ 

๔. การสร้างกิจกรรมที่ตอบรับต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
๕. การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของบุคลากรตามกรอบธรรมาภิบาล 

 
 ๑.๔ เป้าประสงค์ 

  เป้าประสงค์เป็นผลสัมฤทธ์ิในอนาคตที่องค์กรมุ่งหวังจะให้บรรลุผลตามประเด็นยุทธศาสตร์  เป็น
ผลสัมฤทธ์ิสําคัญที่บ่งบอกว่าพันธกิจบรรลุผลสัมฤทธ์ิ และคณะได้พัฒนาไปในทิศทางของวิสัยทัศน์ตามท่ีได้
กําหนดไว้ ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าประสงค์ต่อไปน้ี 

๑. บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ได้งานตรงตามสาขา สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
๒. หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน 
๓. ผลงานทางวิชาการที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและถ่ายทอดสู่ภาครัฐและ

เอกชน  
๔. ศูนย์กลางบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการเข้า



หน้า ๒๒ 
 

สู่ประชาคมอาเซียน 
๕. ความร่วมมือและสังคมท่ีมีความรู้ทางด้านวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
๖. บัณฑิตและบุคลากรท่ีได้รับการปลูกฝังในการส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการ

ดํารงไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
๗. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบสารสนเทศ และมีการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
 
  โดยแสดงความสัมพันธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ในแผนที่กลยุทธ์ในหน้าถัดไป 



วิสัยทัศน์ :  สรา้งอารยบัณฑิต มุง่แนวคิดสากล นําพาสงัคมอย่างยั่งยืน ด้วยวิทยาการสารสนเทศ

สร้างอารยบัณฑิตทางวิทยาการสารสนเทศ ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดสังคมการเรียนรูท้ี่นิสิตสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิต ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล

บัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้งาน
ตรงตามสาขา สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

หลักสูตรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาครัฐและ

ภาคเอกชน

จัดบริการ
การศึกษาให้
เอื้ออํานวยต่อ

การเรยีนรู้
อย่างยั่งยืน

มีระบบ
ผู้ช่วยสอน

มีการสนับสนุนให้
นิสิตสอบ

ประกาศนียบัตร ที่
เกี่ยวข้องทาง

วิทยาการ
สารสนเทศ

มีระบบการ
ประชาสัมพันธ์ 
และศิษย์เก่า

สัมพันธ์

จัดระบบการเรียน
การสอนให้มี

ประสิทธิภาพ ตาม
กรอบมาตรฐาน 

โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน

จัดระบบการ
ให้บริการเพื่อ

สนับสนุนการเรียน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

จัดระบบการสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษา
ภาคอุตสาหกรรมและ

ศิษย์เก่า

พัฒนาบุคลากรให้
เป็นทรัพยากร

บุคคลที่พึงประสงค์
ต่อองค์กรและ

สังคม

เตรียมความพร้อม
ทางด้านทรัพยากร
ให้เพียงพอและ
ทันสมัยอยู่เสมอ

แสวงหาความร่วมมือ 
เครือข่ายทางวิชาการ
และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับ

หน่วยงานอื่น

ผลิตงานวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศสู่ระดับ
สากล

นําพาสังคมด้วยบริการวิชาการ
ทางวิทยาการสารสนเทศ เพื่อ

สร้างสงัคมอุดมปัญญา

พัฒนาและส่งเสริม
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

สร้างระบบงานบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมยั 

ผลิตงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาการสารสนเทศใน
ระดับชาติและระดับสากล สามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่น

ผลงานทางวิชาการที่สามารถนําไปประยกุต์ใช้ในการเรียน
การสอนและถ่ายทอดสู่ภาครัฐและภาคเอกชน

ศูนย์กลางบริการ
วิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับภูมิภาคเพื่อ

รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อพันธ
กิจ ทําให้นิสิตและบุคลากรมี
ความสุขในการเรียนรู้ การ

ทํางานและการทําวิจัย

มีหน่วยวิจัย ผู้ช่วยวิจัย และ
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
ส่งเสริมการ พัฒนาผลงาน
ทางวิชาการและการวิจัย

มีหน่วยบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ให้กับองค์กรและ

หน่วยงานภายนอก

พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรยีนรู้ การทํางาน และ
การทําวิจัย ตามแผนแม่บท

พัฒนาระบบและกลไกใน
การสนับสนุนการทําวิจัยมุ่ง
สู่ระดับสากล

จัดระบบการ
ให้บริการวิชาการและ
ส่งเสริมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามแผนแม่บท

จัดเตรียมสภาพแวดล้อม
และปัจจัยที่สนับสนุนต่อการ
เรียนรู้ การทํางาน การวิจัย 

และการบริการวิชาการ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การทําวิจัยของบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของ

ตนเอง

บริการวิชาการทางวิทยาการสารสนเทศ 
เพื่อกําหนดทิศทางหรือตอบสนองความ
ต้องการของสังคม โดยคํานึงถึงการใช้

ประโยชน์ต่อยอด การลดต้นทุน และการ
นํากลับมาใช้ใหม่

ความร่วมมือและ
สังคมที่มีความรู้

ทางด้านวิทยาการ
สารสนเทศ เพื่อ
เกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

เป็นที่พึ่งทาง
วิชาการ และ

ให้บริการข้อมูล
ทางด้านงานวิจัย

จัดระบบการให้
คําปรึกษาแก่

หน่วยงานภายนอก 
โดยผู้เชี่ยวชาญ

ประจําซอฟต์แวร์
ปาร์คภาคตะวันออก

ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพในการเป็น
ที่ปรึกษาทางด้าน
บริการวิชาการ

จัดเตรียม
สภาพแวดล้อมและ
ปัจจัยที่สนับสนุนต่อ

การเรยีนรู้ การทํางาน 
การวิจัย และการ
บริการวิชาการ

สร้างกิจกรรมที่ตอบรับต่อประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม

บัณฑิตและบุคลากรที่ได้รับการ
ปลูกฝังในการส่งเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการดํารงไว้ซึ่ง

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคม
สืบต่อไป

สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วม
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม

จัดระบบในการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้สืบ
สานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

เพิ่มพูนประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของบุคลากรตามกรอบธรรมาภิบาล

การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยระบบสารสนเทศ 

และมีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

มีวัฒนธรรมองค์กร ที่ให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมอย่างเสมอภาคและสร้างสรรค์ 

บริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ระบบสารสนเทศ

สร้าง ปลูกฝัง และ
เข้าใจวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อการ
สร้างความสําเร็จ
ขององค์กรร่วมกัน 
อย่างสร้างสรรค์

จัดเตรียมให้มี
การใช้ระบบ
สารสนเทศใน
องค์กรเพื่อการ
บริหารจัดการ
อย่างครบวงจร



 หน้า ๒๓ 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนกลยุทธ์ 
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ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดสังคมการเรียนรู้ท่ีนิสิตสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิต ท้ังในระดับท้องถิ่นและสากล 

 

เป้าประสงค์ ประสิทธิผลทางตามยุทธศาสตร์ 
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ได้งานตรงตามสาขา สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  

 
หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

 

การกําหนดกลยุทธ์หรือสิ่งท่ีจะทําให้บรรลุเป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ท่ี ๑. สร้างอัตลักษณ์ให้กับบัณฑิตของคณะ ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ มี

กระบวนทัศน์ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิต มีจิตบริการ และรักษาสุขภาพ 

กลยุทธ์ท่ี ๒. พัฒนาหลักสูตรท่ีมีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพ่ือให้บัณฑิตของคณะฯ มีทักษะสากล ตรงกับความ

ต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้การวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ท่ี ๓. จัดทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้พอเพียงและมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ท่ี ๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับทุกภาคส่วน 



 หน้า ๒๔ 

ตัวช้ีวัดการบรรลุเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียด  

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑ ร้อยละของนิสิตท่ีได้รับประกาศนียบัตรท่ีเก่ียวข้องทาง

วิทยาการสารสนเทศ 
 

๒ ๒ ๔ ๖ ๘ 

๒ ร้อยละของนิสิตท่ีได้รับประกาศนียบัตรท่ีเก่ียวข้องทาง
ภาษาต่างประเทศ 

 
๒ ๒ ๔ ๖ ๘ 

๓ จํานวนรายวิชาในหลักสูตรท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๗๐ 
๔ ร้อยละของรายวิชาปฏิบัติการท่ีมีผู้ช่วยสอน  ๒๐ ๕๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๕ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของคณาจารย์และนิสิตท่ีมี

ต่อการให้บริการท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๖ จํานวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ เครือข่ายทางวิชาการ
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานอ่ืน 

 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๗ ร้อยละของคณาจารย์และบุคลากรท่ีได้รับการส่งเสริม
ศักยภาพและพัฒนาความรู้ 

 
๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 

 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายกลยุทธ์ 

ตามเอกสารแนบภาคผนวก 



 หน้า ๒๕ 

แผนงาน 

�����
�� �.� การพัฒนาระบบจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างย่ังยืนและมี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ ๑๒ เดือน 

ผลผลิต 
๑. นิสิตสําเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีกําหนด 
๒. นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษามีทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีสามารถสื่อสารได้ 
๓. นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษามีประกาศนียบัตรวิชาชีพด้าน IT รับรอง 

  

ผลลัพธ์ 
๑. บัณฑิตสามารถศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดถึงการสร้างองค์ความรู้
ใหม่เพ่ือรับใช้สังคม 

  

 
  

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ เป้าหมาย 
๑. สนับสนุนงบประมาณสําหรับการบริการการศึกษา มีการสนับสนุนงบประมาณ 
๒. จํานวนนิสิตท่ีจบตามเวลา ร้อยละ ๗๐ 

 

�.�.� กิจกรรมท่ีจะจัดทํา 

โครงการ / กิจกรรม  เป้าหมาย  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  

โครงการประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาเพ่ือติดตามและประเมินผล
หลักสูตร 

มีการประชุม ๒๕๕๔ ประธาน 
กรรมการยก
ร่างฯ 
หลักสูตร 

โครงการประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากนิสิต มีการประชุม ๒๕๕๔ ประธาน
สาขา 

โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ มีการประชุม ๒๕๕๔ ประธาน
สาขา 

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE มีการอบรม ๒๕๕๔ สนง. จัดการ



 หน้า ๒๖ 

การศึกษา 

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค มีการอบรม ๒๕๕๔ สโมสรนิสิต
และกิจการ
นิสิต 



 หน้า ๒๗ 

โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น มีการอบรม ๒๕๕๔ สนง. จัดการ
การศึกษา 

 



 หน้า ๒๘ 

�����
�� �.� การสร้างระบบเครือข่ายทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและศิษย์เก่า 
 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ ๑๒ เดือน 

ผลผลิต 

๑. นิสิตมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนในสถาบันการศึกษาอ่ืนใน
เครือข่าย 
๒. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ตลอดถึง
การได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือวิทยาการสามารถเทศใหม่นอกห้องเรียน
จากรุ่นพ่ีท่ีมีประสบการณ์ตรง 

  
ผลลัพธ์ ๑. บัณฑิตของคณะมีเครือข่ายความร่วมมือในการทํางานในอนาคต 
  

 
  

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ เป้าหมาย 
๑. สนับสนุนงบประมาณสําหรับการสร้างเครือข่าย มีการสนับสนุนงบประมาณ 
๒. จํานวนเครือข่าย, จํานวน MOU, จํานวนกิจกรรมภายใต้ MOU จํานวน MOU 

 

�.�.� กิจกรรมท่ีจะจัดทํา 

โครงการ / กิจกรรม  เป้าหมาย  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่าง ๆ มีความร่วมมือ ๒๕๕๔ สนง. จัดการ
การศึกษา 

โครงการคณะวิทยาการสารสนเทศพบผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก 

มีการประชุม ๒๕๕๔ สนง. จัดการ
การศึกษา 

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีการประชุม ๒๕๕๔ สโมสรนิสิต
และกิจการ
นิสิต 

 



 หน้า ๒๙ 

�����
�� �.� การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นทรัพยากรที่พึงประสงค์ 
 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ ๑๒ เดือน 

ผลผลิต 
๑. บุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศมีความรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้ตาม
วิทยาการสารสนเทศท่ีเปลี่ยนไป 

  

ผลลัพธ์ 
๑. บุคลากรของคณะฯ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็น
ท่ียอมรับของสังคม 

  

 
  

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ เป้าหมาย 
๑. สนับสนุนงบประมาณสําหรับสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร มีการสนับสนุนงบประมาณ 

  
 

�.�.� กิจกรรมท่ีจะจัดทํา 

โครงการ / กิจกรรม  เป้าหมาย  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเสริมสร้างประสบการณ์ มีการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

๒๕๕๔ สนง. คณบดี 

โครงการสัมมนาและฝึกอบรมบุคลากรตามสายงาน บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมตามสาย
งาน 

๒๕๕๔ คณะ
วิทยาการ
สารสนเทศ 

โครงการสนับสนุนทุนพัฒนาคณาจารย์เพ่ือศึกษาต่อในประเทศและ
ต่างประเทศ 

มีการจัดสรรทุน
พัฒนาคณาจารย์ 

๒๕๕๔ สนง. คณบดี 

โครงการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือศึกษาต่อในประเทศ มีการจัดสรรทุน
พัฒนาบุคลากร 

๒๕๕๔ สนง. คณบดี 

 



 หน้า ๓๐ 

�����
�� �.� การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้พอเพียงและมี
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

งบประมาณ ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ ๑๒ เดือน 

ผลผลิต 

๑. นิสิตและบุคลากรมีทรัพยากรท่ีทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอแก่การจัดการ
เรียนการสอน ทําให้ผลการเรียนดีข้ึน 
๒. คณะฯ ได้รับบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ ทําให้สามารถใช้
ทรัพยากรเหล่านั้นได้เต็มขีดความสามารถ และเต็มอายุการใช้งาน 

  

ผลลัพธ์ 
๑. คณะฯ สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์หรือทรัพยากร
ทดแทน 

  

 
  

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ เป้าหมาย 
๑. สนับสนุนงบประมาณสําหรับปรับปรุงและจัดหาทรัพยากรสําหรับการ

เรียนการสอนและวิจัย 
มีการสนับสนุนงบประมาณ 

๒. งบประมาณสําหรับการจัดหาทรัพยากรทดแทนทรัพยากรท่ีหมดอายุ
ก่อนท่ีควรจะเป็นลดลง 

มีการสนับสนุนงบประมาณ 

 

�.�.� กิจกรรมท่ีจะจัดทํา 

โครงการ / กิจกรรม  เป้าหมาย  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารสถานท่ี มีการดําเนินการ ๒๕๕๔ สนง. คณบดี 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ มีการดําเนินการ ๒๕๕๔ สนง. คณบดี 

โครงการจัดสรรทุนการศึกษานิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มีการจัดสรร
ทุนการศึกษาให้นิสิต 

๒๕๕๔ กิจการนิสิต 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมนิสิต (ท่ีดําเนินการโดยสโมสรนิสิต) มีกิจกรรมนิสิตครบ 
๕ ด้านท่ีสอดคล้อง
การประกันคุณภาพ
การศึกษา + LO 

๒๕๕๔ กิจการนิสิต 



 หน้า ๓๑ 

 



 หน้า ๓๒ 

 

��������	
������
�� �  
ผลิตงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาการสารสนเทศใน
ระดับชาติและระดับสากล สามารถบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน 

 

เป้าประสงค์ ประสิทธิผลทางตามยุทธศาสตร์ ผลงานทางวิชาการท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนและถ่ายทอดสู่ภาครัฐและเอกชน  

  

 
ศูนย์กลางบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับภูมิภาคเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 

การกําหนดกลยุทธ์หรือสิ่งท่ีจะทําให้บรรลุเป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ท่ี ๕. จัดทรัพยากรสนับสนุนการทําวิจัยให้พอเพียงและมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ท่ี ๖. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเอง เพ่ือให้สามารถ

ผลิตผลงานทางวิชาการท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและถ่ายทอดสู่ภาครัฐและภาคเอกชน 

ตัวช้ีวัดการบรรลุเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียด  

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๘ ร้อยละของงบประมาณสําหรับการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิจัย และสภาพแวดล้อมใน
ส่วนงาน 

 ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

๙ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติต่อจํานวนนักวิจัย 

 ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๐ จํานวนบทความวิชาการ เอกสารประกอบการสอน 
เอกสารคําสอน หนังสือ หรือตําราท่ีนําผลจากการทําวิจัย
มาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

  
- ๔ ๔ ๖ ๖ 

 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายกลยุทธ์ 

ตามเอกสารแนบภาคผนวก 



 หน้า ๓๓ 

 



 หน้า ๓๔ 

แผนงาน 

�����
�� �.� การพัฒนาระบบส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 
 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ ๑๒ เดือน 

ผลผลิต 
๑. บทความวิจัยและวิชาการ 
๒. ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกท่ีเพ่ิมข้ึน 

  

ผลลัพธ์ 
๑. นักวิจัยมีศักยภาพในการแข่งขันและมีผลงานเป็นท่ียอมรับ 
๒. มีการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยไปสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรม 

  

 
  

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ เป้าหมาย 
๑. งบประมาณเงินรายได้คณะฯ สําหรับการสนับสนุนการทําวิจัย มีการสนับสนุนงบประมาณ 
๒. จํานวนโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ๕ โครงการ 
๓. จํานวนบทความวิจัยและวิชาการ ๒ บทความ 

 

�.�.� กิจกรรมท่ีจะจัดทํา 

โครงการ / กิจกรรม  เป้าหมาย  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  

โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิจัยประเภทต่าง ๆ เช่น 
   - ทุนสนับสนุนการทําวิจัย 
   - ทุนเดินทางไปนําเสนอผลงาน 
   - เงินรางวัลสําหรับผลงานท่ีได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 

มีความร่วมมือ ๒๕๕๔ สนง.จัดการ
การศึกษา 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและนักวิจัยพ่ีเลี้ยง มีความร่วมมือ ๒๕๕๔ สนง.จัดการ
การศึกษา 

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและส่งเสริมปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเรียนรู้
การทํางาน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

มีงบประมาณ ๒๕๕๔ สนง.คณบดี 

 



 หน้า ๓๕ 
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บริการวิชาการทางวิทยาการสารสนเทศ เพ่ือกําหนดทิศทางหรือ
ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยคํานึงถึงการใช้ประโยชน์
ต่อยอด การลดต้นทุน และการนํากลับมาใช้ใหม่ 

 

เป้าประสงค์ ประสิทธิผลทางตามพันธกิจ ความร่วมมือและสังคมท่ีมีความรู้ทางด้านวิทยาการสารสนเทศ 
เพ่ือเกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

 

การกําหนดกลยุทธ์หรือสิ่งท่ีจะทําให้บรรลุเป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ท่ี ๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการการบริการวิชาการเชิงรุก มุ่งเน้นการดําเนินงานท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อสังคม โดย

คํานึงถึงการใช้ประโยชน์ต่อยอด การลดต้นทุน และการนํากลับมาใช้ใหม่ 

กลยุทธ์ท่ี ๘. สนับสนุนและจัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเป็นท่ีพ่ึงทางวิชาการแก่สังคม  

ตัวช้ีวัดการบรรลุเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียด  

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก

โครงการบริการวิชาการเชิงรุก 
 ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๑๒ ร้อยละของงบประมาณสําหรับสนับสนุนโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

 ๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑.๐ 

 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายกลยุทธ์ 

ตามเอกสารแนบภาคผนวก 

 



 หน้า ๓๖ 



 หน้า ๓๗ 

แผนงาน 

�����
�� �.� การพัฒนาระบบส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเชิงรุก มุ่งเน้นการดําเนินงานที่
เอ้ือประโยชน์ต่อสังคมและเป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคม 
 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ ๑๒ เดือน 

ผลผลิต 
๑. การบริการวิชาการเชิงรุกแก่สังคมและท้องถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึน 
๒. ทุนสนับสนุนจากบริการวิชาการจากสังคมและท้องถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึน 

  

ผลลัพธ์ 
๑. บุคลากรมีศักยภาพในการให้บริการและมีผลงานเป็นท่ียอมรับ 
๒. มีการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีได้จากการเรียน การสอน และการวิจัยไปสู่การใช้
งานจริงในท้องถ่ินและชุมชน 

  

 
  

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ เป้าหมาย 
๑. งบประมาณสําหรับการสนับสนุนการบริการวิชาการ มีการสนับสนุนงบประมาณ 
๒. จํานวนโครงการบริการวิชาการ ๕ โครงการ 

  
 

�.�.� กิจกรรมท่ีจะจัดทํา 

โครงการ / กิจกรรม  เป้าหมาย  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  

โครงการปรับปรุง สนง. เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา 

มีการปรับปรุง ๒๕๕๔ สนง. คณบดี 

โครงการจัดต้ังศูนย์บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ มีความร่วมมือ ๒๕๕๔ เขต
อุตสาหกรรมฯ 

โครงการประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา 

มีการ
ประชาสัมพันธ์ 

๒๕๕๔ เขต
อุตสาหกรรมฯ 

โครงการสนับสนุนการบริการวิชาการ เช่น การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC), “กิจกรรมการเขียนโปรแกรม

มีการดําเนินการ ๒๕๕๔ สนง. จัดการ
การศึกษา 



 หน้า ๓๘ 

มาราธอน (CodeFest)”, “สอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE”, NLC และ การ
อบรมครูคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 



 หน้า ๓๙ 
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�� �  สร้างกิจกรรมท่ีตอบรับต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 

 

เป้าประสงค์ ประสิทธิผลทางตามพันธกิจ บัณฑิตและบุคลากรท่ีได้รับการปลูกฝังในการส่งเสริมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และการดํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้
อยู่คู่สังคมสืบต่อไป 

 

การกําหนดกลยุทธ์หรือสิ่งท่ีจะทําให้บรรลุเป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ท่ี ๙. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือให้นิสิตและบุคลากรของคณะได้ตระหนักถึงอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทย 

ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถ่ินไทยให้ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดการบรรลุเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียด  

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑๓ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สอดแทรก 

อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถ่ิน ไม่น้อย
กว่า ๓.๕๑ 

 ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายกลยุทธ์ 

ตามเอกสารแนบภาคผนวก 

 



 หน้า ๔๐ 

แผนงาน 

�����
�� �.� การพัฒนาระบบส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือให้นิสิตและบุคลากรของคณะได้
ตระหนักถึงอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทย ตลอดจนภมูิปัญญาท้องถิ่นไทยให้ยัง่ยืน 
 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ ๑๒ เดือน 
ผลผลิต ๑. นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
  

ผลลัพธ์ 
๑. นิสิตและบุคลากรของคณะฯ ตระหนักถึงอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทย 
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถ่ินไทยให้ยั่งยืน 

  

 
  

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ เป้าหมาย 
๑. งบประมาณสําหรับการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มีการสนับสนุนงบประมาณ 
๒. จํานวนโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ๓ โครงการ 

  
 

�.�.� กิจกรรมท่ีจะจัดทํา 

โครงการ / กิจกรรม  เป้าหมาย  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม มีความร่วมมือ ๒๕๕๔ กิจการนิสิต 

โครงการบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือพัฒนาสังคม มีการดําเนิน
โครงการ 

๒๕๕๔ กิจการนิสิต 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม มีการดําเนิน
โครงการ 

๒๕๕๔ กิจการนิสิต 

 



 หน้า ๔๑ 
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เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของบุคลากรตามกรอบ 
ธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์ ประสิทธิผลทางตามพันธกิจ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบสารสนเทศ และ
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

 

การกําหนดกลยุทธ์หรือสิ่งท่ีจะทําให้บรรลุเป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ท่ี ๑๐. สร้างระบบการบริหารจัดการเพ่ือการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบสารสนเทศ ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์ท่ี ๑๑. สร้างและปลูกฝังให้บุคลากรเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือการสร้างความสําเร็จขององค์กรร่วมกันอย่าง

สร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ท่ี ๑๒. สร้างระบบบริหารงานการเงินและพัสดุเพ่ือการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดการบรรลุเป้าประสงค์ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียด  

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑๔ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อภาวะผู้นํา

และหลักธรรมาภิบาล 
 ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๑๕ ร้อยละของระดับความสุขในการทํางานภายในคณะ
วิทยาการสารสนเทศ 

 ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๑๖ ร้อยละของงบประมาณท่ีจัดสรรให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ 

 
- ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ 

 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายกลยุทธ์ 

ตามเอกสารแนบภาคผนวก 

 



 หน้า ๔๒ 



 หน้า ๔๓ 

แผนงาน 

�����
�� �.� การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับบริหารจัดการเพ่ือการให้บริการที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมภิบาล 
 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ ๑๒ เดือน 
ผลผลิต ๑. ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารงานคณะวิทยาการสารสนเทศ 
  

ผลลัพธ์ 
๑. บุคลากรมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การบริหารงานเป็นไปแบบมีส่วน
ร่วม 
๒. ระบบการบริหารงานคณะวิทยาการสารสนเทศเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 

  

 
  

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ เป้าหมาย 
๑. งบประมาณสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีการสนับสนุนงบประมาณ 
๒. จํานวนระบบสารสนเทศสําหรับบริหารงาน ๔ ระบบ 

  
 

�.�.� กิจกรรมท่ีจะจัดทํา 

โครงการ / กิจกรรม  เป้าหมาย  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ 

มีความร่วมมือ ๒๕๕๔ สนง. คณบดี 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา มีความร่วมมือ ๒๕๕๔ สนง. คณบดี 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับการดูแลครุภัณฑ์ มีความร่วมมือ ๒๕๕๔ สนง. คณบดี 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารความเสี่ยง มีความร่วมมือ ๒๕๕๔ สนง. คณบดี 

 



 หน้า ๔๔ 

�����
�� �.� การสร้างความสุขให้กับบุคลากรและปลูกฝังให้บุคลากรเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร 
 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ ๑๒ เดือน 
ผลผลิต ๑. บุคลากรทํางานอย่างมีความสุขและเข้าใจซ่ึงกันและกัน 
  
ผลลัพธ์ ๑. การสร้างความสําเร็จขององค์กรร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
  

 
  

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ เป้าหมาย 
๑. งบประมาณสําหรับการส่งเสริมระบบประกันสุขภาพ มีการสนับสนุนงบประมาณ 
๒. งบประมาณสําหรับกองทุนสวัสดิการบุคลากร มีการสนับสนุนงบประมาณ 

  
 

�.�.� กิจกรรมท่ีจะจัดทํา 

โครงการ / กิจกรรม  เป้าหมาย  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  

โครงการประกันสุขภาพหมู่ มีงบประมาณ ๒๕๕๔ สนง. คณบดี 

โครงการกองทุนสวัสดิการคณะวิทยาการสารสนเทศ มีงบประมาณ ๒๕๕๔ สนง. คณบดี 

 



 หน้า ๔๕ 

�����
�� �.� การพัฒนาระบบบริหารงานการเงินและพัสดุเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาดําเนินการ ๑๒ เดือน 
ผลผลิต ๑. งบประมาณท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
  

ผลลัพธ์ 
๑. ระบบบริหารการเงินและพัสดุคณะวิทยาการสารสนเทศท่ีมีความคล่องตัว
และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 

  

 
  

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ เป้าหมาย 
๑. งบประมาณท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณ 

  
 

�.�.� กิจกรรมท่ีจะจัดทํา 

โครงการ / กิจกรรม  เป้าหมาย  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการเงินและพัสดุ มีรายงาน ๒๕๕๔ งานการเงิน
และพัสดุ 

 



 หน้า ๔๐ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ ร้อยละของนิสิตที่ได้รับประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องทางวิทยาการสารสนเทศ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ําหนัก  : ร้อยละ 

คําอธิบาย : 

 นิสิตท่ีได้รับประกาศนียบัตรท่ีเก่ียวข้องทางวิทยาการสารสนเทศ หมายถึง นิสิตชั้นปี ๔ ท่ีกําลัง

ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาการสารสนเทศในแต่ละสาขาวิชา ท่ีสอบผ่านมาตรฐานทางวิชาชีพ ท่ีคณะวิทยาการ

สารสนเทศเป็นศูนย์สอบ หรือการสอบมาตรฐานทางวิชาชีพอ่ืนใดท่ีคณะฯ รับรอง เป็นต้น 

สูตรการคํานวณ : 

 
จํานวนนิสิตชั้นปี ๔ ท่ีสอบผ่าน  X  ๑๐๐ 

จํานวนนิสิตชั้นปีท่ี ๔ ของคณะฯ ทุกสาขาวิชา 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
ร้อยละ คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๒ เท่ากับ   ๑   คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๔ เท่ากับ   ๒   คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๖  เท่ากับ   ๓   คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๘ เท่ากับ   ๔   คะแนน 

• มากกว่าร้อยละ ๘ เท่ากับ   ๕   คะแนน 

 
เง่ือนไข : -ไม่มี- 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 

  ผลการดําเนินงานในอดีต 



 หน้า ๔๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

๑. จํานวนนิสิตชั้นปี ๔ ท่ีสอบผ่าน  คน - - - 
๒.  จํานวนนิสิตชั้นปีท่ี ๔ ของคณะฯ ทุกสาขาวิชา คน - - - 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. รายงานผลเรื่องคะแนนสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ ท่ีคณะวิทยาการสารสนเทศเป็นศูนย์สอบ หรือการสอบ
มาตรฐานทางวิชาชีพอ่ืนใดท่ีคณะฯ รับรอง 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  คณะกรรมการศูนย์สอบ หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๖ 

ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวช้ีวัด :  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา 

  หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับ 



 หน้า ๔๒ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ ร้อยละของนิสิตที่ได้รับประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องทางภาษาต่างประเทศ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ําหนัก  : ร้อยละ 

คําอธิบาย : 

 นิสิตท่ีได้รับประกาศนียบัตรท่ีเก่ียวข้องทางภาษาต่างประเทศ หมายถึง นิสิตคณะวิทยาการ

สารสนเทศท่ีได้รับประกาศนียบัตรหรือสอบผ่านภาษาต่างประเทศ ซ่ึงคณะวิทยาการสารสนเทศเป็น

ผู้ดําเนินการสอบเอง หรือจากหน่วยงานท่ีคณะฯ รับรอง 

สูตรการคํานวณ : 

 
จํานวนนิสิตชั้นปี ๔ ท่ีสอบผ่าน  X  ๑๐๐ 

จํานวนนิสิตชั้นปีท่ี ๔ ของคณะฯ ทุกสาขาวิชา 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
ร้อยละ คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๒ เท่ากับ   ๑   คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๔ เท่ากับ   ๒   คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๖ เท่ากับ   ๓   คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๘ เท่ากับ   ๔   คะแนน 

• มากกว่าร้อยละ ๘ เท่ากับ   ๕   คะแนน 

 
เง่ือนไข : -ไม่มี- 

 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 



 หน้า ๔๓ 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

 
หน่วยวัด 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
๑. จํานวนนิสิตชั้นปี ๔ ท่ีสอบผ่าน  คน - - - 
๒.  จํานวนนิสิตชั้นปีท่ี ๔ ของคณะฯ ทุกสาขาวิชา คน - - - 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. รายงานผลสอบภาษาต่างประเทศท่ีคณะวิทยาการสารสนเทศเป็นศูนย์สอบ หรือท่ีคณะฯ รับรอง 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  คณะกรรมการศูนย์สอบ หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๖ 

ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวช้ีวัด :  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา 

  หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับ 

 



 หน้า ๔๔ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

หน่วยวัด : จํานวน 

น้ําหนัก  : จํานวน 

คําอธิบาย : 

 รายวิชาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรท่ีเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ 

และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง  หรือรวมท้ังมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่ง

ท่ีเรียนกับสังคมและประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ประเมิน และสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ  

 รายวิชาในหลักสูตร หมายถึง รายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกท่ีเปิดสอนในแต่ละ

หลักสูตรในรอบปีการศึกษา 

สูตรการคํานวณ : 

 
วิธีแจงนับ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๒ รายวิชา ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

รายวิชา คะแนน 

• มีรายวิชาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ๑-๒ รายวิชา เท่ากับ   ๑   คะแนน 

• มีรายวิชาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ๓-๔ รายวิชา เท่ากับ   ๒   คะแนน 

• มีรายวิชาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ๕-๖ รายวิชา เท่ากับ   ๓   คะแนน 

• มีรายวิชาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ๗-๘ รายวิชา เท่ากับ   ๔   คะแนน 

• มีรายวิชาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ๙-๑๐ รายวิชา เท่ากับ   ๕   คะแนน 

 
เง่ือนไข : -ไม่มี- 



 หน้า ๔๕ 

 

 

 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

 
หน่วยวัด 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
๑.  รายวชิาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกท่ีเปิดสอนในแต่ละ
หลักสูตรในรอบปีการศึกษา 

วิชา - - - 

๒. รายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกท่ีเปิดสอนในแต่ละ
หลักสูตรท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรอบปีการศึกษา 

วิชา - - - 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. สาขาวิชาฯ 
๒. นับรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกท่ีเปิดสอนในแต่ละหลักสูตรท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรอบปี

การศึกษานั้น โดยนับจากเอกสาร มคอ. ๓ และ/หรือ มคอ. ๕ 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ประธานสาขาวิชา หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๖ 

ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวช้ีวัด :  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา 

  หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับ 

 



 หน้า ๔๖ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ ร้อยละของรายวิชาปฏิบัติการที่มีผู้ช่วยสอน 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ําหนัก  : ร้อยละ 

คําอธิบาย : 

 ผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) หมายถึง ผู้ได้รับมอบหมายจากคณะให้ทําหน้าท่ีช่วย

สอน มีหน้าท่ี ควบคุมนิสิตในขณะท่ีมีการเรียนการสอน ทบทวนความรู้แก่นิสิต ตรวจรายงาน  ข้อสอบ และ

ปฏิบัติงานวิชาการอ่ืน ตามท่ีผู้สอนมอบหมาย 

สูตรการคํานวณ : 

 
จํานวนรายวิชาปฏิบัติการท่ีมีผู้ช่วยสอนท่ีเปิดสอนในปีการศึกษานั้น  X  ๑๐๐ 

จํานวนรายวิชาปฏิบัติการท้ังหมดท่ีเปิดสอนในปีการศึกษานั้น 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๒๐ หน่วยต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

ร้อยละ คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปีการศึกษา เท่ากับ   ๑   คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ต่อปีการศึกษา เท่ากับ   ๒   คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ต่อปีการศึกษา เท่ากับ   ๓   คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปีการศึกษา เท่ากับ   ๔   คะแนน 

• มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐ ต่อปีการศึกษา เท่ากับ   ๕   คะแนน 

 
เง่ือนไข : -ไม่มี- 



 หน้า ๔๗ 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

 
หน่วยวัด 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
๑.  จํานวนรายวชิาท่ีมีผู้ช่วยสอน วิชา - - - 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. สาขาวิชาฯ 
๒. นับจํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอนในคณะฯ ในระดับปริญญาตรีท่ีมีผู้ช่วย 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ประธานสาขาวิชา หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๖ 

ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวช้ีวัด :  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา 

  หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับ 

 
 



 หน้า ๔๘ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๕ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของคณาจารย์และนิสิตที่มีต่อการให้บริการที่

สนับสนุนการเรียนการสอน 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ําหนัก  : ร้อยละ 

คําอธิบาย : 

 การให้บริการท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน หมายถึง การบริหารและการจัดการท่ีคณะ

วิทยาการสารสนเทศได้ดําเนินการเพ่ือบริการให้แก่คณาจารย์และนิสิต เช่น ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับใช้

ในห้องเรียนหรือสนับสนุนการเรียนการสอน (Infrastructures)  การให้ข้อมูลด้านตารางสอน/ตารางสอบ/การ

ลงทะเบียน/การจัดแผนการ 

สูตรการคํานวณ : 

 
จํานวนแบบสอบถามท่ีได้คะแนนระดับ ๓.๕๑ ข้ึนไป  X  ๑๐๐ 

จํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๕ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน ซ่ึงกําหนดเกณฑ์การ

ให้คะแนน ดังนี้ 

ร้อยละ คะแนน 

• ร้อยละ ๗๐ เท่ากับ   ๑   คะแนน 

• ร้อยละ ๗๕ เท่ากับ   ๒   คะแนน 

• ร้อยละ ๘๐ เท่ากับ   ๓   คะแนน 

• ร้อยละ ๘๕ เท่ากับ   ๔   คะแนน 

• ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป เท่ากับ   ๕   คะแนน 

 
เง่ือนไข : -ไม่มี- 



 หน้า ๔๙ 

 

 

 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

 
หน่วยวัด 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
ไม่มี     

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. สํานักงานจัดการการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ รวบรวมข้อมูล 
๒. แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการและนิสิตท่ีมีต่อการให้บริการท่ีสนับสนุนการเรียน

การสอน 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นักวิชาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๖ 

ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวช้ีวัด :  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา 

  หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับ 

 



 หน้า ๕๐ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๖ จํานวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ เครือข่ายทางวิชาการและการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์กับหน่วยงานอ่ืน 

หน่วยวัด : จํานวนกิจกรรม 

น้ําหนัก  : จํานวน 

คําอธิบาย : 

 กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการทางวิชาการ ท่ี

เกิดข้ึนโดยการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือสถาบันท่ีมีข้อตกลงความร่วมมือ หรือเป็นเครือข่ายทาง

วิชาการเดียวกัน  

 เครือข่าย หมายถึง การเชื่อมประสานหน่วยงานเข้าด้วยกัน  โดยหน่วยไม่ได้

หมายถึงคนเพียงอย่างเดียวหากแต่หมายรวมถึงองค์กรหรือสังคม โดยมีความมุ่งหวังเพ่ือให้การทํางานเป็นไป

อย่างประสานงานและเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกันและกัน มีวัตถุประสงค์ไปในทางเดียวกัน 

 เครือข่ายทางวิชาการ หมายถึง การเชื่อมประสานทางด้านงานวิชาการ ซ่ึงหมาย

รวมไปถึง งานวิจัย การเรียนการสอน การบริหารจัดการและความรู้ โดยมีความมุ่งหวังเพ่ือให้มีการช่วยเหลือ

ในกิจการต่างๆ ให้การทํางานเป็นไปอย่างประสานงานและเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกันและกัน 

สูตรการคํานวณ : 

 
วิธีแจงนับ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน ซ่ึงกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 

จํานวนกิจกรรม คะแนน 

• จํานวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ๑ กิจกรรม เท่ากับ ๑ คะแนน 

• จํานวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ๒ กิจกรรม เท่ากับ ๒ คะแนน 

• จํานวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ๓ กิจกรรม เท่ากับ ๓ คะแนน 



 หน้า ๕๑ 

• จํานวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ๔ กิจกรรม เท่ากับ ๔ คะแนน 

• จํานวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ๕ กิจกรรม เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
เง่ือนไข : -ไม่มี- 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

 
หน่วยวัด 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
จํานวนความร่วมมือทางวิชาการ รายการ    

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. ข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการ ของคณะวิทยาการสารสนเทศกับหน่วยงานอ่ืน 
๒. เก็บรวบรวมข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  สํานักงานคณบดี หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๖ 

ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวช้ีวัด :  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน 

  หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับ 



 หน้า ๕๒ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๗ ร้อยละของคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาความรู้ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ําหนัก  : ร้อยละ 

คําอธิบาย : 

 การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาความรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสมเพ่ือ

สนองความต้องการและเป้าหมายของตนเอง หรือเพ่ือให้สอดคล้องกับสิ่งท่ีสังคมคาดหวัง การศึกษาพัฒนา

ศาสตร์ความรู้ให้มีความรู้ลึก รู้กว้าง สามารถเผยแพร่ความรู้ท่ีมีไปยังผู้อ่ืนได้ 

o ความหมายท่ี ๑ การพัฒนาตนคือการท่ีบุคคลพยายามท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนด้วย

ตนเองให้ดีข้ึนกว่าเดิม เหมาะสมกว่าเดิม ทําให้สามารถดําเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรม เพ่ือสนองความ

ต้องการ แรงจูงใจ หรือเป้าหมายท่ีตนต้ังไว้ 

o ความหมายท่ี ๒ การพัฒนาตนคือการพัฒนาศักยภาพของตนด้วยตนเองให้ดีข้ึนท้ังร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพ่ือให้ตนเป็นสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของสังคม เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ตลอดจนเพ่ือ

การดํารงชีวิตอย่างสันติสุขของตน 

สูตรการคํานวณ : 

 
จํานวนอาจารย์และบุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม  X  ๑๐๐ 

จํานวนอาจารย์และบุคลากรท้ังหมด 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๕ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน ซ่ึงกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 

ร้อยละ คะแนน 

• ร้อยละ ๕๐ เท่ากับ ๑ คะแนน 

• ร้อยละ ๕๕ เท่ากับ ๒ คะแนน 

• ร้อยละ ๖๐ เท่ากับ ๓ คะแนน 



 หน้า ๕๓ 

• ร้อยละ ๖๕ เท่ากับ ๔ คะแนน 

• ร้อยละ ๗๐ ข้ึนไป เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
เง่ือนไข : -ไม่มี- 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

 
หน่วยวัด 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
จํานวนอาจารย์และบุคลากรท้ังหมด คน    
จํานวนอาจารย์และบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมตามสายงาน ครั้ง    

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. ข้อมูลจํานวนอาจารย์และบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมตามสายงานของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๒. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการเข้ารับการอบรมตามสายงาน 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  สํานักงานคณบดี หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๖ 

ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวช้ีวัด :  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน 

  หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 
 

หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า ๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๘ ร้อยละของงบประมาณสําหรับการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของห้องเรียน 

ห้องปฏิบัตกิารวิจัย และสภาพแวดล้อมในส่วนงาน 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ําหนัก  : ร้อยละ 

คําอธิบาย : 

 การปรับปรุงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิจัย และ

สภาพแวดล้อมในส่วนงาน หมายถึง การปรับปรุงสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิจัย และสภาพแวดล้อมใน

อาคารเรียนหรือนอกอาคาร ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาการสารสนเทศ ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้

งานและเอ้ือต่อการทําวิจัยของคณาจารย์และนิสิต 

สูตรการคํานวณ : 

 
งบประมาณท่ีใช้ในการปรับปรุง  X  ๑๐๐ 

วงเงินคงเหลือสําหรับต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน ซ่ึงกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 

ร้อยละ คะแนน 

• ไม่เกินร้อยละ ๕ เท่ากับ ๑ คะแนน 



 หน้า ๕๕ 

• ไม่เกินร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๒ คะแนน 

• ไม่เกินร้อยละ ๑๕ เท่ากับ ๓ คะแนน 

• ไม่เกินร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๔ คะแนน 

• ต้ังแต่ร้อยละ ๒๐ ข้ึนไป  เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
เง่ือนไข : -ไม่มี- 

 

 

 

 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

 
หน่วยวัด 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการ    

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  สํานักงานคณบดี หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๖ 

ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวช้ีวัด :  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน 

  หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับ 



 หน้า ๕๖ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๙ ร้อยละของจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติต่อจํานวนนักวิจัย 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ําหนัก  : ร้อยละ 

คําอธิบาย : 

 

สูตรการคํานวณ : 

 
จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  X  ๑๐๐ 

จํานวนนักวิจัย 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑๐ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน ซ่ึงกําหนดเกณฑ์การ

ให้คะแนน ดังนี้ 

ร้อยละ คะแนน 

• ไม่เกินร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๑ คะแนน 

• ไม่เกินร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๒ คะแนน 

• ไม่เกินร้อยละ ๓๐ เท่ากับ ๓ คะแนน 

• ไม่เกินร้อยละ ๔๐ เท่ากับ ๔ คะแนน 

• ต้ังแต่ร้อยละ ๔๐ ข้ึนไป  เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
เง่ือนไข : -ไม่มี- 



 หน้า ๕๗ 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

 
หน่วยวัด 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

รายการ    

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  สํานักงานคณบดี หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๖ 

ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวช้ีวัด :  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน 

  หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับ 



 หน้า ๕๘ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐ จํานวนบทความวิชาการ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หนังสือ 

หรือตําราที่นําผลจากการทําวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

หน่วยวัด : จํานวน 

น้ําหนัก  : จํานวน 

คําอธิบาย : 

 

สูตรการคํานวณ : 

 
วิธีแจงนับ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน ซ่ึงกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 

จํานวน คะแนน 

• จํานวน ๑ รายการ เท่ากับ ๑ คะแนน 

• จํานวน ๒ รายการ เท่ากับ ๒ คะแนน 

• จํานวน ๓ รายการ เท่ากับ ๓ คะแนน 

• จํานวน ๔ รายการ เท่ากับ ๔ คะแนน 

• จํานวนมากกว่า ๔ รายการ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
เง่ือนไข : -ไม่มี- 



 หน้า ๕๙ 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

 
หน่วยวัด 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

รายการ    

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๒. จํานวนรายการของบทความวิชาการ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หนังสือ หรือตําราท่ีนําผล

จากการทําวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  สํานักงานคณบดี หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๖ 

ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวช้ีวัด :  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน 

  หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

 
หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับ 
 



 หน้า ๖๐ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโครงการบริการวิชาการเชิงรุก 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ําหนัก  : ร้อยละ 

คําอธิบาย : 

 โครงการบริการวิชาการเชิงรุก หมายถึง โครงการบริการวิชาการท่ีเกิดจากการสํารวจความ

ต้องการของสังคมและชุมชน ท้ังนี้ อาจหมายรวมถึงโครงการบริการวิชาการท่ีเน้นการใช้ประโยชน์ต่อยอด การ

ลดต้นทุน และการนํากลับมาใช้ใหม่ 

สูตรการคํานวณ : 

 
จํานวนแบบสอบถามท่ีได้คะแนนระดับ ๓.๕๑ ข้ึนไป  X  ๑๐๐ 

จํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๕ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน ซ่ึงกําหนดเกณฑ์การ

ให้คะแนน ดังนี้ 

ร้อยละ คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ เท่ากับ   ๑   คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ เท่ากับ   ๒   คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เท่ากับ   ๓   คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ เท่ากับ   ๔   คะแนน 

• ต้ังแต่ร้อยละ ๘๕ ข้ึนไป เท่ากับ   ๕   คะแนน 

 
เง่ือนไข : -ไม่มี- 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 

  ผลการดําเนินงานในอดีต 



 หน้า ๖๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ไม่มี     

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในโครงการบริการวิชาการเชิงรุก 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นักวิชาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๖ 

ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวช้ีวัด :  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา 

  หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับ 
 



 หน้า ๖๒ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๒ ร้อยละของงบประมาณสําหรับสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ําหนัก  : ร้อยละ 

คําอธิบาย : 

 

สูตรการคํานวณ : 

 
งบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ  X  ๑๐๐ 

วงเงินคงเหลือสําหรับต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๐.๒ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน ซ่ึงกําหนดเกณฑ์การ

ให้คะแนน ดังนี้ 

ร้อยละ คะแนน 

• ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ เท่ากับ ๑ คะแนน 

• ไม่เกินร้อยละ ๐.๔ เท่ากับ ๒ คะแนน 

• ไม่เกินร้อยละ ๐.๖ เท่ากับ ๓ คะแนน 

• ไม่เกินร้อยละ ๐.๘ เท่ากับ ๔ คะแนน 

• ต้ังแต่ร้อยละ ๑ ข้ึนไป  เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
เง่ือนไข : -ไม่มี- 



 หน้า ๖๓ 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

 
หน่วยวัด 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการ    

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  สํานักงานคณบดี หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๖ 

ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวช้ีวัด :  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน 

  หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับ 

 



 หน้า ๖๔ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๓ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริม สอดแทรกอัตลักษณ์

ความเป็นไทย ตลอดจนภมูิปัญญาท้องถิ่น 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ําหนัก  : ร้อยละ 

คําอธิบาย : 

 อัตลักษณ์แห่งความเป็นไทย หมายถึง : ลักษณะของความเป็นไทยท้ัง ๔ 

องค์ประกอบท่ีแสดงถึงลักษณะเด่นของไทย ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรม 

 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หมายถึง : ทรัพยากรความรู้ ทรัพยากรบุคคล ท่ีอยู่ในท้องถ่ิน

แต่ละแห่ง ซ่ึงอาจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ หรือเป็นลักษณะสากล ท่ีมีการสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ของชุมชนให้อยู่

รอดจนถึงปัจจุบัน 

สูตรการคํานวณ : 

จํานวนแบบสอบถามท่ีได้คะแนนระดับ ๓.๕๑ ข้ึนไป  X  ๑๐๐ 
จํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน   +/- ๑๐ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน   โดยกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี้ 

ร้อยละ คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เท่ากับ ๑ คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ เท่ากับ ๒ คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๓ คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ เท่ากับ ๔ คะแนน 

• ต้ังแต่ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
เง่ือนไข : -ไม่มี- 



 หน้า ๖๕ 

 

 

 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

 
หน่วยวัด 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
จํานวนความร่วมมือทางวิชาการ รายการ    

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. งานบริหารและแผนงาน เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๒. งานกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๖ 

ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวช้ีวัด :  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน 

  หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับ 

 



 หน้า ๖๖ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๔ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบสารสนเทศในการ

บริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล 

หน่วยวัด : โครงการ 

น้ําหนัก  : จํานวน 

คําอธิบาย : 

 

สูตรการคํานวณ : 

จํานวนแบบสอบถามท่ีได้คะแนนระดับ ๓.๕๑ ข้ึนไป  X  ๑๐๐ 
จํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน   +/- ๑๐ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน   โดยกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี้ 

ร้อยละ คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เท่ากับ ๑ คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ เท่ากับ ๒ คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๓ คะแนน 

• น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ เท่ากับ ๔ คะแนน 

• ต้ังแต่ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
เง่ือนไข : -ไม่มี- 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

 
หน่วยวัด 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 



 หน้า ๖๗ 

จํานวนระบบสารสนเทศ รายการ    

 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. สํานักงานคณบดี เก็บรวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศ ของ สนง. คณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๒. สํานักงานจัดการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศ ของ สนง. จัดการศึกษา คณะวิทยาการ

สารสนเทศ 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นักวิชาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๖ 

ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวช้ีวัด :  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน 

  หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับ 

 



 หน้า ๖๘ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๕ ร้อยละของระดับความสุขในการทํางานภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ําหนัก  : ร้อยละ 

คําอธิบาย : 

 ความสุขในการทํางาน หมายถึง สภาพแวดล้อม บรรยากาศ ระบบการให้บริการ  

ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่าย  งานอาคารสถานท่ี  หรือ สวัสดิการต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการศึกษาหาความรู้

เพ่ิมเติม  เอ้ือต่อการค้นคว้าวิจัย  หรือการปฏิบัติงานประจําตามสายงานของตนเอง  ทําให้บุคลากรทํางาน

อย่างมีความสุขและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

สูตรการคํานวณ : 

 
จํานวนแบบสอบถามท่ีได้คะแนนระดับ ๓.๕๑ ข้ึนไป  X  ๑๐๐ 

จํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๕ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน ซ่ึงกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 

ร้อยละ คะแนน 

• ร้อยละ ๗๐ เท่ากับ ๑ คะแนน 

• ร้อยละ ๗๕ เท่ากับ ๒ คะแนน 

• ร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๓ คะแนน 

• ร้อยละ ๘๕ เท่ากับ ๔ คะแนน 

• ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
เง่ือนไข : -ไม่มี- 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 

  ผลการดําเนินงานในอดีต 



 หน้า ๖๙ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

ข้อมูลจากการสํารวจความพอใจ ร้อยละ    

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. ข้อมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๒. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจความพึงพอใจ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  สํานักงานคณบดี หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๖ 

ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวช้ีวัด :  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน 

  หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับ 

 



 หน้า ๗๐ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๖ ร้อยละของงบประมาณที่จัดสรรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการ

สารสนเทศ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ําหนัก  : ร้อยละ 

คําอธิบาย : 

 

สูตรการคํานวณ : 

 
งบประมาณท่ีจัดสรรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะฯ  X  ๑๐๐ 

วงเงินคงเหลือสําหรับต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๕ หน่วย ต่อ ๑ คะแนน ซ่ึงกําหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 

ร้อยละ คะแนน 

• ไม่เกินร้อยละ ๖๕ เท่ากับ ๑ คะแนน 

• ไม่เกินร้อยละ ๗๐ เท่ากับ ๒ คะแนน 

• ไม่เกินร้อยละ ๗๕ เท่ากับ ๓ คะแนน 

• ไม่เกินร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๔ คะแนน 

• ต้ังแต่ร้อยละ ๘๕ ข้ึนไป  เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
เง่ือนไข : -ไม่มี- 



 หน้า ๗๑ 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

 
หน่วยวัด 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
งบประมาณท่ีจัดสรรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะฯ รายการ    

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

๑. ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 

ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  สํานักงานคณบดี หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๒๐๔๖ 

ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวช้ีวัด :  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน 

  หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๘๑๐๓๐๖๐ 

หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 หน้า ๗๓ 

สรุปยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน ร่างแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา 

และแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) 

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการ
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 

ยุทธศาสตร์ ๑ การสร้างความเป็น 
ธรรมในสังคม  ให้ความสําคัญกับ 
๑.๑ การสร้างความมั่นคงทาง 
เศรษฐกิจและสังคม 
๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคน 
ตํามสิทธิขั้นพื้นฐาน 
๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วน 
สามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตใน 
สังคม 
๑.๔ การสรรสร้างความสัมพันธ์ของคน 
ในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนัก 
ถึงผลประโยชน์ของสังคม 
ยุทธศาสตร์ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคม 
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
ให้ความสําคัญกับ 
๒.๑ การปรับโครงสร้างและการ 
กระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มี 
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยง 
ด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 

นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่เริ่ม 
ดําเนินการในปีแรก 
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ 
คนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 
๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกัน 
ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
๑.๓ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ํา 
อย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ 
ชลประทาน 
๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่ 
พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 
๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนา 
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ 
นานาประเทศ 
๑.๗ แก้ปัญหาความเดือดร้อนของ 
ประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจาก 
ภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
โดยเพิ่มกาลังซื้อภายในประเทศ สร้าง 
สมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เปลี่ยนระบบการนํา 
องค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์ 
รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างเอกภาพและ 
คุณภาพของข้อมูลสถิติอุดมศึกษาโดยศูนย์ 
สารสนเทศอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ เปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้าน 
การศึกษา โดยให้ความสําคัญกับการ 
พัฒนาระบบรับนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาส 
การเรียนรู้ตํามศักยภาพของผู้เรียนในทุก 
วัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมือ 
อาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
อย่างก้ําวกระโดด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ นําประเทศพ้นวิกฤตและ 
ชี้นําการพัฒนาด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ บริการวิชาการเพื่อพัฒนา 
ประเทศอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างความเชื่อมั่นใน 
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
๑. การสร้างความรู้ปัญญาและ 
บริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนา 
สังคม 
๒.  การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพใน 
ระดับสากล  สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม  
เชี่ยวชาญในศาสตร์  เป็นผู้นําที่มีทักษะ 
สากล  
๓.  การบริการวิชาการสู่สังคม  ร่วม 
สร้างสังคมอุดมปัญญาที่พึ่งตนเอง 
๔.  การส่งเสริม สนับสนุนและธํารงไว้ 
ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมความเป็นไทย และ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
๕.  การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง                 
มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง   
และพึ่งตนเองได้ 
 
เป้าประสงค์ 
๑. มหาวิทยาลัยเป็นอุดมศึกษาชั้นนํา 
ที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต และการ 
วิจัย และมีผลงานโดดเด่นใน 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ซึ่ง 
ประกอบด้วยกลยุทธ์  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
สังคมการเรียนรู้ที่นิสิตสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิต ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและสากล 
 
เป้าประสงค์ 
๑. บัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้งานตรง
ตามสาขา สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
๒. หลักสูตรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน 
 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่  ๑. สร้างอัตลักษณ์ให้กับ
บัณฑิตของคณะ ให้มีความเชี่ยวชาญ
ท า ง ด้ า น วิ ท ยา ก า ร ส า ร ส น เ ท ศ 
ภาษาอังกฤษ มีกระบวนทัศน์ในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เ พื่อให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิต มีจิตบริการ 
และรักษาสุขภาพ 
กลยุท ธ์ที่  ๒ .  พัฒนาหลักสูตรที่ มี



 หน้า ๗๔ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) 

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการ
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 

สถาบันทางสังคม ให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้เหลือ 
ร้อยละ ๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และลดลง 
ให้เหลือร้อยละ ๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๑  เสริมสร้างประสิทธิภาพการวิจัย  
ในการสร้างผลงานและบุกเบิกองค์ความรู้ 
ใหม่ สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อ 
การพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง และมี 
บทบาทนําในประชาคมโลก 

คุณภาพโดยเน้นผู้เ รียนเป็นสําคัญ 
เ พื่อให้บัณฑิตของคณะฯ มีทักษะ
สากล ตรง กับความต้องการของ
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้การวิจัย
เป็นฐานการเรียนรู้ 



 หน้า ๗๕ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) 

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการ
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 

ยุทธศาสตร์ ๓ ความเข้มแข็งภาคเกษตร  
ความมั่นคงของอาหาร ให้ความสําคัญกับ 
๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น 
ฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ 
ยั่งยืน 
๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ 
การผลิตภาคเกษตร 
๓.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทาง 
การเกษตรตลอดจนห่วงโซ่การผลิต 
๓.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและ 
รายได้ให้แก่เกษตรกร 
๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ 
พัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือน 
และชุมชน 
๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
ชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
และความเข้มแข็งภาคเกษตร 
๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ 
พลังงาน 
ยุทธศาสตร์ ๔ การปรับโครงสร้าง 
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและ 
ยั่งยืน    ให้ความสําคัญกับ 
๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ 
พัฒนาที่มีคุณภาพ 
๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
วิจัย และนวัตกรรม 
๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการ 

๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 
๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้ 
เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน 
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้ง 
ในและนอกประเทศ 
๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางาน 
ศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ 
การสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้ ำ 
๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
ให้แก่โรงเรียน 
๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูป 
การเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง 
กว้ํางขวาง 
นโยบายที่ ๒ ความมั่นคงแห่งรัฐ 
๒.๑  เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 
๒.๒  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ 
กองทัพและระบบป้องกันประเทศ 
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ 
๒.๔ พัฒนาระบบเตรียมความพร้อม 
แห่งชาติ 
๒.๕ เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
องค์กร อาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้ 
หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิด 
กฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 

 ๑.๒ ปฏิรูประบบการสร้างและพัฒนา 
สมรรถภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาให้มี 
คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์ มี 
ความสามารถทางการบริหารจัดการเป็นที่ 
ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม สามารถ 
สร้างสรรค์คุณค่า และคุณประโยชน์แก่ 
สังคม 
๑.๓  ปรับระบบการเรียนการสอน  
และกระบวนการสร้างบัณฑิต 
ประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพระดับสากล 
๑.๔  พัฒนาคณาจารย์ให้มีความ 
เชี่ยวชาญในศาสตร์ มีศักยภาพในการ 
ถ่ายทอดความรู้ และสร้างความพร้อมให้ 
มหาวิทยาลัยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบ 
ทุกศาสตร์ 
๑.๕  สร้างความสุขในบรรยากาศ 
การศึกษาที่เหมาะสมและเอื้อต่อการ 
เรียนรู้ 
๒. มหาวิทยาลัยเป็นคลังความรู้ และ 
แหล่งอ้ํางอิงทางวิชาการของประเทศ และ 
ระดับนานาชาติ เป็นที่พึ่งทางวิชาการของ 
สังคม นําพาสังคมสู่สังคมอุดมปัญญา 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
๒.๑ สร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น 
ศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออกและ 
ประเทศที่มีความเป็นเลิศในศาสตร์ทะเล   
ศาสตร์ผู้สูงอายุ  ศาสตร์ทางการศึกษา   
และศาสตร์ที่เกี่ยวกับแรงงานและการ 

กลยุทธ์ที่ ๓. จัดทรัพยากรสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนให้พอเพียง
และมีระบบการบริหารจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่  ๔. สร้างเครือข่ายความ
ร่ ว ม มื อ ท า ง วิ ช า ก า ร ร ะ ห ว่ า ง
มหาวิทยาลัยกับทุกภาคส่วน 
 
แผนงาน 
แผนงานที่  ๑.๑ การพัฒนาระบบ
จัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเอื้อ
ต่ อ กา ร เ รี ยนรู้ อ ย่ า ง ยั่ ง ยืนและ มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
แผนงานที่  ๑ .๒  การส ร้าง ระบบ
เ ค รื อ ข่ า ยท า ง วิ ช า ก า ร ร ะห ว่ า ง
สถาบันการศึกษาและศิษย์เก่า 
แผนงานที่ ๑.๓ การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้เป็นทรัพยากรที่พึงประสงค์ 
แผนงานที่ ๑.๔ การจัดสรรทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนและปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนให้พอเพียงและมีระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 



 หน้า ๗๖ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) 

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการ
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 

แข่งขันที่มีประสิทธิภาพ 
๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
อย่างมีเสถียรภาพ 

ทํางาน  และศาสตร์เกี่ยวกับภาษา 
ตะวันออกและศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ 



 หน้า ๗๗ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) 

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการ
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 

ยุทธศาสตร์ ๕ การสร้างความเชื่อมโยง 
กับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจและสังคม  ให้ความสําคัญ 
กับ 
๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการ 
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบ 
ความร่วมมือในอนุภาคต่างๆ 
๕.๒ การพัฒนาฐานการลงทุนโดยเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขันระดับอนุ 
ภูมิภาค 
๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน 
๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้ 
บทบาทที่สร้างสรรค์ 
๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทาง 
เศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 
๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการ 
สร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพ 
๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดี 
ระหว่างประเทศในการสนับสนุนการ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี 
จริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม 
๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จาก 
ข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 

นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ 
๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
๓.๒ นโยบายสร้างรายได้ 
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา 
ระบบรางเพื่อขนส่งมวลชนและการบริหาร 
จัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 
๓.๕ นโยบายพลังงาน 
๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นโยบายที่ ๔ สังคมและคุณภาพชีวิต 
๔.๑  นโยบายการศึกษา 
๔.๒  นโยบายแรงงาน 
๔.๓  นโยบายพัฒนาสุขภาพของ 
ประชาชน 
๔.๔  นโยบายศาสนา ศิลปะ และ 
วัฒนธรรม 
๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและ 
สังคม 
นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่ําไม้และ 
สัตว์ 
๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง 
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ 
เร่งรัดการควบคุมมลพิษ 

 ๒.๒ บูรณาการทรัพยากรทั้งระบบ  
เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมทางด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมที่ 
สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ 
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทย 
และสากล 
๒.๓ สร้างเครือข่ายวิชาการที่ 
แพร่หลายทั้งในประเทศและครอบคลุม 
ทั่วทุกทวีป  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การพัฒนาองค์ความรู้ระดับโลก  
๒.๔ ส่งเสริมให้นิสิต บัณฑิต บุคลากร 
ทุกระดับและทุกภาคส่วนในสังคมร่วม 
ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรม ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์แห่ง 
ความเป็นไทยให้ยั่งยืน     
๒.๕ สร้างระบบบริการวิชาการมี 
ประสิทธิภาพสูง ที่สามารถสนองตอบต่อ 
ความต้องการทางด้านความรู้ของสังคม  
และความสามารถในการนําสังคมสู่ความ 
อยู่ดีมีสุขบนฐานความรู้และปัญญา 
๒.๖ พัฒนาการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
เอื้อต่อการเรียน การสอนและวิจัย 
และเป็นมหาวิทยาลัยสามารถพึ่งตนเอง 
ได้อย่างยั่งยืน 
๒.๗ พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์            
มีสมรรถนะสูงระดับสากล และเป็น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิตงานวิจัย 
พัฒนาอง ค์ความ รู้ทาง วิทยาการ
สารสนเทศในระดับชาติและระดับ
สากล สามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่น 
 
เป้าประสงค์ 
๑. ผลงานทางวิชาการที่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและ
ถ่ายทอดสู่ภาครัฐและเอกชน 
๒. ศูนย์กลางบริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการเข้า สู่
ประชาคมอาเซียน 
 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๕. จัดทรัพยากรสนับสนุน
การทําวิจัยให้พอเพียงและมีระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุท ธ์ที่  ๖ .  ส่ ง เส ริมและพัฒนา
ศักยภาพการทําวิจัยของบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเอง 
เ พื่ อ ใ ห้ส าม ารถผ ลิตผลง านทา ง
วิชาการที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
การเ รียนการสอนและถ่ายทอดสู่
ภาครัฐและภาคเอกชน 
 
แผนงาน 
แผนงานที่  ๒.๑ การพัฒนาระบบ



 หน้า ๗๘ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) 

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการ
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 

องค์กรอัจฉริยะ ส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 



 หน้า ๗๙ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) 

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการ
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 

๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศเป็นรากฐาน 
การลงทุนและประกอบธุรกิจในเอเชีย 
๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งของภาคีการพัฒนา 
ภายในประเทศ 
ยุทธศาสตร์ ๖ การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ให้ความสําคัญกับ 
๖.๑  การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสร้างความ 
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
๖.๒  การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและ 
ขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่ 
การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ํา 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖.๓  การยกระดับขีดความสามารถในการ 
รองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 
๖.๔  การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัย 
พิบัติทางธรรมชาติ 
๖.๕  การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจาก 
เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๖.๖  การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวที 
ประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความ 
ตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระว่าง 
ประเทศ 

๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความ 
เหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและ 
จิตสานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ํา 
อย่างบูรณาการ 
๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อม 
ในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
และพิบัติภัยธรรมชาติ 
๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหาร 
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและนวัตกรรม 
๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่ 
อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย  
และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความ 
ต้องการของประเทศ 
๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการ 
ลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
และเอกชน 
๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิด 
ประสิทธิภาพสูง 

 ๒.๘  สร้างมหาวิทยาลัยมีความ 
แข็งแรง มั่งคั่ง บุคลากรมีความสุขบน 
ฐานวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓  บ ริการ
วิชาการทางวิทยาการสารสนเทศ เพื่อ
กําหนดทิศทางหรือตอบสนองความ
ต้องการของสังคม โดยคํานึงถึงการใช้
ประโยชน์ต่อยอด การลดต้นทุน และ
การนํากลับมาใช้ใหม่ 
 
เป้าประสงค์ 
๑. ความร่วมมือและสังคมที่มีความรู้
ทางด้านวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่  ๗. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการการบริการวิชาการเ ชิง รุก 
มุ่งเน้นการดําเนินงานที่เอื้อประโยชน์
ต่อสังคม โดยคํานึงถึงการใช้ประโยชน์
ต่อยอด การลดต้นทุน และการนํา
กลับมาใช้ใหม่ 
กลยุทธ์ที่ ๘. สนับสนุนและจัดเตรียม
ทรัพยากรเ พื่อให้บริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อเป็นที่ พึ่งทางวิชาการแก่
สังคม 
 
แผนงาน  
แผนงานที่  ๓.๑ การพัฒนาระบบ
ส่ง เสริมและสนับสนุนการบริการ
วิชาการเชิงรุก มุ่งเน้นการดําเนินงานที่



 หน้า ๘๐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) 

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการ
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 

เอื้อประโยชน์ต่อสังคมและเป็นที่พึ่ง
ทางวิชาการแก่สังคม 



 หน้า ๘๑ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) 

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการ
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 

    ประเ ด็น ยุทธศาสต ร์ ที่  ๔  ส ร้ า ง
กิจกรรมที่ตอบรับต่อประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 
 
เป้าประสงค์ 
๑. บัณฑิตและบุคลากรที่ ได้รับการ
ปลูกฝังในการส่งเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการดํารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคม
สืบต่อไป 
 
กลยุทธ์ 
กล ยุท ธ์ที่  ๙ .  ส่ ง เ ส ริมสนั บ สนุ น
กิจกรรมเพื่อให้นิสิตและบุคลากรของ
คณะได้ตระหนักถึงอัตลักษณ์แห่ง
ความเป็นไทย ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน 
 
แผนงาน 
แผนงานที่  ๔.๑ การพัฒนาระบบ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้
นิสิตและบุคลากรของคณะได้ตระหนัก
ถึ ง อั ต ลั กษณ์ แ ห่ ง ความ เป็ น ไ ท ย 
ตลอดจนภูมิปัญญาท้อง ถิ่นไทยให้
ยั่งยืน 
 



 หน้า ๘๒ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) 

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการ
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เ พิ่มพูน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
บุคลากรตามกรอบ 
ธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ 
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยระบบสารสนเทศ และ มีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑๐. สร้างระบบการบริหาร
จั ด ก า ร เ พื่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ ด้วยระบบสารสนเทศ 
ตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่ ๑๑. สร้างและปลูกฝังให้
บุคลากรเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ
การสร้างความสําเ ร็จขององค์กร
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ ๑๒. สร้างระบบบริหารงาน
การเงินและพัสดุเพื่อการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

แผนงาน 
แผนงานที่  ๕.๑ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศสําหรับบริหารจัดการเพื่อ
การให้บริการที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมภิบาล 
แผนงานที่ ๕.๒ การสร้างความสุข



 หน้า ๘๓ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) 

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการ
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 

ให้กับบุคลากรและปลูกฝังให้บุคลากร
เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร 
แผนงานที่  ๕.๓ การพัฒนาระบบ
บริหารงานการเงินและพัสดุเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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Web: http://www.informatics.buu.ac.th 

E-mail: informatics@buu.ac.th 
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