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บทท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพการณ์ทั่วไป 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
1.1 ประวัติและพัฒนาการ 
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งขึ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 
การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2552 โดยการยกฐานะจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 
ตุลาคม พ.ศ. 2536) และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 27 เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 178 ง เมื่อ
วันที่ 9 ธันวาคม 2552 โดยท าหน้าที่ให้การศึกษา พัฒนา ค้นคว้า วิจัย และผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
และบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ เน้นด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) ซึ่งเป็น
ก าลังส าคัญในการรองรับการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
 คณะฯ เปิดการศึกษาด้านวิทยาการสารสนเทศทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยใน
ระดับปริญญาตรีจ านวน ๓ หลักสูตรคือ (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มุ่งเน้นทฤษฎีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และอัลกอริธึมที่ชาญฉลาด วิทยาการข้อมูล วิดิจกรรมข้อมูล 
และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่องานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้งานและการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ดูแลระบบสื่อผสมผสานและการติดต่อผู้ใช้อัจฉริยะ และ (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์) มุ่งเน้นการผลิตซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่อย่างเป็นกระบวนการท างานเป็นทีม การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ด้วยซอฟต์แวร์ระบบเปิด และในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศ) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศ) มุ่งเน้นการ
วิจัยเชิงลึกและการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล ซึ่งการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดนั้น 
มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในภูมิภาค รวมถึงการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
 ในการเรียนการสอนทั้ง 5 หลักสูตร มีนิสิตทั้งสิ้น 1,713 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561) โดยในปี 2552 ที่ได้รับการยกฐานะเป็นคณะวิทยาการสารสนเทศนั้น มีนิสิต 1,020 คน 
และมีการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาบริการ (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) อีกปีการศึกษาละประมาณ 
2,000 คน 
 ในด้านสถานที่  คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลใน
ปีงบประมาณ  2558 มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 11 ชั้น เนื้อที่ภายในอาคาร 20 ,102 
ตารางเมตร โดยมีการบริหารจัดการห้องให้เหมาะสมดังนี้ ห้องปฏิบัติการวิจัย จ าน วน 8 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 60 คน จ านวน 8 ห้อง ห้องเรียนบรรยาย 210 คน จ านวน 3 ห้อง 
ห้องเรียนบรรยาย 100 คน จ านวน 3 ห้อง ห้องเรียนบรรยาย 60 คน จ านวน 9 ห้อง ห้องเรียนบรรยาย 
40 คน จ านวน 2 ห้อง ห้องสมุด จ านวน 1 ห้อง ห้องท างานร่วม จ านวน 2 ห้อง เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกฯ จ านวน 1 ห้อง ห้องสโมสรนิสิต จ านวน 1 ห้อง ห้องสมาคมนิสิตเก่า จ านวน 
1 ห้อง และห้องอเนกประสงค์ 280 คน จ านวน 1 ห้อง  
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นอกจากนั้นยังมีการบริการระบบเครือข่ายความเร็วสูง 10 Gbps และมีการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาระบบในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียนตามแผนทุกภาคเรียนให้พร้อมใช้งาน ซึ่ง
สร้างแล้วเสร็จและย้ายเข้าด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  

 
1.2 งบประมาณ 
 แหล่งงบประมาณรายรับ 

- งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 
- ค่าบ ารุงคณะ และค่าลงทะเบียนเรียนของนิสิต 

ตารางที่ 1 ประมาณการรายรับของคณะวิทยาการสารสนเทศ ช่วงปีงบประมาณ 2562 – 2566 
        หน่วย:ล้านบาท 

 
ปีการศึกษา/จ านวนนิสิต 

ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

ปีการศึกษา 2562           

  - ปริญญาตรี 1,500 คน 32.00 - - - - 

  - ปริญญาโท  30 คน  2.10 - - - - 

  - ปริญญาเอก 1 คน 0.60 - - - - 

ปีการศึกษา 2563           

  - ปริญญาตรี 1,500 คน - 32.00 - - - 

  - ปริญญาโท 30 คน -  2.10 - - - 

  - ปริญญาเอก 2 คน - 0.60 - - - 

ปีการศึกษา 2564         

  - ปริญญาตรี 1,400 คน - - 40.00 - - 

  - ปริญญาโท 30 คน - - 2.80 - - 

  - ปริญญาเอก 3 คน - - 1.00 - - 

ปีการศึกษา 2565          

  - ปริญญาตรี 1,400 คน - - - 40.00 - 

  - ปริญญาโท 30 คน - - - 2.80 - 

  - ปริญญาเอก 3 คน - - - 1.00 - 

ปีการศึกษา 2566           

  - ปริญญาตรี 1,400 คน - - - - 40.00 

  - ปริญญาโท 30 คน - - - - 2.80 

  - ปริญญาเอก 2 คน - - - - 1.00 
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 งบประมาณรายจ่าย 
 

ตารางที่ 2 งบประมาณรายจ่ายของคณะวิทยาการสารสนเทศ ช่วงปงีบประมาณ 2562 – 2566 
                                                                                       หน่วย:ล้านบาท 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. งบบุคลากร           

เงินเดือน 3.20 3.40 3.70 4.00 4.30 

2. งบด าเนินการ      

ค่าตอบแทนผู้สอน 6.00 6.00 6.40 6.40 6.40 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.80 0.80 1.00 1.00 1.00 

ค่าวัสดุ 4.00 4.00 5.20 5.20 5.20 

ค่าสาธารณูปโภค 2.90 2.90 3.00 3.00 3.00 

3. งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์ 6.00 6.00 7.70 7.70 7.70 

ค่าสิ่งก่อสร้าง 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 

4. เงินอุดหนุน      
โครงการวิจัย บริการวิชาการ  
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมและพฒันาบุคลากร 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 

5. สมทบส่วนกลางมหาวิทยาลัย  8% 2.78 2.78 3.50 3.50 3.50 

รวมทั้งสิ้น 34.58 34.78 41.40 41.70 42.00 
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1.3 บุคลากร 
  ปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาองค์กร คือ  บุคลากร  ผู้เป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
ให้เกิดความก้าวหน้าและบรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ คณะวิทยาการสารสนเทศมีบุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ภายในคณะฯ ประกอบไปด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ตารางที่ 3 รายชื่อคณาจารย์ในคณะวิทยาการสารสนเทศ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ปีเกษียณอาย ุ

1. นายกฤษณะ   
ชินสาร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Computer 
Science)   
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 Data Structure and 
Algorithm Design 
 Computer Graphics 
 Digital Image 
Processing 
 Neural Network 
 Natural Language 
Processing 
 Programming Language 
Concepts 

2573 

2. นายโกเมศ   
อัมพวัน 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Computer 
Engineering)   
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 Data Mining 
 Association Rule 
Mining 
 Web Mining 
 Text Mining 
 Natural Language 
Processing 

2586 

3. นางคนึงนิจ   
กุโบลา 

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

 Computer Graphics 
 Image Processing 

2577 

4. นางสาวจรรยา 
อ้นปันส์ 

อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 Digital Image 
Processing 

 Machine Learning 

2593 

5. นายจักริน   
สุขสวัสดิ์ชน 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Computer 
Science)   
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 Image Processing 
 Bioinformatics 

2579 

6. นายณัฐนนท์   
ลีลาตระกลู 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Electrical 
and Computer 
Engineering) 
Carnegie Mellon 
University, USA 

 Computer Network 
 Overlay Network 
 Mobile Application 
 Sensor Network 
 Smart VoIP System 
 Data Mining 

2580 

7. นางสาวณัฐพร 
ภักด ี
 

อาจารย ์ วท.ม.(สถิติประยุกต์) 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
 

 Data Mining 
 Multivariate Statistics 
 Big Data 

2584 



5 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ปีเกษียณอาย ุ

8. นายนที  
ประสานพานิช 

อาจารย ์ M.A. (Studio Arts), 
Northern Illinois 
University 
 

 Interactive 
Algorithmic Music 

 Computer Game & 
Animation 

 Virtual Reality 
 Information 

Visualization 

2587 

9. นางสาวนวลศรี  
เด่นวัฒนา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พบ.ม. (สถิติประยุกต์)  
สาขาวิชาเอก
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ 

 Software Process 
 Software Process 

Improvement 
 Software Testing 
 Agile Methodology 
 Application 

Development on 
Mobile Device 

2566 

10. นางสาว 
เบญจภรณ์  
จันทรกองกุล 

อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

 Management 
Information System 

 Decision Supports 
System 

 Computer System 
 Digital Image 

Processing 
 Bioinformatics 

2578 

11. นายประจักษ์   
จิตเงินมะดัน 

อาจารย ์ Dr.techn 
Engineering 
Sciences 
(Informatics) 
สถาบัน Johannes 
Kepler 
University Linz 
ประเทศออสเตรีย 
 
 

 Accessibility 
 Usability 
 Human Computer 

Interaction 
 User-Centered Design 
 UX/UI Design 
 Interactive Media 
 Social Media Marketing 
 Smart Home 
 Smart Farming 
 Automation 

2582 

12. นายประวิทย์   
บุญม ี

อาจารย ์ M.S. (Computer 
Science) 
University of 
North Texas, 
USA 

 Bioinformatics 
 Natural Language 

Processing 
 Artificial Intelligence 
 Data Mining 

2578 

13. นายพีระศักดิ์ 
เพียรประสิทธ์ิ 

อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 Web Design 
 Linux 
 Software Testing 
 Software 

Developement Model 
 E-books 

 
 

2585 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ปีเกษียณอาย ุ

14. นายพิเชษ  
วะยะลุน 

อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 

 Image processing 
 Medical Image 

Processing 
 Computer Graphics 
 Machine Learning 

2584 

15. นายภูสติ   
กุลเกษม 

อาจารย ์ M.Eng. (Electronics 
and Information 
Sciences)  
University of  
Tsukuba, Japan 

 Computer Architecture 
and Organization 

 Parallel Computing 

2575 

16. นายวรวิทย์   
วีระพันธุ์ 

อาจารย ์ Ph.D. (Computer 
Science) 
(Candidate)   
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 Object Oriented 
Analysis and Design 

 RFID 
 Open source 

Application 
 Pattern Classification 
 Artificial Intelligence 
 Data Mining 
 Software Development, 

Testing 

2581 

17. นายวิทวัส   
พันธุมจินดา 

อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

 Database Technology 
 Object-Oriented 

Technology 
 Web Technology 

2575 

18. นางสาววันทนา 
ศรีสมบูรณ ์

อาจารย ์ วท.ม. (การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยสงขลานค
รินทร์ 
 

 Software Process 
 Software Process 

Improvement 
 Software Testing 
 Agile Methodology 
 Application 

Development on 
Mobile Device 

2582 

19. นางสาวสุนสิา   
ริมเจริญ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Computer 
Engineering)   
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 Evolutionary 
computation 

 Machine learning 
 Real options 
 Forecasting 
 Decision analysis 
 Risk management 
 Algorithmic trading 

2585 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ปีเกษียณอาย ุ

20. นางสาวสุภาวดี  
ศรีค าด ี

อาจารย ์ Ph.D. (Computer 
Engineering)  
(Candidate)   
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 Evolutionary 
Computing 

 Artificial Intelligence 
 Machine Learning 
 Bioinformatics 

2581 

21. นางสาว
สุวรรณา   
รัศมีขวัญ 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Computer 
Science)  Univ. 
of  Warwick, UK 

 Empirical Modeling 
 Decision Support 

System 
 Knowledge 

Management 

2564 

22. นายเหมรัศมิ์   
วชิรหัตถพงศ์ 

อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร 
ลาดกระบัง 

 Linux  
 System Infrastructure 

2578 

23. นางอธิตา   
อ่อนเอื้อน 

อาจารย ์ วท.ม. (วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์)  
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้า ธนบุรี 

 Web Design 
 Linux 
 Software Testing 
 Software Developement 

Model 
 E-books 

2583 

24. นางอุรีรัฐ   
สุขสวัสดิ์ชน 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Computer 
Science)   
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 Pattern Classification 
 Artificial Intelligence 
 Data Mining 

2578 

25. นายเอกภพ  
บุญเพ็ง 

อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 Web Design 
 Linux 
 Software Testing 
 E-books 
 Data Analytics 
 System Infrastructure 
 Software 

Development Process 

2579 

26. Mr.John 
Gatewood 
Ham 

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

 Compilers 
 Linux Operating 

System 

2567 
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ตารางที่  4  จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1. นางสาวกมลวรรณ  แสงระว ี นักวิชาการศึกษา วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยับูรพา 

2. นายกรสหนนัท์  ต่อพงษ์พันธุ ์ นักวิชาการศึกษา นศ.บ. (นิเทศศาสตรบัณฑติ) 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

3. นางสาวกุลชลี  รัตนคร นักวิชาการศึกษา บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
มหาวิทยาลยับูรพา  

4. นายเกรียงศักดิ์ ปานโพธิท์อง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยับูรพา 

5. นางสาวนิตยา  ติรพงษ์พฒัน์ เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

6. นางสาวปัทมา  วชิรพันธุ์ นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

บช.บ. (การบัญช)ี  
มหาวิทยาลยับูรพา 

7. นางสาวเปรมปรีดา สลับสี เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

8. นายมาโนชญ์  ใจกว้าง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

9. นางสาวศิริจันทร์  ช านาญช่าง นักวิชาการพัสด ุ บช.บ. (บัญชีบัณฑิต)   
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี

10. นายสทิธิชัย  สมพันธุ์ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

11. นายสทิธิพงษ์  ฉิมไทย นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยับูรพา 

12. นางสาวหรรษา  รอดเงิน นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

บช.ม. (การบัญชี)  
มหาวิทยาลยับูรพา 

13. นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

ทล.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 
ตารางที่ 5 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นางสาวสุธาทพิย์  ทรัพย์ประเสริฐ คนงาน 
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1.4 การจัดการศึกษาของคณะ 
 คณะฯ บริหารงานภายใต้พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กฎระเบียบข้อบังคับ
มหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. 2550 และกฎระเบียบจากหน่วยงานของรัฐภายนอกเพื่อการก ากับดูแลให้เกิด
การด าเนินงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และมีระบบจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้แก่ ส านักงานรบัรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท า
หน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษา และส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
และทรัพย์สนิทางราชการ เป็นต้น ระเบียบพัสดุของส านักนายกรัฐมนตรี มาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา (2548, 2558) รวมถึงกฎกระทรวง ก าหนดประเภทและระบบความปลอดภัย
ของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555 พระราชบัญญตัิว่าด้วยการกระท าผดิ
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติวา่ด้วยการกระท าผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2560   เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยี 
 
2. โครงสร้างองค์กรของคณะวิทยาการสารสนเทศ  

      คณะวิทยาการสารเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น 3 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย ส านักงานคณบดี ส านักงานการศึกษา และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
 
  

- สาขาวิชา 
- หลักสูตร 

 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานการบริการการศึกษา 
- งานห้องปฏิบัติการ 
- งานบริการวิชาการ 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานวิจัย 
- งานกิจการนิสิต 
- งานการเงินและพัสดุ 
- งานวิเทศสัมพันธ ์
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานกิจการพิเศษ 

- งานวิจัย 
- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริการวิชาการ 
- งานที่ปรึกษาพัฒนาซอฟต์แวร ์
 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

ส านักงานคณบด ี

 
ส านักงานการศึกษา 

 

เขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์
ภาคตะวันออก  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
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3. อนาคตคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผนัของเทคโนโลยีดิจทิัล (Digital Disruptive Technology) และ
เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเข้มข้นในตลาดแรงงาน
และธุรกิจ คณะวิทยาการสารสนเทศซึ่งเป็นผู้น าด้านการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยดีิจิทัลของ
มหาวิทยาลยับูรพา จ าเป็นตอ้งมีการปรับกระบวนการการด าเนินการภายใน เพื่อสร้างให้หลักสูตร 
คณาจารย์ บุคลากร และนสิิตเป็นที่รู้จักในสังคม ตลอดถึงการเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในระดับ
ภูมิภาคและระดับสากล ในอนาคต คณะฯ จะเสริมสร้างภาวะผู้น าทางปัญญา เพื่อสร้างสรรคน์วัตกรรม
เพื่อการสอนและการวิจัยที่เปน็เลิศ และการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีสมรรถนะ  ตลอดถึงการสร้าง
เสริมความเข้มแข็งพันธะผูกพันกับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกภาคส่วน การบูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัย
เพื่อสร้างนวัตกรรมกับหน่วยงานทั้งภายในและตา่งประเทศ กล่าวโดยสรุป ในป ี พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 
2025) คณะวิทยาการสารสนเทศจะเป็น “คณะหนึ่งในห้าของประเทศที่มุ่งสร้างอารยะบณัฑิตด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัและระบบอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อน EEC และภาคตะวันออก” โดยคณาจารย์ 
บุคลากร และนิสิตมีศักยภาพในพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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บทท่ี 2 

การวิเคราะห์ภารกิจ สภาวะแวดลอ้ม  

และจุดยืนการพัฒนาของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

1. ความจ าเป็นเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศและความส าคัญของ
วิทยาการสารสนเทศที่มีต่อการพัฒนาประเทศและสังคม 
 ประเทศไทยพิจารณาเห็นวา่อุตสาหกรรมดิจิตอล เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงของประเทศ
ที่จะเข้ามาช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ  จึงก าหนดให้อุตสาหกรรมดิจิตอล 
เป็นหนึ่งในหน้าของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve)  ผนวกรวมกับอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ 
(First S-curve) จึงก าเนิดมาเปน็ยุทธศาสตร์ของชาต ิ 20 ปี ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล 
รวมไปถึงความจ าเปน็ในการขับเคลื่อนสามยุทธศาสตร์หลักของประชาคมอาเซียนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นอกจากนี้ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
ไทย ฉบับที ่ 4 (พ.ศ. 2558 -2561)  ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน ์ “พัฒนาสังคมอุดมปัญญาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนได้ทั่วถึง เท่าเทียม และมั่นคงปลอดภัย
ในทุกชุมชนและท้องถิ่น” (Shape-up Smart Thailand toward Digital Economy) ซึ่งมีทิศทางการ
พัฒนาโดยใช้แนวคิดกระแสหลกัของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ที่ค านึงถึงความยั่งยืนใน
มิติรอบด้านทีส่ าคัญ ได้แก่ มติสิังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดล้อมภายใต้บริบทการมุ่งสู่สงัคมอุดม
ปัญญา (Smart Thailand) ที่มุ่งพัฒนาประเทศไทยอย่างชาญฉลาด  
 ศาสตร์ด้านวิทยาการสารสนเทศเป็นศาสตร์ที่มีความครอบคลมุและเก่ียวข้องกับศาสตร์ที่
หลากหลาย ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ  วิศวกรรมซอฟต์แวร์  วิทยาศาสตร์
สื่อผสม  วิศวกรรมระบบสารสนเทศ  ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศ การประมวลผลสารสนเทศการ
สื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายสารสนเทศ และวิทยาการข้อมูล เป็นต้น  ทั้งนี้ศาสตร์ดา้นวิทยาการ
สารสนเทศจะค านึงถึงการบูรณาการของศาสตร์ดังกลา่วข้างตน้ในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้โดย
องค์ประกอบที่ส าคัญในการศึกษาและพฒันาองค์ความรู้ใหม่ไดก้ารพิจารณาถึงการค านวณเชงิคณนา 
(Computational Science)  การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร ์(Mathematical Model) ชีวสารสนเทศ 
(Bioinformatics) เคมีสารสนเทศ (Cheminformatics) วิทยาการสารสนเทศเพื่อสุขภาพ (Health 
Informatics) วิทยาศาสตร์การรับรู้ของมนุษย์ (Cognitive Science) และมิติของมนษุย์และสังคม 
(Human and Social Aspects) เป็นปัจจัยร่วมในการศึกษา 
 จะเห็นได้ว่า ศาสตร์ดา้นวิทยาการสารสนเทศเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพฒันาประเทศ ซึ่ง
แนวทางดังกล่าวจะไม่สามารถส าเร็จลงได้หากไม่มีบุคลากรด้านวิทยาการสารสนเทศมีคุณภาพและ
ปริมาณไม่เพียงพอ ดังนัน้ จึงเป็นหน้าที่ของสถาบนัการศึกษาที่จะท าหน้าที่ในการผลิตบัณฑติในสาขา
ดังกล่าวนี้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเปน็สถาบันการศึกษาส าคัญ
ในภาคตะวนัออก ควรได้มีหน้าที่และบทบาททีช่ัดเจนในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาการสารสนเทศ 
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทางเศรษฐกิจสังคมไทย และสภาวการณข์องโลก 
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2. จุดยืนการพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ (พ.ศ. 2562-2566) 

จากการที่คณะวิทยาการสารสนเทศได้รับการจัดตั้งขึ้นอยา่งเปน็ทางการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อท าหนา้ที่ในการจัด
ศึกษา พัฒนา ค้นควา้ และวจิัยด้านวทิยาการสารสนเทศ อันจะน ามาซึง่บัณฑิตที่เปี่ยมล้นดว้ยความรู ้
ความสามารถ ไหวพริบ และปฏิภาณ ตลอดถึงธ ารงไว้ซึ่งคณุธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 ความจ าเป็นต่อการพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 1. จากการจัดล าดับมหาวทิยาลัยในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของ
หลักสูตรในคณะวิทยาการสารสนเทศ (QS World University Rankings by Subject: Computer 
Science & Information Systems) พบว่า การจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ยังไม่เป็นที่รู้จักใน
ระดับสากล กล่าวคือ โอกาสในการยอมรับและการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตกับมหาวิทยาลัยชั้น
น าจากต่างประเทศย่อมเกิดขึ้นได้ยาก ท าให้การสะสมความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศย่อมเป็นสิ่งที่ยากและ
ห่างไกลจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์นี้จึงมีความส าคัญต่อคณะวิทยาการสารสนเทศ
เพราะจะท าให้คณะฯ มีเป้าหมายตลอดถึงห้วงเวลาในการด าเนินงานเพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา  
 2. ศาสตร์ด้านวิทยาการสารสนเทศเป็นศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านทฤษฎี
และการประยุกต์ใช ้ ระบบการจัดการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องมีการปรบัปรุงองค์ความรู้ให้ทันต่อ
พัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีการสร้างขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยต้องมีการพัฒนาระบบการศึกษาให้มี
คุณภาพในระดับสูง โดยเฉพาะเร่ืองการเรียนรู้เพื่อประโยชน์การใช้งานและตอบสนองความต้องการของ
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกลยุทธ์ทางการตลาดและทิศทางของเทคโนโลยีอยู่
ตลอดเวลา นอกจากนี้ศาสตร์ทางด้านวิทยาการสารสนเทศยังต้องมีการน าศาสตร์ในสาขาอ่ืนมาผสมผสาน
เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ ด้วยลักษณะดงักล่าวนี้จงึควรมีการ
จัดรูปแบบของหน่วยงานให้สามารถเอ้ืออ านวยต่อการจัดการศึกษา มีการวิจัยและพฒันาที่ด ี สามารถ
สร้างนวตักรรมตามความต้องการของสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม  
 3. ศาสตร์ด้านวิทยาการสารสนเทศเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 การขับเคลื่อนนโยบายข้างตน้ รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนจากประเทศไทย 3.0 (การ
พัฒนาประเทศด้วยอุตสาหกรรมอัตโนมัติ) เป็นประเทศไทย 4.0 (การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม) นั้น 
จ าเปน็อย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมและพฒันาความรู้ดา้นดิจิทลัเพื่อการเปลี่ยนรูป (Digital Transformation) 
กับก าลังคนของประเทศ รวมไปถึงการเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนของเทคโนโลยีที่พลิกผัน (Disruptive 
Technology) ดังนัน้ ยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
อาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของประเทศข้างต้น 
 4. เขตพื้นที่ภาคตะวนัออกได้รับการประกาศให้เป็นเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล เพื่อเป็นหนึง่ในพืน้ที่หลกัของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจ
รองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation 
Hub) ดังนั้น จงึมีการนิยาม EEC เพิ่มเติมเพื่อขยายขอบเขตของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เน้นงานด้าน
ดิจิทัล คือ Eastern Economic Corridor Innovation (EECi) ทั้งนี ้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ทางดา้นซอฟต์แวร์และระบบอัตโนมัติที่มปีระสทิธิภาพเพื่อช่วยควบคุมและสง่เสริมการด าเนนิการของ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงความต้องบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยังเป็นที่
ต้องการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการวิจัยค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างตรงจุด ยังคงต้องการจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
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โดยตรง ซึ่งมหาวทิยาลัยบูรพาก็ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาหลักในภาคตะวนัออก เป็นศูนย์กลาง
ทางดา้นวชิาการ รวมถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับภมูิภาคและประเทศจนเป็นที่ยอมรับในทุก
ภาคส่วน จากจุดเดน่และความเหมาะสมหลาย ๆ ประการ อันได้แก่ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม 
ความเป็นศูนย์รวมแหล่งอุตสาหกรรมที่ส าคัญมีสถาบนัการศึกษาหลายแห่งที่สามารถให้ความรว่มมือใน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในระดับภูมิภาคให้เข้มแข็ง และสามารถ
เป็นที่พึ่งของชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรมในภูมิภาคได้ อีกทั้งความพร้อมทางด้านบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่จะผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
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3. การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ตารางที่ 6 ปัจจัยแวดล้อมภายใน 

ปัจจัยแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง 
S: Strength 

1. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานอย่างมาก 

2. มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการและเครือข่ายการจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง
เพียงพอต่อการพัฒนาสู่ระบบสากลตามกลยทุธ์และวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 

3. มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีอาคารเรียนและส านักงานพรอ้มโครงสร้าง
พื้นฐานที่สามารถส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรและนสิิต 

4. มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีศักยภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ตลาดทัง้ Open sources, Enterprise software, Mobile application, 
Artificial Intelligence และ Big data & Data Science รองรับการ
เจริญเติบโตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการวิเคราะห์ข้อมูล ที่สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล 

5. ต าแหน่งที่ตั้งอยูบ่นพืน้ที่ EEC  
6. มีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพส าหรับคนจ านวน

มาก พร้อมทั้งมีกิจกรรมเสริมความรู้ที่หลากหลายและเปน็ประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง 

จุดอ่อน 
W: Weakness 

1. คณาจารย์ที่มีวฒุิการศึกษาระดบัปริญญาสูงสดุมีน้อยอยู่ และจ านวนอาจารย์
ไม่สอดคล้องกับพนัธกิจและนโยบายของประเทศ (อ้างอิงจากค่า FTES) 

2. บุคลากรมีประสบการณ์ในการท าวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงาน
ภายนอกไม่มากนัก ท าให้ผลงานตีพิมพ์ยังไม่มีความหลากหลายเท่าที่ควร 

3. คุณภาพและมุมมองของนิสติใหม่ต่อสาขาวิชาที่ศึกษาไม่สอดคลอ้งกับ
นโยบายพฒันาก าลงัคนดา้นดิจทิัลของประเทศ 

4. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าวิจัยเฉพาะทางที่หลากหลาย เพือ่สร้าง
นวัตกรรมยังไม่มากนัก 

5. กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายของคณะฯ ยังไม่สอดคล้องกับ
กรอบ TQF 

6. การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพนัธ์ยังไม่เข้มแข็งและลา่ช้า 
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ตารางที่ 7 ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 

โอกาส 
O=Opportunity 

 
 

1. นโยบายประเทศไทย ๔.๐ และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 
ที่ก าหนดให้อุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นหนึ่งในห้าของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ในการขับเคลื่อนประเทศ 

2. เป็นสาขาวิชาขาดแคลนเป็นที่ตอ้งการของตลาดแรงงานในทุกภาคส่วน และ
มีสถานประกอบการที่มีความตอ้งการบุคลากรที่มีคุณภาพในสาขานี้อีกมาก 

3. เป็นสาขาวิชาที่ภาครัฐให้ความส าคัญสูงซึง่ถูกก าหนดให้อยู่ในแผนแม่บทของ
ประเทศ อีกทั้งยังมียุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์และใชส้ารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบนโยบาย ICT 
ของประเทศ 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่พึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน 
(Digital Transformation and Digital Disruption) ท าให้บุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนต้องได้รับการเพิ่มเติมความรู้ด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศให้ทันกับสถาณะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

5. การก้าวเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุอยา่งเต็มตัวของประเทศไทย 
6. แนวโน้มความนิยมในการรับบุคคลเข้าท างานของภาคเอกชนที่เน้นทักษะ

มากกว่าใบปริญญา 
7. ความนิยมในการสร้างธุรกิจ Startup ด้านเทคโนโลยี และด้วยเทคโนโลยี 

ภัยคุกคาม 
T=Threats 

1. นโยบายประเทศไทย ๔.๐ ท าให้มีคณะที่เปิดหลักสูตรรองรับอุตสาหกรรม
ดิจิทัลมากข้ึนและเปิดการรับตรงมากข้ึน ท าให้ภาวะการแข่งขันจาก
สถาบนัการศึกษา 

2. อัตราการเกิดของประชากรลดลง และมีมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและ
ชื่อเสียงทั้งจากในประเทศและตา่งประเทศเปิดสอนและผลิตงานวิจัยใน
สาขาวชิาเดียวกันมาตั้งอยู่ในพืน้ที่ EEC  

3. มีกฎและระเบียบที่เก่ียวข้องกับงานวิจยัและบริการวิชาการจ านวนมาก ท า
ให้งานวิจัยและบริการวิชาการไม่คล่องตัว 

4. เทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบพลิกผนั (Digital Disruptive 
Technology) 

5. การเรียนออนไลน์ในรปูแบบของ MOOC  
6. แนวโน้มความนิยมในการรับบุคคลเข้าท างานของภาคเอกชนที่เน้นทักษะ

มากกว่าใบปริญญา 
7. นักเรียนที่เลือกเรียนศาสตร์นี้ ไม่มีความเข้าใจในเนื้อหาหรือการเรียนตั้งแต่

ก่อนเลือก ท าให้ตัดสินใจผิด และเลือกสาขาที่ตนเองไม่ถนัดหรือยากเกินไป 
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4. ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 
 
การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งได้รับจากบุคลากรและผู้บริหารคณะวิทยาการ
สารสนเทศ พบว่า ต าแหน่งยทุธศาสตร์ของคณะวิทยาการสารสนเทศอยู่ที่ตั้งรับ (Defender : 
Inactive) ซึ่งเป็นต าแหน่งทางยทุธศาสตร์ที่ต้องป้องกันตัวหรือประคองตัว ดังนัน้ การวางแผน
ยุทธศาสตร์จึงมุง่เน้นปัจจัยส าคญัที่ช่วยลดหรือขจัดจุดอ่อนลงให้มากที่สุด การพลิกวิกฤตจากภัยคุกคาม
ให้เป็นโอกาส หรือใช้จุดแข็งช้อนโอกาส โดยพิจารณาประเดน็ SWOT ที่ส าคัญ โดยอาศัยเทคนิค 
TOWS matrix มาใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ ดงันี้ 
 การวิเคราะห์เชิงรับ หรือ WT 
 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะวทิยาการสารสนเทศอยู่ที่ตั้งรบั ซึ่งประเมินจากสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน การวางแผนยุทธศาสตร์จึงมุ่งเนน้ในการขจัดจุดออ่นโดย
ยุทธศาสตร์เชิงรบัที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. พัฒนาบุคลากรและนสิิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพและเป็นที่พงึประสงค์
ต่อความต้องการของ EEC (S1,S5,W2,W3,W4) 

2. ปลูกฝังวฒันธรรมองค์กรให้กับบุคลากรและนิสิต เพื่อการสร้างความส าเร็จร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง (S3,S4,W1,W5,W6) 

3. พัฒนากลไกการผลิตบัณฑิตตามแนวคิด “บัณฑิตของศตวรรษที่ ๒๑” (S6, O3, O7) 
4. พัฒนากระบวนการส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชงิพานชิย์ร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม (S3, O4, T3) 
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5. พัฒนากลไกการสง่เสริมบริการวิชาการทีส่อดคล้องกับความต้องการของเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และประชาคมอาเซียน (O1, O2, T1) 

6. บัณฑิตมีคุณลักษณ์สอดคล้องกบัอัตลักษณ์ของคณะฯ (ใฝ่รู้ สูง้าน ตรงต่อเวลา รักษา
สุขภาพ) และพร้อมใช้งานสอดคล้องกับความต้องการของ EEC (O6, T2, T5, T6) 

7. ผลิตผลงานวิจัยและนวตักรรมด้านดิจิทลัที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
ในองค์รวม น าไปสู่การบริการวชิาการอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและยุทธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0 (O5, T4, T7) 
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บทท่ี 3 
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 
  แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ จะประกอบไปด้วยทิศทางยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ประเดน็ยุทธศาสตร์ และเปา้ประสงค์ พร้อมทั้งก าหนดระบบวัดเชิงยทุธศาสตร์ 
ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และก าหนดระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางในการวัดและประเมินผล  ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการ
สารสนเทศฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงให้รองรับกับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่
ต้องการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ
ฉบับนี้ ยังตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา “ขุมปัญญาตะวนัออก เพื่ออนาคตของ
แผ่นดิน” ซึ่งประกอบไปด้วยการกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

วิสัยทัศน์ 

คณะหนึ่งในห้าของประเทศที่มุง่สร้างอารยะบัณฑติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ  
เพื่อขับเคลื่อน EEC และภาคตะวันออก 

 
  คณะหนึ่งในห้าของประเทศที่มุง่สร้างอารยะบัณฑติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 
หมายถึง คณะชัน้น าอันดับหนึ่งในห้าของประเทศในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ศักยภาพด้านการวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยดีิจิทัล และระบบอัจฉริยะ 
และเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ สรา้งคุณค่าและประโยชน์ให้กับชุมชนของตน 
สังคมโดยรวม ประเทศชาติ 
  เพื่อขับเคลื่อน EEC และภาคตะวันออก หมายถึง บัณฑิตและบุคลากรเป็นก าลังส าคัญของ
ประเทศในการขับเคลื่อนเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: 
EEC) รวมไปถึงเขตพื้นที่ 9 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกของประเทศ 
 

ค่านิยม 
NICE - Informatics 

Neighborly เป็นมิตร (Friendly) 
Integrity ซื่อสัตย์ (Honestly) 
Contributive มีความรับผิดชอบ (Responsible) 
Eminent เป็นเลิศ มีชื่อเสียง เปน็ที่ยอมรับมิตร (Famous & Respected) 
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พันธกิจ 

1.  สร้างอารยะบัณฑิตเพื่อด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉรยิะ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
หมายถึง คณะฯ จะท าการผลิตบัณฑิตดา้นวทิยาการสารสนเทศระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ให้มี
ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม และได้มาตรฐานทางวิชาการระดับสากล 

 
2.  ผลิตงานวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศสู่ระดับสากล หมายถึง คณะฯ จะท าการศึกษาและวิจยัสร้างองค์

ความรู้ใหม่ในสาขาทางดา้นปัญญาประดษิฐ์ เทคโนโลยีดิจทิัล และระบบอัจฉริยะ ให้สามารถน าไปพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อประโยชนต์่อสังคม 

 
3.  น าพาสังคมด้วยบริการวิชาการทางเทคโนโลยีดจิิทัลและระบบอัจฉริยะ เพ่ือสร้างสังคมอุดมปัญญา 

หมายถึง คณะฯ จะให้บริการวชิาการ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย  มรีูปแบบที่
เปิดกว้าง มอบสูส่ังคมอย่างมีคณุภาพ และเปน็ที่ยอมรับในระดบัภูมิภาคและระดบัชาต ิ

 
4.  สร้างระบบงานบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลตามกรอบมาตรฐาน Thailand Quality Class หมายถึง 

คณะฯ จะจัดให้มีกรอบมาตรฐาน TQF ส าหรับสนับสนนุงานบริหารของคณะฯ เพื่อให้การบริหารงาน
โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล 

 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้ภารกิจโดยหน้าที่ และ
ภารกิจของวิสัยทัศน์บรรลผุลสมัฤทธิ์ มี 4 ประเด็นยุทธศาสตร ์ดังนี้ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเร่งปรับกระบวนการการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดสังคมการ

เรียนรู้ที่บัณฑิตสามารถน าไปปรบัใช้ในระดบัท้องถิ่นและสากล 
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทางดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ในระดับชาติและระดับสากล สามารถบูรณา

การกับศาสตร์อ่ืน 
3. บริการวิชาการทางเทคโนโลยีดจิิทัลและระบบอัจฉริยะ  

เพื่อก าหนดทิศทางหรือตอบสนองความต้องการของสังคม และยุทธศาสตรช์าติ 
4. เพิ่มพูนประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการบริหารงานตามกรอบธรรมาภิบาล 
 

 
 

ประสิทธผิลตามพันธกิจ (Effectiveness) 

คณะฯ เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพฒันาเทคโนโลยีดิจทิัลและระบบอัจฉริยะ ทีต่อบสนองต่อความ
ต้องการของ EEC และภาคตะวนัออก 
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  เป้าประสงค์เป็นผลสัมฤทธิ์ในอนาคตที่องค์กรมุ่งหวังจะให้บรรลุผลตามประเดน็ยุทธศาสตร์  
เป็นผลสัมฤทธิ์ส าคัญที่บง่บอกวา่พันธกิจบรรลุผลสัมฤทธิ์ และคณะได้พฒันาไปในทิศทางของวิสัยทัศน์
ตามที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าประสงค์ต่อไปนี้ 
 
  เป้าประสงค์ที ่ 1: คณะเป็นองค์กรชั้นน าในการผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ
อัจฉริยะ ตามมาตรฐานสากล  มีภาวะผูน้ า มสีุขภาวะ และมีคณุธรรม 
   กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาบุคลากรและนสิิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพและเป็นที่พงึ
ประสงค์ต่อความต้องการของ EEC (S1, S3, W1)  
   หลักการ: บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลัยบูรพา จะต้องเปน็
ก าลังคนที่มีศักยภาพของประเทศ พร้อมปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ พร้อมปรับตวัเสมอตาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีและสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของชาติ 
   มาตรการสนับสนุน: 

●  จัดระบบการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม
ตอบสนองความต้องการของ EEC และสถานประกอบการ 

●  ส่งเสรมิให้มีการจัดการศึกษาแบบ STEAM: Science Technology 
Engineering Art Mathematics เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความกลมกลืนทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ มีความเปน็นักวิทยาศาสตร์ เน้นการคิดเชิงระบบ มีทักษะ
ชีวิต 

   กลยุทธ์ 1.2  ส่งเสริมการผลิตบณัฑิตตามแนวคิด “บัณฑิตของศตวรรษที่ 21” (S4, W3, 
T1, T5) 
   หลักการ: บัณฑิตคณะวิทยาการสารสนเทศพึงมีคุณลักษณะทีจ่ าเป็น 8 ประการของ
บัณฑิตของศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถด ารงตนอยู่ในสงัคมปัจจุบนัอย่างมีความสุข และพร้อมเป็น
พลเมืองโลก ในยุคการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีอย่างพลิกผนั (Disruptive Technology) ซึ่ง
ประกอบด้วย  

1. ความรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ (Autonomous Learning)  
2. ทักษะด้านการคิด (Thinking Skills)  
3. ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสทิธิภาพ  (Effective 

Collaborators) 
4. ทักษะในการสบืเสาะค้นหา (Enquirers) 
5. ความกระตือรือร้น (Active Learners)  
6. ทักษะพื้นฐานดา้นไอซีที (ICT Skills) 
7. ความสนใจในวัฒนธรรม (Engaged with Cultures) และ 
8. ความตระหนักถึงความเปน็ไปในโลก (World Awareness) 

   มาตรการสนับสนุน: 
●  จัดการให้มีการท า Gap Analysis ของนิสิตในปัจจบุันในแต่ละชัน้ปี เพื่อ

คุณลักษณะจ าเป็นที่ขาดหายไป 
● ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักแนวคิดของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 
●  ส่งเสริมการสอนเน้นหลักการควบคู่กับการปฏิบตัิ เพื่อสร้างทักษะในวิชาชีพ 

มีทักษะชีวิต 
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   กลยุทธ์ 1.3  สร้างบัณฑิตมีคุณลักษณส์อดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะฯ (ใฝ่รู้ สู้งาน 
ตรงต่อเวลา พัฒนาชุมชน) และพร้อมใช้งานสอดคล้องกับความต้องการของ EEC (S5, O5, O6, T2, T6) 
   หลักการ: คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จะเปน็คณะฯ ชัน้น าในการผลิต
บัณฑิตดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัและระบบอัจฉริยะ ทีพ่ร้อมใช้งาน มีความเชี่ยวชาญทั้งทฤษฎแีละปฏิบตัิ 
ตรงตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยบูรพา “เสริมสร้างปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม” 
   มาตรการสนับสนุน: 

●  จัดให้มีการวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรตามกรอบแนวคิด Outcome-
based Education (OBE) เพื่อให้ได้บัณฑิตตรงกับความต้องการของ
แรงงานดา้นดิจทิัลส าหรับรองรับการขยายตัวของ EEC และภาคตะวันออก 

●  จัดระบบการบริหารงบประมาณตาม Outcome หรือ KPI ที่ก าหนดไว้ เพื่อ
สร้างแรงจูงใจใจการท างาน 

 
  เป้าประสงค์ที่ 2: คณะมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ที่ก่อให้เกิด
องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 
   กลยุทธ์ 2.1 พัฒนากระบวนการส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชงิพานชิย์
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (W2, O4)  
   หลักการ: การเป็นคณะหนึ่งในห้าของประเทศในการสร้างบณัฑิตด้านเทคโนโลยีดิจทิัล
และระบบอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อน EEC และภาคตะวนัออก จ าเป็นอย่างยิ่งที่คณะฯ จะต้องร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด 
   มาตรการสนับสนุน: 

●  ส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากภาค
การศึกษา ไปปฏิบัตงิานในภาคอุตสาหกรรม (โครงการ Talent Mobility) 
เช่น การก าหนดเปน็ KPI พิเศษรายบุคคล 

●  ส่งเสริมให้มีการจับคู่นักวิจัยกับโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม  
●  ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของบุคลากรเพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

เชิงพาณชิย ์
   กลยุทธ์ 2.2 ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศในองค์รวม น าไปสู่การบริการวิชาการอย่างยั่งยนืที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
ยุทธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0 (S6, W4, O1)  
   หลักการ: ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากคณาจารย์และนักวิจัยคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาประเทศแบบองค์รวม สามารถใช้งานได้จริง ตอบโจทยป์ัญหาใน
การท างานปจัจุบนัของสถานประกอบการ 
   มาตรการสนับสนุน: 

●  ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของบุคลากรดา้นการวิจัยและพฒันานวัตกรรม
ดิจิทัลที่มปีัญญาประดิษฐ์เป็นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
และยุทธศาสตร์ประเทศ 
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  เป้าประสงค์ที่ 3: คณะเป็นผูน้ าการให้บริการวิชาการทางนวตักรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 
แก่ EEC และภาคตะวันออก 
   กลยุทธ์ 3.1 พัฒนากลไกการสง่เสริมบริการวิชาการทีส่อดคล้องกับความต้องการของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (S2, O2, O3, T3, T4)  
   หลักการ: การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการท าวิจัยของคณาจารย์และ
นักวิจัยสู่ชุมชน เป็นพนัธกิจทีส่ าคัญของคณะฯ ที่ต้องด าเนนิการ เพื่อสร้างความเชื่อถือทางวิชาการ 
ตลอดถึงการเป็นที่พึ่งในการแก้ปัญหาตามหลักวชิาให้กับสถานประกอบการ 
   มาตรการสนับสนุน: 

●  ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

●  ส ารวจความต้องการและการสรา้งฐานข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อการบริการ
วิชาการทางไอทีเชิงรุก 

●  ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (AI Short course training) 
 
  เป้าประสงค์ที ่ 4: คณะมีการบริหารจัดการครบตามหลักธรรมาภิบาลตามกรอบมาตรฐาน 
Thailand Quality Class 
   กลยุทธ์ 4.1 ปลูกฝังวฒันธรรมองค์กรให้กับบุคลากรและนิสิตเพื่อการสร้างความส าเร็จ
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง (S3, W5, W6, O1)  
   หลักการ: หัวใจส าคัญของความส าเร็จของการบริหารงานตามกรอบ Thailand Quality 
Class หรือ EdPEx คือ การสร้างเคร่ืองมือในการบริหารคณะ/หลักสูตรอย่างเปน็ระบบ เพื่อ
ประสิทธิภาพทีดีของการให้บริการ เพื่อบรรลุพันธกิจความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง และผลการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ (Excellence) สอดคล้อง บูรณาการ สู่ความส าเร็จขององค์กรผ่านการเรียนรู้ และปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อการส่งมอบคุณค่าและผลลัพธท์ี่ดีให้กับนิสิต และผู้รับบริการ 
   มาตรการสนับสนุน: 

●  ส่งเสริมและยกระดบัมาตรฐานการบริหารงานตามกรอบ EdPEx  
●  ส่งเสริมให้บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญในการสร้าง

ผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน อยา่งต่อเนื่องและผลการด าเนนิงานที่เปน็เลศิ 
 
  โดยแสดงความสัมพนัธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ และเปา้ประสงค์ในแผนที่กลยทุธ์ในหนา้ถัดไป 
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24 ตารางที่ 8 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัดฯ ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑติทีม่ีคุณภาพ โดยเร่งปรับกระบวนการการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้ที่บัณฑิตสามารถน าไปปรบัใช้ในระดับท้องถิ่น
และสากล 
เป้าประสงค ์: คณะเป็นองค์กรชั้นน าในการผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีดิจิทลัและระบบอัจฉริยะ ตามมาตรฐานสากล  มีภาวะผู้น า มีสุขภาวะ และมีคุณธรรม 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์   ร้อยละของนิสิตทีไ่ด้ท างานตรงตามสายงานด้านการนวัตกรรมดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ 

เป้าหมาย ในปี พ.ศ. 2566 ร้อยละ 80 ของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาท างานตรงสาขาวชิาที่ส าเร็จการศึกษา 
กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 2565 2566 

1.1  พัฒนาบุคลากรและนิสิตให้เปน็ทรัพยากรบุคคล 
ที่มีศักยภาพและเป็นที่พึงประสงค์ต่อความต้องการของ EEC 

1. ร้อยละของนิสิตที่ได้ท างานตรงตามสายงาน 
2. ร้อยละจ านวนนวัตกรรมดิจิทลัและระบบ

อัจฉริยะ ต่อ จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

รองคณบดี ร้อยละ 70 
5 

75 
10 

80 
15 

80 
20 

80 
30 

 แผนงาน: การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เพื่อสร้างนวัตกรรมตอบสนองความต้องการของ 
EEC 

2. ร้อยละจ านวนนวัตกรรมดิจิทลัและระบบ
อัจฉริยะ ต่อ จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

รองคณบดี ร้อยละ 5 10 15 20 30 

 แผนงาน: ส่งเสริมการศึกษาแบบ STEAM 3. ทักษะที่เพิ่มขึ้นดา้น STEAM ของนิสิต เพื่อ
ร่วมสร้างนวัตกรรมทางความรู ้

รองคณบดี/
ประธาน
หลักสูตร 

ร้อยละ 30 35 40 50 60 

1.2 ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตตามแนวคิด “บัณฑิตของศตวรรษที่ 21” 4. ร้อยละนสิิตที่มีสมรรถนะตามกรอบแนวคิด
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 

รองคณบดี/
ประธาน
หลักสูตร 

ร้อยละ 75 75 75 75 75 

 แผนงาน: ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักแนวคิดของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 

4. ร้อยละนสิิตที่มีสมรรถนะตามกรอบแนวคิด
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 

รองคณบดี/
ประธาน
หลักสูตร 

ร้อยละ 75 75 75 75 75 

 แผนงาน: ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ MOOC และการใช้งาน Credit Bank 

5. จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
แบบ MOOC 

รองคณบดี/
ประธาน
หลักสูตร 

จ านวน
รายวิชา 

3 3 3 3 3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑติทีม่ีคุณภาพ โดยเร่งปรับกระบวนการการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้ที่บัณฑิตสามารถน าไปปรบัใช้ในระดับท้องถิ่น
และสากล 
เป้าประสงค ์: คณะเป็นองค์กรชั้นน าในการผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีดิจิทลัและระบบอัจฉริยะ ตามมาตรฐานสากล  มีภาวะผู้น า มีสุขภาวะ และมีคุณธรรม 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์   ร้อยละของนิสิตทีไ่ด้ท างานตรงตามสายงานด้านการนวัตกรรมดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ 

เป้าหมาย ในปี พ.ศ. 2566 ร้อยละ 80 ของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาท างานตรงสาขาวชิาที่ส าเร็จการศึกษา 
 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 2565 2566 

1.3 บัณฑิตมีคุณลักษณ์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะฯ (ใฝ่รู้ สู้งาน 
ตรงต่อเวลา พัฒนาชุมชน) และพร้อมใช้งานสอดคล้องกับความ
ต้องการของ EEC  

6. ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ 
7. ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติที่มีต่อนิสิตที่

ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ (FabLab)  

รองคณบดี/
ประธาน
หลักสูตร 

คะแนน ในแต่ละปงีบประมาณ 
คะแนนไม่น้อยกว่า 

ระดับ 3.51จากระดับ 5 
 แผนงาน: การพัฒนาหลักสตูรให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงานและเตรียมความ
พร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Technology Entrepreneur) 

8. หลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 
9. การมีบัณฑติที่เป็นผู้ประกอบการด้าน

เทคโนโลยดีิจิทัล 

รองคณบดี/
ประธาน
หลักสูตร 

ร้อยละ 
 
 
มี 

 100 
 
 
มี 

 100 
 
 
มี 

 100 
 
 
มี 

 100 
 
 
มี 

 100 
 
 
มี 

 แผนงาน: การพัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติและ
การฝึกประสบการณ์จากโรงประลองต้นแบบทาง
วิศวกรรม (Fabrication Lab)  และการท างาน
ร่วมกับภาคเอกชน (Co-working space) 

10. ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตหรือของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

11. ความพึงพอใจของนิสิตต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมเรียนรู้ (Fabrication Lab) 

รองคณบดี คะแนน ในแต่ละปงีบประมาณ 
คะแนนไม่น้อยกว่า 

ระดับ 3.51จากระดับ 5 

 
  



 

 

26 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทางดิจทิัลและระบบอัจฉริยะ ในระดับชาติและระดับสากล สามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่น 
เป้าประสงค ์: คณะมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จ านวนผลติภัณฑ/์สิทธิบตัร/อนุสิทธิบัตร/สิ่งประดิษฐ/์นวัตกรรมที่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม  
 เป้าหมาย ปีงบประมาณละ 1 ผลงาน 
 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 2565 2566 

2.1  พัฒนากระบวนการส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณชิย์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 

12. จ านวนผลิตภัณฑ/์สิทธบิัตร/อนุ
สิทธิบัตร/สิ่งประดิษฐ/์นวัตกรรมที่ร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม  

รองคณบดี จ านวน 1 1 1 1 1 

 แผนงาน: การจับคู่นักวิจัยกับโจทย์วิจัยจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

13. จ านวนสถานประกอบการ (รายใหม่)  
ที่เพิ่มขึ้น 

รองคณบดี จ านวน 1 1 1 1 1 

 แผนงาน:  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยเชิงพาณชิย์ 

14. การรับรองการใช้ประโยชนเ์ชิงพาณชิย์
จากเครือข่ายฯ 

รองคณบดี จ านวน 1 1 1 1 1 

2.2 ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทลัที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศในองค์รวม น าไปสู่การบริการวิชาการอย่าง
ยั่งยืนที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย 4.0 

15. มีความต้องการจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
อย่างต่อเนื่อง 

รองคณบดี มี มี มี มี มี มี 

 แผนงาน: พัฒนาศักยภาพของบคุลากรด้านการ
วิจัยและพฒันานวัตกรรมดิจิทัลที่มี
ปัญญาประดิษฐ์เปน็ฐาน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและยุทธศาสตร์ประเทศ 

16. ระดับความพึงพอใจต่อนวัตกรรมและ
การบริการวิชาการของคณะฯ เพิ่มขึ้น 

รองคณบดี คะแนน ในแต่ละปงีบประมาณ 
คะแนนไม่น้อยกว่า 

ระดับ 3.51 จากระดับ 5 
17. จ านวนผลงานใหม่ที่มีผู้ใช้ใช้งานจริงที่
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

รองคณบดี จ านวน 1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการทางเทคโนโลยีดจิิทัลและระบบอัจฉริยะ เพ่ือก าหนดทิศทางหรือตอบสนองความต้องการของสังคม และยุทธศาสตร์ชาต ิ
เป้าประสงค ์: คณะเป็นผู้น าการให้บริการวิชาการทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ แก่ EEC และภาคตะวันออก 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จ านวนรายได้ทั้งหมดทีไ่ด้จากการบริการวิชาการ  
 เป้าหมาย  รายได้จากการบริการวิชาการก่อนหักค่าใช้จ่ายรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของประมาณการรายรับในแต่ละปงีบประมาณ 
 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 2565 2566 

3.1  พัฒนากลไกการสง่เสริมบริการวิชาการทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

18. รายได้จากการบริการวิชาการก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย 
 
19. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

รองคณบดี ร้อยละ 
 
 

คะแนน 

1. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10  
ของประมาณการรายรับใน
แต่ละปีงบประมาณ 
2. ในแต่ละปีงบประมาณ
คะแนนไม่น้อยกว่าระดบั 
3.51 จากระดับ 5  

 แผนงาน: ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 

18. รายได้จากการบริการวิชาการก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย 

รองคณบดี ร้อยละ 1. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10  
ของประมาณการรายรับใน
แต่ละปีงบประมาณ 

 แผนงาน: ส่งเสริมงานศิษย์เก่าสมัพันธ์และ
เครือข่ายวิชาการวิทยาการสารสนเทศ 

20. ความพึงพอใจของศิษย์เก่า รองคณบดี คะแนน ในแต่ละปงีบประมาณ
คะแนนไม่น้อยกว่าระดบั 
3.51 จากระดับ 5  

 
 
  



 

 

28 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานตามกรอบธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค ์: คณะมีการบริหารจัดการครบตามหลักธรรมาภบิาลตามกรอบมาตรฐาน Thailand Quality Class 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์   เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนนิการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
เป้าหมาย ผลประเมินคุรภาพการศึกษาภายในของคณวิทยาการสารสนเทศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มีผลคะแนน
ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน 

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 2565 2566 

4.1  ปลูกฝังวฒันธรรมองค์กรให้กับบุคลากรและนิสิตเพื่อการสร้าง
ความส าเร็จร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง 

21. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่การ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

รองคณบดี คะแนน ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน 

 แผนงาน: ยกระดับมาตรฐานการบริหารงานตาม
กรอบ EdPEx 

21. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่การ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

รองคณบดี คะแนน ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 1 ร้อยละของนิสติที่ไดง้านท าตรงสายงาน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : บัณฑิต (ผู้ส าเร็จการศึกษา) จากคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เข้าท างานตรงสาขาที่
ส าเร็จการศึกษาหรืองานที่เก่ียวข้อง 
  
สูตรการค านวณ : 

 
จ านวนบัณฑิต (ผู้ส าเร็จการศึกษา) ที่ได้งานท าตรงสาขาทีส่ าเร็จการศึกษา  X  100 

จ านวนบัณฑิต (ผู้ส าเร็จการศึกษา) ที่มีงานท า 
 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ข้อมูลจากระบบภาวะการหางานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลยับรูพา 
2.  ข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของนิสิต 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดี โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
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ตัวชี้วัด 2 ร้อยละจ านวนนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ต่อ จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : นวัตกรรมดิจิทัล หมายถึง นวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยพืน้ฐานในคณะ (งานวจิัยต่อยอด
เกิดเป็นผลิตภัณฑท์ี่น าไปใช้งานใน EEC) 
 ระบบอัจฉริยะ หมายถึง ระบบอัจฉริยะ หมายถึง ระบบอัตโนมตัิที่มีกลยุทธ์ในการควบคุมคุณภาพ
ด้วยการคาดการณ์สิง่ที่ก าลงัจะเกิดขึ้นในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด มีกระบวนการในการหาทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทนัท่วงทีตลอดถึงมีการประมวลผลเพื่อสร้างผลลัพท์แบบเวลาจริงอย่างชาญฉลาด 
สูตรการค านวณ : 

 
จ านวนนวัตกรรมดิจิทลัและระบบอัจฉริยะ  X  100 

จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. จ านวนผลงานนวัติกรรมดิจิทลั 
2. จ านวนผลงานระบบอัจฉริยะ 
3. จ านวนบุคลากรที่ปฏบิัติงานจรงิ และที่ลาศึกษาต่อ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดี โทรศัพท์ : 038103193 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  Software Parks โทรศัพท์ : 038103193 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ : 038103193 
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ตัวชี้วัด 3 ทักษะที่เพิ่มขึ้นด้าน STEAM ของนิสิต เพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมทางความรู้ 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย :  
 STEAM หมายถึง Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics 
 นวัตกรรมทางความรู้ หมายถึง ความรู้ที่ได้จากการท าวจิัย กจิกรรมที่ด าเนินการ และประสบการณ์
จากการปฏิบัติจริง แล้วถูกน ามาร้อยเรียงตามความต้องการใช้งานเพื่อแก้ปัญหาทางเทคนิคและเชิงระบบ 
 
สูตรการค านวณ : 

 
ผลรวมของคะแนนดา้น STEAM ของนิสิตที่เข้าสอบ  X  100 

จ านวนนสิิตทั้งหมดที่เข้าสอบ 
 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบทักษะแต่ละด้าน ซึ่งได้แก่  

- ทักษะในวิชาชพี 
- ทักษะการคิดเชิงระบบ 
- ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

2. จัดสอบให้นิสิตทุกกลุ่ม ทุกชั้นป ีทุกหลักสูตร 
3. วิเคราะห์ผลคะแนนทักษะแตล่ะด้าน  
4. ทวนสอบเปน็ระยะ 
หมายเหตุ วิธีทวนสอบเร่ือง STEAM แล้วผลคะแนนเฉลี่ยดีขึ้นทุก ๆ ป ี
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดี/ประธานหลักสูตร โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
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ตัวชี้วัด 4 ร้อยละนสิิตที่มสีมรรถนะตามกรอบแนวคิดบัณฑิตศตวรรษที่ 21 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : 
 บัณฑิตศตวรรษที่ 21 หมายถึง บัณฑิตพึงมีคุณลักษณะที่จ าเปน็ 8 ประการเพื่อให้สามารถด ารงตน 
อยู่ในสังคมปัจจบุันอย่างมีความสุข และพร้อมเป็นพลเมืองโลก ในยุคการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างพลิกผนั 
(Disruptive Technology) ซึ่งประกอบด้วย  
 1) ความรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ (Autonomous Learning)  
 2) ทักษะด้านการคิด (Thinking Skills)  
 3) ทักษะในการท างานร่วมกับผูอ่ื้นอย่างมีประสิทธิภาพ  (Effective Collaborators) 
 4) ทักษะในการสบืเสาะค้นหา (Enquirers) 
 5) ความกระตือรือร้น (Active Learners)  
 6) ทักษะพื้นฐานดา้นไอซีที (ICT Skills) 
 7) ความสนใจในวัฒนธรรม (Engaged with Cultures) และ 
 8) ความตระหนักถึงความเปน็ไปในโลก (World Awareness) 
สูตรการค านวณ : 

 
ผลรวมคะแนนของนิสิตที่เข้าสอบวัดสมรรถนะ  X  100 

จ านวนนสิิตที่เข้าสอบทั้งหมด 
 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ 
2. จัดสอบให้นิสิตชั้นปีที่ 2 - 3 
3. วิเคราะห์ผลคะแนน 
4. ทวนสอบเปน็ระยะ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดี/ประธานหลักสูตร โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
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ตัวชี้วัด 5จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC 
หน่วยวัด : จ านวน 
ค าอธิบาย : การสอนแบบ MOOC หมายถึง Massive Open Online Course 

 
สูตรการค านวณ : 

 
จ านวนรายวชิาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC 

 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. จ านวนรายวชิาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC ของแต่ละหลักสูตร 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดี/ประธานหลักสูตร โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
  



 

34 
 

ตัวชี้วัด 6 ความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
หน่วยวัด : คะแนน 
ค าอธิบาย : 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้บบณัฑิตที่มีต่อบัณฑิตคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ตามผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) กรอบ TQF จ านวน 5 ด้าน ดงันี้  1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
สูตรการค านวณ : 

 
ผลคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจ  X  100 

จ านวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับคืน 
 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดี/ประธานหลักสูตร โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
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ตัวชี้วัด 7 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อนิสิตที่ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ (Fabrication Lab) 
หน่วยวัด : คะแนน 
ค าอธิบาย : 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อนิสิตที่ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ (Fabrication Lab) หมายถึง 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บบัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตคณะวิทยาการสารสนเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติและการฝึกประสบการณจ์ากโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)  และการท างานร่วมกับ
ภาคเอกชน (Co-working space) 
สูตรการค านวณ : 

 
ผลคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจ  X  100 

จ านวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับคืน 
 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบตัิและการฝึกประสบการณ์จากโรงประลองต้นแบบทาง

วิศวกรรม (Fabrication Lab)  และการท างานร่วมกับภาคเอกชน (Co-working space) 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อนสิิตทีผ่่านกิจกรรมการเรียนรู้ (Fabrication Lab) 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดี/ประธานหลักสูตร โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
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ตัวชี้วัด 8 หลักสูตรที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
หน่วยวัด : จ านวน 
ค าอธิบาย : 
 หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่เปิดสอนระดบัปริญญาตรีในคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ตลาดแรงงาน หมายถึง สถานประกอบการต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่เฉพาะเจาะจงภาคตะวนัออก 
สูตรการค านวณ : 

 
จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดี/ประธานหลักสูตร โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
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ตัวชี้วัด 9 การมีบัณฑิตที่เปน็ผูป้ระกอบการด้านเทคโนโลยีดจิิทัล 
หน่วยวัด : จ านวน 
ค าอธิบาย : 
 บัณฑิตที่เปน็ผูป้ระกอบการด้านเทคโนโลยดีิจิทัล หมายถึง นิสติ หรือบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ที่เปน็
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยดีจิิทัล (Start up) 
สูตรการค านวณ : 

 
จ านวนบริษัท Startup ที่เป็นศษิย์เก่าของคณะเป็นกรรมการ 

 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ข้อมูลบริษัท Startup ที่เป็นศษิย์เก่าของคณะเป็นกรรมการ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดี โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
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ตัวชี้วัด 10  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือของอาจารย์ที่ปรึกษา 
หน่วยวัด : คะแนน 
ค าอธิบาย : 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือของอาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตหรือของอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ พัฒนา/ปรับปรุง 
กระบวนการด าเนินงานให้ดียิ่งขึน้ 
สูตรการค านวณ : 

 
ผลคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจ  X  100 

จ านวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับคืน 
 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ผู้ใช้บัณฑิตหรือของอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในรายวิชาสหกิจศึกษาหรือของอาจารย์ที่ปรึกษาในรายวิชาโครงงาน 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดี โทรศัพท์ : 038103096 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 

ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
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ตัวชี้วัด 11 ความพึงพอใจของนสิิตต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ (Fabrication Lab) 
หน่วยวัด : คะแนน 
ค าอธิบาย : 
 ความพึงพอใจของของนิสิตต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ หมายถึง การส ารวจความพึงพอใจของนิสิต
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ของนิสิตคณะวทิยาการสารสนเทศ เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ พัฒนา/ปรับปรุง 
กระบวนการด าเนินงานให้ดียิ่งขึน้ 
สูตรการค านวณ : 

 
ผลคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจ  X  100 

จ านวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับคืน 
 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. นิสิตที่เข้าร่วมร่วมกิจกรรมเรียนรู้จาก Fabrication Lab 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจขอนิสิตที่เข้าร่วมร่วมกิจกรรมเรียนรู้จาก Fabrication Lab 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดี โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
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ตัวชี้วัด 12 จ านวนผลิตภัณฑ/์สิทธิบัตร/อนุสิทธบิัตร/สิ่งประดษิฐ์/นวัตกรรมที่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
หน่วยวัด : จ านวน 
ค าอธิบาย : 
 จ านวนผลงานที่บุคลากรคณะวทิยาการสารสนเทศจบัคู่ความรว่มมือกับสถานประกอบการ  
ในการสร้างผลงานวิจัยซึง่จะน าไปสู่การใช้ประโยชน์จริง 
สูตรการค านวณ : 

 
จ านวนผลงานที่บุคลากรจับคู่ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ข้อมูลผลงานที่บุคลากรจับคู่ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดี โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
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ตัวชี้วัด 13 จ านวนสมาชิก (สถานประกอบการ) ที่เพิ่มขึ้น 
หน่วยวัด : จ านวน 
ค าอธิบาย : 
 จ านวนสถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการที่เปน็คู่ความร่วมมือในการสร้างผลงานวิจยั
กับบุคลากรคณะวทิยาการสารสนเทศ 
สูตรการค านวณ : 

 
จ านวนสถานประกอบการ ที่เปน็คู่ความร่วมมือในการสร้างผลงานวิจัย (รายใหม่) 

 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นคู่ความร่วมมือในการสร้างผลงานวิจัยกับบุคลากรคณะวทิยาการสารสนเทศ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดี โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
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ตัวชี้วัด 14 การรับรองการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากเครือข่ายฯ 
หน่วยวัด : จ านวน 
ค าอธิบาย : 
 การรับรองการใช้ประโยชน์เชงิพาณิชย์จากเครือข่าย หมายถึง สถานประกอบการน าผลงานวจิัยที่ร่วม
พัฒนากับบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์จริงในสถานประกอบการ 
สูตรการค านวณ : 

 
หนังสือรับรองการใช้ประโยชนจ์ากสถานประกอบการที่เปน็คู่ความร่วมมือ 

 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นคู่ความร่วมมือในการสร้างผลงานวิจัยกับบุคลากรคณะวทิยาการสารสนเทศ 
2. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน ์
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดี โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ : 038103096 
  



 

43 
 

ตัวชี้วัด 15 มีความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง 
หน่วยวัด : มี / ไม่ม ี
ค าอธิบาย : 
 ความต้องการจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง การที่ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียของคณะวทิยาการสารสนเทศ
จะนึกถึงคณะวิทยาการสารสนเทศเพื่อให้เข้าไปร่วมแก้ปัญหาของการด าเนินธุรกิจ โดยคณะฯ สามารถแก้ปัญหา
เหล่านั้นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และ เมื่อผู้มีสว่นได้ส่วนเสียหรือเครือข่ายของตนพบปัญหาอีกในอนาคตจะให้คณะฯ 
ร่วมแก้ปัญหาในล าดบัตน้ 
 
สูตรการค านวณ : 

 
ความต้องการจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง 

 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ เครือข่ายความร่วมมือ บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลยับูรพา 
2. ข้อมูลความต้องการในการแก้ปญัหาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดี โทรศัพท์ : 038103193 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  Software Parks โทรศัพท์ : 038103193 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ : 038103193 
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ตัวชี้วัด 16 ระดับความพึงพอใจต่อนวัตกรรมและการบริการวิชาการของคณะฯ เพิ่มขึ้น 
หน่วยวัด : คะแนน 
ค าอธิบาย : 
 ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมและการบริการวิชาการของคณะ หมายถึง การส ารวจความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนวัตกรรมและการบริการวชิาการของคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ 
พัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
สูตรการค านวณ : 

 
ผลคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจ  X  100 

จ านวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับคืน 
 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ เครือข่ายความร่วมมือ บุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ที่รบับริการวิชาการจากคณะ 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียต่อนวัตกรรมและการบริการวิชาการของคณะ  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดี โทรศัพท์ : 038103193 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  Software Parks โทรศัพท์ : 038103193 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ : 038103193 
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ตัวชี้วัด 17 ผลงานใหม่ที่มีผู้ใช้ใช้งานจริงที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชน 
หน่วยวัด : จ านวน 
ค าอธิบาย : 
 ผลงานใหม่ที่มีผู้ใช้ใชง้านจริงที่ตอบสนองต่อความต้องการของชมุชน หมายถึง จ านวนผลงาน 
นวัตกรรมความรู้ หรือการบริการวิชาการของคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
ความต้องการของ EEC และ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
สูตรการค านวณ : 

 
ผลงานใหม่ที่มีผู้ใช้ใชง้านจริงที่ตอบสนองต่อความต้องการของชมุชนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ เครือข่ายความร่วมมือ บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลยับูรพา 
2. ข้อมูลความต้องการใหม่ที่เก่ียวกับ ผลงาน นวัตกรรมความรู้ หรือการบริการวิชาการของคณะวิทยาการ

สารสนเทศ  ในการแก้ปัญหาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดี โทรศัพท์ : 038103193 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  Software Parks โทรศัพท์ : 038103193 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ : 038103193 
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ตัวชี้วัด 18 รายไดจ้ากการบริการวิชาการก่อนหักค่าใช้จ่าย 
หน่วยวัด : ล้านบาท 
ค าอธิบาย :  
  รายได้จากการบริการวิชาการก่อนหักค่าใช้จ่าย หมายถึง รายได้ก่อนหักค่าใช้จา่ยที่ไดเ้กิดจากการ
บริการวิชาการ เช่น โครงการ ประชุม ฝึกอบรมทางวิชาการ หรือบริการวิชาการอ่ืน เปน็ต้น 
 
สูตรการค านวณ : 

 
จ านวนเงิน 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. รายได้จากการบริการวิชาการของคณะวิทยาการสารสนเทศ ตามปีงบประมาณ 
2.  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดี โทรศัพท์ : 038103061 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานคณบด ี โทรศัพท์ : 038103061 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  งานบริการวิชาการ โทรศัพท์ : 038103061 
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ตัวชี้วัด 19 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 
หน่วยวัด : คะแนน 
ค าอธิบาย : 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการบริการวชิาการ
ของคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อน าข้อมูลที่ได้รบัมาวิเคราะห์ พัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการด าเนินงานให้ดียิ่งขึน้ 
 
สูตรการค านวณ : 

 
ผลคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจ  X  100 

จ านวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับคืน 
 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.  แจกแบบสอบถามโดยผู้รบัผิดชอบโครงการ 
3. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส านักงานคณบดี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดี โทรศัพท์ : 038103061 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานคณบด ี โทรศัพท์ : 038103061 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  ผู้รับผิดชอบโครงการ  

และงานบริการวชิาการ 
โทรศัพท์ : 038103061 
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ตัวชี้วัด 20 ความพึงพอใจของศิษย์เก่า 
หน่วยวัด : คะแนน 
ค าอธิบาย : 
 ความพึงพอใจของศิษย์เก่า หมายถึง ส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์และ
กิจกรรมวิชาการของคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ พัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการ
ด าเนินงานให้ดียิ่งขึน้ 
 
สูตรการค านวณ : 

 
ผลคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจ  X  100 

จ านวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับคืน 
 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่า 
2.  แจกแบบสอบถามโดยผู้รบัผิดชอบโครงการ 
3. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส านักงานคณบดี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดี โทรศัพท์ : 038103061 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานคณบด ี โทรศัพท์ : 038103061 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด : งานกิจการนิสิต โทรศัพท์ : 038103061 
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ตัวชี้วัด 21 เกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลศิ 
หน่วยวัด : คะแนน 
ค าอธิบาย : 
 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ หมายถึง การประเมินระดับการพฒันาและ
ศักยภาพของคณะวิทยาการสารสนเทศที่น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ (Education 
Criteria for Performance Excellence: EdPEx) มาใชเ้พื่อการพัฒนาตนเองสู่ความเปน็เลิศ จะแสดงให้เห็นถึง
การพัฒนาและด าเนินการตามแนวทางของข้อก าหนดพื้นฐานของเกณฑ์ EdPEx และสรา้งความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั 
สูตรการค านวณ : 

 
ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนนิการที่เป็นเลิศ 

 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. เก็บรวบรวมและสรุปผลจากการด าเนินงานในแตล่ะพนัธกิจ 
2. จัดท ารายงานการประเมินตนเองในแต่ละปีการศึกษา 
3.  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดี โทรศัพท์ : 038103061 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ส านักงานคณบด ี โทรศัพท์ : 038103061 
ผู้รับผิดชอบด้านธุรการสารบัญตัวชี้วัด :  งานประกันคุณภาพ โทรศัพท์ : 038103061 
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อ้างอิง 
1. พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 74ก วันที่ 19 สิงหาคม 2542) 
2. พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 

(ราชกิจจานุเบกษา หน้า 8 เล่มที่ 125 ตอนที่ 5ก วันที่ 9 มกราคม 2551) 
3. พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

(ราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 124 ตอนที่ 27ก วันที่ 18 มิถุนายน 2550) 
4. พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2560 

(ราชกิจจานุเบกษา หน้า 24 เลม่ 134 ตอนที่ 10ก วันที่ 24 มกราคม 2560) 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 

(ราชกิจจานุเบกษา หน้า 27 เลม่ที่ 126 ตอนพิเศษ 178ง วันที่ 9 ธันวาคม 2552) 
6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

(ราชกิจจานุเบกษา หน้า 17 เลม่ที่ 126 ตอนพิเศษ 125 ง วันที่ 31 สิงหาคม 2552) 
7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

(ราชกิจจานุเบกษา หน้า 2 เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558) 
8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

(ราชกิจจานุเบกษา หน้า 12 เลม่ที่ 132 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558) 
9. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  

(ราชกิจจานุเบกษา หน้า 19 เลม่ 135 ตอนพิเศษ 199ง วันที่ 17 สิงหาคม 2561) 
10. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการน ามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏบิัติ  

(เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) 
11. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัตติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติเก่ียวกับสมรรถนะดิจทิลัส าหรับคุณวฒุิระดับปริญญาตรี (เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2561) 

12. กฎกระทรวง ก าหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ 
พ.ศ. 2555 (ราชกิจจานุเบกษา หน้า 1 เล่ม 129 ตอนที่ 30ก วันที่ 30 มีนาคม 2555) 

13. ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561-2580)  
(ราชกิจจานุเบกษา หน้า 1 เล่มที่ 135 ตอนที่ 82ก วันที่ 13 ตุลาคม 2561) 

14. พระราชบญัญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561  
(ราชกิจจานุเบกษา หน้า 1 เล่ม 135 ตอน 34ก วันที่ 14 พฤษภาคม 2561) 

15. ระเบียบพัสดุของส านักนายกรัฐมนตรี 
 

 

 

 


