
 

 

 
รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
 

วงรอบการประเมินปีการศึกษา  2559 
(1 กรกฎาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) 

 

  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 



 

ค าน า 
 

 การบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  
ทั้งนี้เพราะกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือในการท างานที่เป็นระบบชัดเจนภายใต้การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน  พร้อมทั้งเป็นการทบทวนการท างานจากอดีตถึงปัจจุบัน และ
น ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้ได้รับทราบจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหาร สางผลให้มี
การปรับปรุงการท างาน เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร
ต่อไป 

 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  เป็นเอกสารที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าเพ่ือรองรับการ
ประเมินภายในจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งผลการประเมินจะท าให้ประชาคมได้รับทราบถึง
การด าเนินการจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในปีการศึกษา 2559 (ระหว่าง วันที่ 1 
กรกฎาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560) รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายในคณะฯ จะได้รับทราบ 
จุดแข็ง จุดอ่อนในการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2551 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นในภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการทางวิชาการ การวิจัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนใน
ท้องถิ่น ในการน าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและการเรียนการสอน  ให้มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่รองรับความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการพัฒนา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะฯ ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยการ
มีส่วนร่วมของทุก ๆ ฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ผู้บริหารคณะ  บุคลากรคณะตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิใน
ท้องถิ่น ทั้งนี้คณะได้ก าหนดยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย   ในขณะเดียวกันคณะได้ถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษาสู่บุคลากรโดยการร่วมด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานตามภารกิจ    

จากผลการประเมินตนเองตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
(ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)  พบว่า คณะฯ ได้ด าเนินงานตามข้อก าหนดการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 5 องค์ประกอบ รวมทั้งหมด 13 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.52  ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดมีาก 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 
1.1  ชื่อหน่วยงานที่ตั้ง  และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เมื่อวันที่ 23  
ธันวาคม  2551  ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังต่อไปนี้ 
 

 1. ความจ าเป็นในภารกิจของมหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีภารกิจตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  คือ การเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ 
เชิดชูปัญญาของท้องถิ่น  สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มี
ส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน โดยการให้การศึกษา ส่งเสริม วิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่
สังคม ปรับปรุง  ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
  จากภารกิจดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นการพัฒนาให้ชุมชนและท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในทุก ๆ ด้าน  ทั้งการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และ/หรือการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการเป็น
ศูนย์กลางในการผลิต เผยแพร่ความรู้และทักษะ บริการงานด้านวิชาการแก่ท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การศึกษา    
 
 2. ความจ าเป็นในการเร่งรัดผลิตบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิชาการที่ประยุกต์เอาวิทยาการจากหลาย
ด้านมาใช้ประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต  การวางแผน การบริหาร และการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการ
วิทยาการทางด้านวิศวกรรมการสื่อสารและโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ
ซอฟต์แวร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผลจากศักยภาพของ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้องค์ต่าง ๆ ได้น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรศึกษา  ได้มีการน ามาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในด้านการบริหารและการเรียนการสอน ซึ่งจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ความจ าเป็นต่อการด าเนินงาน  การพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ ในการน าเทคโนโลยีมาใช้งาน เป็น
สิ่งจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการ  
  ดังนั้นการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นการรวมเอางานการผลิตบัณฑิตในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปิดสอนตามคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ มาบริหารภายใต้หน่วยงานเดียว 
เพ่ือเป็นการบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ในการผลิตบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินการค้นคว้าและวิจัยวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการ
บริการวิชาการ เพ่ือสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาบุคลากร และระบบงานด้าน



2 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล 
 
 3. ความจ าเป็นในการเป็นศูนย์กลางการบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  จากการที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีพ้ืนฐาน มาจากการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาก่อน  ดังนั้นจึงมีบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาออกไปเป็นผู้บริหารและผู้สอนของโรงเรียน ในท้องถิ่นจ านวน
มาก นอกเหนือจากการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังด าเนิน การพัฒนาคุณภาพ
ด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นควบคู่กันไปด้วย โดยมหาวิทยาลัยฯ ถือว่าการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา  เป็นการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาที่ส าคัญยิ่ง  การให้บริการวิชาการเป็น
ภารกิจที่ส าคัญที่มหาวิทยาลัย จะต้องด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น จากการส ารวจข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น บุคลากรในชุมชนและท้องถิ่น ยังมีความ
ต้องการและมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัย ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น โดยการน าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการบริหารงานและการเรียนการสอน ให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น   
  มหาวิทยาลัยฯ แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น ให้เข้าถึงข้อมูล
องค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท าให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด าเนินไปอย่างเป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น  โดยการพัฒนาระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศe-Learning ตลอดจนการพัฒนาเนื้อหา (content) 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะของชุมชนและท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการเรียนการสอน ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมาใช้งานต่อไป  
  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิต
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการวิชาการ การวิจัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนใน
ท้องถิ่น ในการน าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่รองรับความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการพัฒนา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 ในระยะเริ่มตน้ของการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2551 มีอาจารย์จาก 
คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้ายมาสังกัด จ านวน 7 คน ดังนี้ 
   1.  ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์(คณะครุศาสตร์) 
   2.  ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์(คณะครุศาสตร์) 
   3.  อาจารย์ ดร.สายชล  จินโจ (คณะครุศาสตร์) 
  4.  อาจารย์อภิดา  รุณวาทย์   (คณะครุศาสตร์) 
  5.  อาจารย์วีระพน  ภานุรักษ์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
   6.  อาจารย์จรัญ  เจิมแหล่ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
   7.  อาจารย์บัณฑิต  สุวรรณโท (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  

 ปีการศึกษา 2552 อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ย้ายมาสังกัดจ านวน 4 คน และบรรจุเพ่ิมอีก 1 คนดังนี้ 
  1. ผศ.ดร. สนิท ตีเมืองซ้าย(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
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  2. ผศ.ดร. ทรงศักดิ์  สองสนิท(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
  3. อาจารย์กนกลดา  ท้าวไทยชนะ(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
  4. อาจารย์ชนะชัย  อวนวัง(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
  5. อาจารย์ธวัชชัย  สหพงษ์  (บรรจุใหม่) 
 ปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยได้บรรจุเจ้าหน้าที่จ านวน 3 อัตรา และคณะจัดจ้างโดยใช้
งบประมาณเงินรายได้ของคณะจ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
  1. นางสาวเบญจมาศ  จันดาหัวดง  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 
  2. นายธนกฤต วิชัยวงษ์  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป  
  3. นางสาวอมรรัตน์  สอนสา ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการและงานสารบัญ 
  4. นางสาวศศิกาญจน์  พระลับรักษา  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป 
 ปีการศึกษา 2553 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรทั้งหมด จ านวน 20 คน ประกอบด้วย
บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 14 คน  และบุคลากรฝุายสนับสนุน จ านวน 6 คน 
 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 14 คน ได้แก่ 
  1. ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์ 
  2. ผศ.ดร.ธรชั  อารีราษฎร์ 
   3. ผศ.ดร. สนิท ตีเมืองซ้าย 
  4. ผศ.ดร. ทรงศักดิ์  สองสนิท 
  5. อาจารย์กนลดา  ท้าวไทยชนะ 
  6. อาจารย์อภิดา  รุณวาทย์ 
  7. อาจารย์วีระพน  ภานุรักษ์ 
  8. อาจารย์ธวัชชัย สหพงษ์ 
   9. อาจารย์จรัญ  เจิมแหล่  
   10. อาจารย์บัณฑิต  สุวรรณโท 
  11. อาจารย์ชนะชัย อวนวัง 
  12. อาจารย์ชเนตตี พิมพ์สวรรค์ 
  13. ว่าที่ ร.ต.สุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย 
  14. อาจารย์มณีรัตน์ ผลประเสริฐ 
 รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 6 คน ได้แก่ 
  1. นายธนกฤต วิชัยวงษ์ 
  2. นางสาวอมรัตน์ สอนสา 
  3. นางสาวเบญจมาศ จันดาหัวดง 
  4. นายอัครชัย บุญกิจ 
  5. นางสาวศรีวิไล นิราราช 
  6. นายพันธมน เรืองวิเศษ 
 ด้านการผลิตบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเรียนที่ 1/2552 มหาวิทยาลัยได้โอนย้าย
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา จากคณะครุศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ได้โอนย้ายนักศึกษาที่เรียนอยู่ก่อนหน้ามาสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ส่วนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศให้คณะด าเนินการรับนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2552 เป็นต้นไปและ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ในปีการศึกษา 2553 
โดยได้เปิดรับนักศึกษา รุ่นแรก ภาคเรียนที่ 3/2552 
 ปีการศึกษา 2554 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีบุคลากร จ านวน 
31 คน ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 21 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 9 คน 
 ปีการศึกษา 2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีบุคลากร จ านวน 
38 คน ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 29 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 9 คน  
 ปีการศึกษา  2556  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 29 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 9 คน  
 ปีการศึกษา  2557  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 31 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 10 คน  
 ปีการศึกษา  2558  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 31 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 10 คน 
 ปีการศึกษา  2559  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีบุคลากรสายวิชาการ  จ านวน  31  คน  และ
บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน  9  คน  
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สถานที่ตั้ง  
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่ที่อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(อาคาร  38) ถนนนครสวรรค์  
ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์ 44000  
โทรศัพท์ – โทรสาร 0-4372-1919  และ โฮมเพจ http://www.it.rmu.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

สีประจ าคณะ 
 
   สีน้ าเงิน  แทนค่า  พระมหากษัตริย์ ผู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 

 
1.2  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 1. ปณิธาน 
  พัฒนาคน   ส่งเสริมการวิจัย  น าวิชาการสู่สังคมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ปรัชญา 
  พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณค่า เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 
 3. วิสัยทัศน์ 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  เป็น
ผู้น าด้านบริการวิชาการ สร้างงานวิจัยอย่างมีคุณค่า พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. พันธกิจ 
  1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  2. พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5. ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  
 5. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  2.  เพ่ือพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
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  3.  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มี 
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
  4.  เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ด้านศิลปวัฒนธรรม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  5.  เพื่อประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาชุมชนและ 
ท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



7 
 
1.4  รายช่ือผู้บริหาร  กรรมการบริหาร  กรรมการประจ าคณะชุดปัจจุบัน 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
รายช่ือคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.  ผศ.ดร.ธรชั  อารีราษฎร์   ประธานกรรมการ 
2.  อ.ดร.อภิชาติ  เหล็กดี   กรรมการ 
3.  อาจารย์ธเนศ  ยืนสุข   กรรมการ 
4.  อาจารย์นราธิป  ทองปาน   กรรมการ 
5.  ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์   กรรมการ  (จากผู้แทนกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
6.  ดร.วีระพน  ภานุรักษ์   กรรมการ  (จากผู้แทนกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
7.  อาจารย์วรรณพร  สารภักดิ์   กรรมการ  (จากผู้แทนกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
8.  อ.ดร.ปิยศักดิ์  ถีอาสนา   กรรมการ  (จากผู้แทนกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
9.  อ.ดร.ชนะชัย  อวนวัง   กรรมการ  (จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า) 
10.  อาจารย์บัณฑิต  สุวรรณโท   กรรมการ  (จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า) 
11.  อาจารย์ชเนตตี  พิมพ์สวรรค์   กรรมการ  (จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า) 
12.  ศ.พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์  มีเพียร   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
13.  รศ.ดร.ไพฑูรย์  สุขศรีงาม   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
14.  รศ.ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารย์   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
15.  ผศ.ดร.ละอองทิพย์  มัทธุรศ   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
16.  ดร.ชนิสรา  ดวงบุบผา   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
17.  ว่าที่ ร.ต.ดร.ธนุ  วงษ์จินดา   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
18.  นายธนกฤต  วิชัยวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
รายชื่อผู้บริหารและกรรมการบริหาร 
1. ผศ.ดร.ธรชั  อารีราษฎร์ คณบดี 
2. อาจารย์ธเนศ  ยืนสุข รองคณบดีฝุายวางแผนละพัฒนา 
3. อ.ดร.อภิชาติ  เหล็กดี รองคณบดีฝุายวิชาการ 
4. อาจารย์นราธิป  ทองปาน รองคณบดีส่งเสริมกิจการนักศึกษา 

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
5. อาจารย์พจน์ศิรินทร์  ลิมปินันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝุายประกันคุณภาพ 
6. อาจารย์อุดมศักดิ์  พิมพ์พาศรี ผู้ช่วยคณบดีฝุายบริการวิชาการ 
7. อาจารย์วินัย  โกหล า ผู้ช่วยคณบดีฝุายส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
8. อาจารย์กีรติ  ทองเนตร ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
9. อาจารย์ณัฐพงศ์  พลสยม ผู้ช่วยคณบดีฝุายส่งเสริมและพัฒนาระบบไอโอที 
10. อาจารย์กฤษดา  หินเธาว์ ผู้ช่วยคณบดีฝุายส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 
11. อาจารย์อ านาจ  แสงกุดเลาะ ผู้ช่วยคณบดีฝุายส่งเสริมและพัฒนาภูมิสารสนเทศ 
12. ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์ ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยี 
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1.5 รายช่ือบุคลากรสายวิชาการ 
 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
1. นายธรัช  อารีราษฎร ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2. นางวรปภา  อารีราษฎร์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. นายวีระพน  ภานุรักษ์ ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) อาจารย์ 
4. นายณัฐพงษ์  พระลับรักษา ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) อาจารย์ 
5. นางสาวอภิดา  รุณวาทย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) อาจารย์ 
6. นายธวัชชัย  สหพงษ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) อาจารย์ 
7. นายชนะชัย  อวนวัง ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) อาจารย์ 
8. นายอภิชาติ  เหล็กดี ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) อาจารย์ 
9. นายปิยศักดิ์  ถีอาสนา ปร.ด.(การบริหารการจัดการศึกษา) อาจารย์ 

10. นายนิรุติ  ไล้รักษา ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)  อาจารย์ 

11. นายบดินทร์  แก้วบ้านดอน ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)  อาจารย์ 

12.นายเผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  อาจารย์ 
13. นางเดือนเพ็ญ  ภานุรักษ์  ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) อาจารย์ 
14. นายภาสกร  ธนศิระธรรม วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี) อาจารย์ 
15. นายบัณฑิต  สุวรรณโท วท.ม.(สื่อนฤมิต) อาจารย์ 
16. นางสาวมณีรัตน์  ผลประเสริฐ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย์ 

17. นางสาวชเนตตี พิมพ์สวรรค์ กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) อาจารย์ 

18. นายอ านาจ  แสงกุดเลาะ วท.ม. (สารสนเทศภูมิศาสตร์) อาจารย์ 

19. นางสาวพจน์ศิรินทร์  ลิมปินันทน์ วท.ม.(สื่อนฤมิต) อาจารย์ 

20. นายนราธิป  ทองปาน ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) อาจารย์ 

21. นายกีรติ  ทองเนตร ศศ.ม. (บริหารธุรกิจ) อาจารย์ 

22. นายวินัย  โกหล า วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) อาจารย์ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
13. อ.ดร.วีระพน  ภานุรักษ์ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14. อ.ดร.ปิยศักดิ์  ถีอาสนา ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 
15. อ.ดร.ชนะชัย  อวนวัง ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
16. อาจารย์วรรณพร  สารภักดิ์ ประธานสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
17.  นายธนกฤต  วิชัยวงษ์ หัวหน้าส านักงานคณบดี 
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ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

23. นายณัฐพงศ์  พลสยม วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพือ่การศึกษา) อาจารย์ 

24. นางทิพวิมล  ชมพูค า วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย์ 

25. นางสาววรรณพร  สารภักดิ์ Master of Business  (Enterprise 
Resource Planning and Information 
System) 

อาจารย์ 

26. นางวงษ์ปัญญา  นวนแก้ว วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์ 

27. นางอุมาภรณ์  เหล็กดี ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

อาจารย์ 

28. นายธเนศ  ยืนสุข ค.ม.  (คอมพิวเตอร์ศึกษา) อาจารย์ 

29. นางสาวนฤมล  อินทิรักษ์ ค.ม.  (คอมพิวเตอร์ศึกษา) อาจารย์ 

30. นายวรวิทย์  สังฆทิพย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์ 

31. นายกฤษดา  หินเธาว์ วท.ม.  (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) อาจารย์ 
 จากตารางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีบุคลาการสายวิชาการ ที่เป็นอาจารย์ประจ า สังกัดคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการศึกษาระดับปริญญาเอก 12  คน  และปริญญาโท 19  คน   
1.6 รายช่ือบุคลากรสายสนับสนุน 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 
1. นายธนกฤต วิชัยวงษ์ ร.ม. (การบริหารและกฎหมาย) 
2. นางสาวศรีวิไล นิราราช วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี) 
3. นางสาวทิพยาพร ทักษี บธ.บ. (บัญชี) 
4. นางสาวสุภาพร หาชัยภูม ิ ร.บ. (การบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ) 
5. นายพลวัฒน์ อัฐนาค วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี) 
6. นางสาวกาญจนา ดงสงคราม วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี) 
7. นายจักรี  ท ามาน วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
8. นายนิรุตติ์  บุญคง วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
9. นางสาวศิริพร  จ าปีศรี ปวส. (การบัญชี) 

จ าแนกประเภทของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บุคลากรจ าแนกตามประเภท สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

1. ข้าราชการ 2 - 2 
2. พนักงานราชการ - - - 
3. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณแผ่นดิน 9 1 10 
4. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณรายได้ 20 8 28 

รวมทั้งหมด  31  9 40 



10 
 
 
1.7  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา  2559  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดการเรียนการสอนนักศึกษา  จ านวน  7  
สาขาวิชา  ดังนี้   

1.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จ านวน  5  สาขาวิชา  ได้แก่   
 1.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           1.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
           1.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 
           1.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
           1.5  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน  2  สาขาวิชา  ได้แก่   
 2.1 หลักสูตรระดับปริญญาโท   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
 

1.8  จ านวนนักศึกษา 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดการเรียนการสอนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี  และระดับ

ปริญญาโท  ซึ่งมีนักศึกษาคงอยู่ในปีการศึกษา  2559  ทั้งสิ้นจ านวน 464 คน  ดังนี้ 

สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาที่

รับเข้า 
จ านวนนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนักศึกษา
คงเหลือ 

รวม
นักศึกษา
คงเหลือ 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 191 162 150 41 21 - 150 141 150 441 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 120 94 71 23 21 - 97 73 71 241 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน 

14 21 32 - - - 14 21 32 67 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

10 10 9 5 - - 5 10 9 24 

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร 

35 18 18 13 - - 22 18 18 58 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 12 19 20 - - - 12 19 20 51 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 9 17 10 9 4 - - 12 10 22 
ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี - 12 8 - - - - 12 8 20 
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี 9 5 2 9 4 - - - 2 2 

รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 200 275 160 50 25 - 150 153 160 463 
 

1.9  งบประมาณของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในปีงบประมาณ  2560  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดโครงการและกิจกรรมเพ่ือให้
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยภายใต้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน  
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10,782,230 บาท  จึงประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยการน าการ
บริการวิชาการและงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสู่ชุมชนและท้องถิ่น ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกๆ ฝุายที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นให้คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นคณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน ด าเนินภารกิจได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยมีรายละเอียดโครงการและกิจกรรมในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

งาน/กิจกรรม/โครงการ งบบุคลากร งบประมาณที่ใช้ 
ค่าจ้าง
ชั่วคราว งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ
เงินรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามาตรฐานสากล 
1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ   208,500 
2  โครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ   50,000 
3  โครงการเครือข่ายทางวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ 

 25,000  

4.  โครงการปรับปรุงหลักสูตร  20,000  
5.  โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  30,000  
6.  โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  20,000  
7.  โครงการกีฬาน้องใหม่  20,000  
8.  โครงการปัจฉิมนิทศนักศึกษาเตรียมความพร้อม
ก่อนการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 20,000  

9.  โครงการคืนสู่เหย้าบัณฑิต  30,000  
10. โครงการสัมมนาผู้น านักศึกษา  35,000  
11.  โครงการพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพ
สโมสรนักศึกษา 

 25,000  

12.  โครงการไอทีสัมพันธ์  50,000  
13.  โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   235,800 
14.  โครงการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามกรอบมาตรฐาน TQF  

  100,000 

15.  โครงการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาอาชีพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสู่ผู้ประกอบการ 

  40,000 

16.  โครงการส่งเสริมการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม   40,000 
17.  โครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้องไอที     10,000 
18.  โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพหลักสูตร   40,000 
19.  โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  56,000 
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งาน/กิจกรรม/โครงการ งบบุคลากร งบประมาณที่ใช้ 
ค่าจ้าง
ชั่วคราว งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ
เงินรายได้ 

20.  โครงการเครือผู้ปกครองนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 30,000  

21.  โครงการ Bye Nior IT RMU  ประจ าปี
การศึกษา  2559 

  50,000 

22.  โครงการส่งเสริมโครงงานนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

 20,000 50,000 

23.  โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร  65,000  
24.  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชันมนศตวรรษที่  21 

  137,300 

25.  โครงการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน TQF  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน 

 94,860  

26.  โครงการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน TQF  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

  43,000 

27.  โครงการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน TQF  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร 

 120,360  

28.  โครงการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน TQF  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  74,100 

29.  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 73,490  

ยุทธศาสตร์ที่  2  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1.  โครงการส่งเสริมงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ   463,590 
2.  โครงการส่งเสริมการวิจัยและตีพิมพ์บทความ
วิจัยส าหรับบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 40,000  

ยุทธศาสตร์ที่  3  บริการวิชาการบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
1.  โครงการค่ายบริการวิชาการด้านไอทีตามความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

  30,000 

2.  โครงการบริการวิชาการด้วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

  10,000 
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งาน/กิจกรรม/โครงการ งบบุคลากร งบประมาณที่ใช้ 
ค่าจ้าง
ชั่วคราว งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ
เงินรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม  
1.  โครงการไหว้ครูและท าบุญคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 20,000  

2.  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 30,000  

3.  โครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ประเพณีลอยกระทง 

 20,000  

ยุทธศาสตร์ที่  6  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
1.  ค่าวัสดุการศึกษา  125,840 165,510 
2.  ค่าวัสดุส านักงาน   111,000 
3.  ค่าวัสดุการศึกษาบัณฑิตศึกษา   51,420 
4.  ค่าวัสดุส านักงานบัณฑิตศึกษา   101,000 
5.  ค่าสาธารณูปโภค   51,600 
6.  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์   100,000 
7.  ค่าจ้างพนักงาน 6,594,400   
8.  ประกันสังคม 243,500   
9.  เบี้ยประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ   168,000 
10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์   19,000 
11. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

  35,500 

12. ค่าตอบแทนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา   183,160 
13. ค่าวัสดุการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 107,200 114,200 

14. ค่าวัสดุการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 20,400  

15. โครงการสนับสนุนวัสดุการสอนและการวิจัย   29,500 
16. ค่าทรัพยากรการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

  97,400 

17. ค่าวัสดุการศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 16,600  

18. ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 20,000  

รวม 6,837,900 1,078,750 2,865,580 
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1.10  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นโดยสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551เพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานวิชาชีพ วิจัยและบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคมและ
ชุมชน   
 ยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะ 5 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560- 2564)เป็นยุทธศาสตร์ที่
อยู่บนพ้ืนฐานภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  ภารกิจในการเร่งรัดผลิตบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และภารกิจในการเป็นศูนย์กลางการบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น โดยเน้นให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นคณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน  สามารถด าเนินการตาม
ภารกิจได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกๆ ฝุายที่
เกี่ยวข้อง 

ค่านิยม 

SMART IT  
ความหมายของค่านิยม อธิบายได้ดังนี้ 

S   หมายถึง การมีจิตใจพร้อมจะให้บริการ 
M  หมายถึง การท างานอย่างมืออาชีพ 
A  หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบ 
R  หมายถึง การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง 
T  หมายถึง การท างานเป็นทีม 
IT  หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อัตลักษณ ์

 บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม 

เอกลักษณ ์

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 



 

ส่วนที่  2 
รายงานการประเมินตนเอง 

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ตาม

องค์ประกอบคุณภาพจ านวน  5 องค์ประกอบ13 ตัวบ่งชี้  ดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ ตัวบ่งช้ี เกณฑพ์ิจารณา 

1.การผลติบัณฑิต 1.1 ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ
ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
ม ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ
ทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

1.4 จ านวนนักศ ึกษาเต  มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศ ึกษาเต มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 1.5 การบริการนักศ ึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 กิจกรรมนักศ ึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
2.การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนา

งานวิจยัหรือ 
งานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เงินสนบัสนนุงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคท์ั้งภายในและ
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ า

และนักวิจัย 
ผลงานทางวชิาการทุกปีระเภท
ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3.การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวชิาการแกส่ังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
4.การท านุบ ารุง
ศ ิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศ ิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.การบรหิารจดัการ 5.1 การบรหิารของคณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธต์ามพันธกิจกลุม่สถาบัน
และเอกลักษณข์องคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้   = 
 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  
 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :   ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ โทรศัพท์  :  081-9745469 
 คณบดี 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    ดร.ธวัชชัย  สหพงษ์ โทรศัพท์  :  088-5639336 
  

ผลการด าเนินการ  
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมนีโยบายให้หลักสูตรวิชา  ด าเนนิการจัดท ารายงานการประเมนิตนเองและรับ
การประเมินตามวงรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มหาวทิยาลัยก าหนดซึ่งมีผลการประเมนิตนเอง  ดังนี้ 
 

หลักสูตรสาขาวิชา 
คะแนนประเมิน 

หลักสูตร 

ผลการประเมินหลักสูตร 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

(= ผ่าน , = ไม่ผ่าน) 
ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.83  
2. หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 3.57  
3. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3.05  

4. หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 3.44  

5. หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.15  
ระดับปริญญาโท 

1. หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี 3.49  
ระดับปริญญาเอก   

2. หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี 3.35  

คะแนนรวมทุกหลักสูตร 23.88 คะแนน 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 7 หลักสูตร 

คะแนนที่ได ้ 3.41 คะแนน 

 

 



17 
 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน 23.88 คะแนน 3.41 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
ทสท.1.1 สรุปรายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
 

จุดเด่น 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี) 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 : อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต ม 5 = ร้อยละ 40 

ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสตูร 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต ม 5 

คะแนนที่ได้   = 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
x 5 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                                        
ที่ก าหนดให้เปน็คะแนนเต ม 5 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :   ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ โทรศัพท์  :  081-9745469 
 คณบดี 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    ดร.ธวัชชัย  สหพงษ์ โทรศัพท์  :  088-5639336 
  

ผลการด าเนินการ  
  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรปภา  อารีราษฎร์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 
3.  อาจารย์ ดร.อภิดา  รุณวาทย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
4.  อาจารย์ ดร.ธวัชชัย  สหพงษ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
5.  อาจารย์ ดร.เผด จ  พรหมสาขา ณ สกลนคร ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
6.  อาจารย์ ดร.นิรุติ  ไล้รักษา ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 
7.  อาจารย์ ดร.บดินทร์  แก้วบ้านดอน ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
8.  อาจารย์ ดร.ชนะชัย  อวนวัง ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
9.  อาจารย์ ดร.วีระพน  ภานุรักษ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
10.  อาจารย์ ดร.อภิชาติ  เหล กดี ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
11.  อาจารย์ ดร.ปิยศักดิ์  ถีอาสนา ค.ด.(บริหารการจัดการการศึกษา) 
12.  อาจารย์บัณฑิต  สุวรรณโท วท.ม.(สื่อนฤมิต) 
13.  อาจารย์ภาสกร  ธนศิระธรรม วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี) 
14.  อาจารย์มณีรัตน์  ผลประเสริฐ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
15.  อาจารย์ชเนตตี  พิมพ์สวรรค์* กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
16.  อาจารย์เดือนเพ ญ  ภานุรักษ์ ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
17.  อาจารย์พจน์ศิรินทร์  ลิมปินันทน์ วท.ม.(สื่อนฤมิต) 
18.  อาจารย์กีรติ  ทองเนตร* บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
19.  อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์  พระลับรักษา ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
20.  อาจารย์อ านาจ  แสงกุดเลาะ วท.ม. (สารสนเทศภูมิศาสตร์) 
21.  อาจารย์นราธิป  ทองปาน* ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
22.  อาจารย์นฤมล  อินทิรักษ์ ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
23.  อาจารย์วินัย  โกหล า* วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
24.  อาจารย์ณัฐพงศ์  พลสยม* วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ

การศึกษา) 
25.  อาจารย์วรวิทย์  สังฆทิพย์* วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ

การศึกษา) 
26.  อาจารย์วงษ์ปัญญา  นวนแก้ว* วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
27.  อาจารย์ทิพวิมล ชมพูค า วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
28.  อาจารย์ธเนศ  ยืนสุข ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
29.  อาจารย์วรรณพร  สารภักดิ์* Master of Business (Enterprise 

Resource Planning and Information 
System) 

30.  อาจารย์อุมาภรณ์  เหล กดี* วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
31.  อาจารย์กฤษดา  หินเธาว์* วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 12 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 30.5 คน 
 หมายเหตุ   *  ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
การค านวณ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   

 
= 

 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
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ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 
12 

 100 3.05 
    
 = 39.34  % 
   

คิดเป็นคะแนน = 
39.34 

5 40 
    
 = 4.91   คะแนน 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 24 ร้อยละ 39.34 4.91 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
ทสท 1.2 รายงานผลการด าเนินงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2559 
 
จุดเด่น 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บุคลากรวิเคราะห์ความต้องการเข้าศึกษาต่อตามแผนการพัฒนา
บุคลากร  และคณะได้ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งปัจจุบันคณะฯมี
อาจารย์ที่ส าเร จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  จ านวน  12  คน  และอยู่ระหว่างการศึกษา  จ านวน  10  คน  
ในส่วนที่เหลือเป็นแผนการส่งเสริมต่อไปในปี  2560-2561 
     
จุดที่ควรพัฒนา 
 คณะฯควรจะวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการส าเร จการศึกษาของอาจารย์ที่เข้าศึกษาต่อและให้
บุคลากรหาแนวทางและวิธีการในการด าเนินการเพ่ือให้ส าเร จการศึกษาในระยะเวลาที่เหมาะสมกับหลักสูตร 
 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 : อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑก์ารประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางว ิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0–5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบ ันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการตามสตูร 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
x 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต ม 5 

คะแนนที่ได้   = 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  
x 5 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ                                        
ที่ก าหนดให้เปน็คะแนนเต ม 5 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :   ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ โทรศัพท์  :  081-9745469 
 คณบดี 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    ดร.ธวัชชัย  สหพงษ์ โทรศัพท์  :  088-5639336 
  

ผลการด าเนินการ  
  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ แผนในการเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรปภา  อารีราษฎร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รศ.  

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รศ. 
3.  อาจารย์ ดร.อภิดา  รุณวาทย์ อาจารย์  ผศ.  

4.  อาจารย์ ดร.ธวัชชัย  สหพงษ์ อาจารย์  ผศ.  

5.  อาจารย์ ดร.เผด จ  พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์   ผศ. 
6.  อาจารย์ ดร.นิรุติ  ไล้รักษา อาจารย์   ผศ. 
7.  อาจารย์ ดร.บดินทร์  แก้วบ้านดอน อาจารย์   ผศ. 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ แผนในการเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
8.  อาจารย์ ดร.วีระพน  ภานุรักษ์ อาจารย์   ผศ. 
9.  อาจารย์ ดร.ชนะชัย  อวนวัง อาจารย์   ผศ. 
10.  อาจารย์บัณฑิต  สุวรรณโท อาจารย์   ผศ. 
11.  อาจารย์จรัญ  เจิมแหล่ อาจารย์    

12.  อาจารย์มณีรัตน์  ผลประเสริฐ อาจารย์   ผศ. 
13.  อาจารย์ชเนตตี  พิมพ์สวรรค์* อาจารย์  ผศ.  

14.  อาจารย์เดือนเพ ญ  ภานุรักษ์ อาจารย์  ผศ.  

15.  อาจารย์พจน์ศิรินทร์  ลิมปินันทน์ อาจารย์   ผศ. 
16.  อาจารย์ ดร.อภิชาติ  เหล กดี* อาจารย์   ผศ. 
17.  อาจารย์กีรติ  ทองเนตร* อาจารย์   ผศ. 
18.  อาจารย์ณัฐพงษ์  พระลับรักษา อาจารย์    

19.  อาจารย์อ านาจ  แสงกุดเลาะ อาจารย์   ผศ 

20.  อาจารย์นราธิป  ทองปาน* อาจารย์  ผศ. . 
21.  อาจารย์นฤมล  อินทิรักษ์ อาจารย์    

22.  อาจารย์วินัย  โกหล า* อาจารย์    

23.  อาจารย์ณัฐพงศ์  พลสยม* อาจารย์   ผศ. 
24.  อาจารย์วรวิทย์  สังฆทิพย์* อาจารย์   ผศ. 
25.  อาจารย์วงษ์ปัญญา  นวนแก้ว* อาจารย์  ผศ.  

26.  อาจารย์ทิพวิมล ชมพูค า อาจารย์    

27.  อาจารย์ธเนศ  ยืนสุข* อาจารย์   ผศ. 
28.  อาจารย์ ดร.ปิยศักดิ์  ถีอาสนา อาจารย์   ผศ. 
29.  อาจารย์วรรณพร  สารภักดิ์* อาจารย์   ผศ. 
30.  อาจารย์อุมาภรณ์  เหล กดี* อาจารย์   ผศ. 
31.  อาจารย์กฤษดา  หินเธาว์* อาจารย์  ผศ.  

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

2 คน    

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 30.5 คน    

หมายเหตุ   *  อยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
 
การค านวณ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ 
ทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

  100 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
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ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ = 
2 

 100 30.5 
    
 = 6.55  % 
   

คิดเป็นคะแนน = 
6.55 

5 60 
    
 = 0.54    คะแนน 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 48 ร้อยละ 6.55 0.54 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
ทสท 1.2 รายงานผลการด าเนินงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2559 
 
จุดเด่น 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งเสริมให้บุคลากรท าแผนการพัฒนาตนเอง  โดยในปี  พ.ศ.  2559  มี
บุคลากรเข้าโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  จ านวน  12  คน  ผลการประเมินอยู่ระหว่างการ
น าเสนอผลงานต่อที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ  และในปีต่อไปคระเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนให้บุคลากรที่
ส าเร จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจัดท าแผนในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  ต่อไป   
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
- ………………………………………………………… 
- …………………………………………………………  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 :  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน 
และน ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี ้

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5 
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 

ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร 

 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ที่เป็นจรงิ –                         
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน x 100 

 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
2.1  ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น  5  คะแนน 
2.2  ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น  0  คะแนน 
2.3  ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 

คะแนนที่ได้   = 
 (20 – ค่าร้อยละที่ค านวณไดจ้ากข้อ 1) 

x 5 
 10 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :   ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ โทรศัพท์  :  081-9745469 
 คณบดี 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    ดร.ธวัชชัย  สหพงษ์ โทรศัพท์  :  088-5639336 
  

ผลการด าเนินการ  
จ านวนนักศึกษาเต มเวลาเทียบเท่า (FTES)  = 588.22   คน 
จ านวนอาจารย์    = 30.5  คน 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  =  18.97 
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7.42   = 
 20 –(5.15) 

x 5 
 10 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน 10.89 คะแนน 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 

ทสท. รายงานการวิเคราะห์เรื่องนักศึกษาเต มเวลา 
  
จุดเด่น 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 20-18.97 x 100 

 20  = 5.15 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต มเวลาและ 
นอกเวลาแก่นักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต ม 5 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล 
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินงาน 
1 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
2 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
5 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
6 ข้อ 

-  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ 
โทรศัพท์  :  081-974-5464 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้: นายนราธิป ทองปาน โทรศัพท์  :  091-061-9968 
 รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการ 

นายกีรติ ทองเนตร 
โทรศัพท์  : 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีจัดบริการให้ค าปรึกษา 

แนะแนวดา้นการใช้ชีวิต 
และการเข้าสู่อาชพีแก่
นักศึกษาในสถาบัน 

    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินการ
ในการจัดให้มีบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ
และการ ใช้ ชี วิ ต แก่ นั กศึ กษาภาย ในคณะ 
ประกอบด้วย 
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ในหลักสูตร
ได้ท าหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา
ทุกคน โดยในปีการศึกษา 2559 คณะได้จัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพ่ือ
ท าให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ท าหน้าในการดูแล 
รับผิดชอบนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอน การวางแผนการลงทะเบียนเรียน และการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ 
อาจารย์ที่ปรึกษาจะท าหน้าที่ดูแลนักศึกษาในที่
ปรึกษาตั้งแต่นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
จนส าเร จการศึกษา  
    นอกจากนี้ มีบุคลากรในสังกัดของคณะ อาทิ
เช่นนักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
และฝ่ ายแนะแนวการศึกษา จะท า หน้ าที่
ให้บริการให้ค าปรึกษา บริการจัดหางาน บริการ
จัดหาทุนการศึกษาแก่นกัศึกษา และประสานงาน
กับฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา กองพัฒนา
นั กศึ กษ า  ผู้ ป กครองนั กศึ กษ า  ตลอดจน
หน่ วย งาน อ่ืน  ๆ  ทั้ งภาย ในและภายนอก
สถาบัน อุดมศึ กษา เ พ่ือส่ ง เสริ มสนับสนุน
การศึกษาและการด ารงชีวิตของนักศึกษา วาง
แผนการแนะแนวการศึกษา พัฒนางานสวัสดิการ
นักศึกษา วางโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 
ควบคุมดูแล และประสานงานให้ด าเนินกิจกรรม
นักศึกษา อยู่ในกรอบระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และสามารถด าเนินการได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยและ
สังคม อีกทั้งดูแลการจัดท าแผนโครงการและ
กิจกรรมระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้
ด าเนินการด้วยความ ส าเร จและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่ 

ทสท. 1.5.1-01:เว บไซต์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
www.it.rmu.ac.th 
ทสท. 1.5.1-02: รายชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
ทสท. 1.5.1-03: ตาราง
เรียนของอาจารย์ทุกห้อง 
ทสท. 1.5.1-04:ตู้แสดง
ความคิดเห นของคณะฯ 
ทสท. 1.5.1-05:เว บไซต์
อาจารย์ผู้สอน 
ทสท. 1.5.1-06:
เฟสบุ๊คคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
www.facebook.com/itr
mu2551 
ทสท. 1.5.1-07:รายงาน
สรุปกิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา
นักศึกษาปริญญาตรี 
ชั้นปทีี่ 1 ปีการศึกษา 2559 
ทสท. 1.5.1-08:รายงาน
สรุปกิจกรรมการปฐมนิเทศ
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 
1 ปีการศึกษา 2559 
ทสท. 1.5.1-09:รายงาน
สรุปกิจกรรมการปฐมนิเทศ
นักศึกษาปริญญาตรี ในการ
ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทั้งภายในและ
ภายนอก ปีการศึกษา 2559 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 4A 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้นักศึกษาได้ท าความรู้จักคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ และผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณาจารย์ภายในคณะ รวมทั้งเพ่ือเตรียมความ
พร้อมและปรับตัวเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ในการนี้ ผู้บริหารให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
แนะน าคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตรและ
คณาจารย์ รวมถึงเสนอแนะแนวทางการใช้ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัย ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 
    1. การบรรยายในหัวข้อ แนวทางการเรียนใน
มหาวิทยาลัย 
    2.การบรรยาย ในหัวข้อ ระบบสารสนเทศของ
นักศึกษา 
    3.การบรรยาย ในหัวข้อ กิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา 
   4. การบรรยายในหัวข้อ บทบาทของนักศึกษา
กับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปริญญา
ตรี ชั้นปีที่ 1 ในการก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย ใน
หัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ 
 1. หลักสูตรการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
          โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดกิจกรรม 9 
กิจกรรมหลักดังนี้  
           1)  ปฐมนิ เทศการเข้ าร่วมกิจกรรม
นักศึกษา 2)  การสร้ า งแรงจู ง ในการเรี ยน
ภาษาอังกฤษ 3) ฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 4) 
ทดสอบภาษาอังกฤษด้วยด้วยโปรแกรม English 
Discoveries 5) การใช้ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 6) เทคนิคการใช้หอสมุดและ
ฐานข้อมูล 7) แนะน าหอสมุดและหอเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษาฯ 8) กิจกรรมวัยใสหัวใจสีชมพู 
9) ส่งเอกสารประกอบการกู้ยืม กยศ. 
       2. หลั กสู ตรไอซีที กั บการเรี ยนรู้ ของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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           โดยมีกรรมการบริหารหลักสู ตร คือ 
อาจารย์นราธิป ทองปาน ได้บรรยายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย  อาทิเช่น 
การลงทะเบียนเรียน  การพ้นสภาพนักศึกษา  
การ เ พ่ิม   ยกเลิ ก ถอดรายวิชา เรี ยน การ
ตรวจสอบผลการเรียน การตรวจเช คตารางเรียน 
ตารางผู้สอน ข้อมูลตึกหรือห้องเรียนผ่านระบบ
อินเทอร์เน ต เป็นต้น 
       3. หลักสูตรไอซีทีกับการเรียนการสอนของ
คณะ 
         โดยมีอาจารย์วินัย โกหล า ได้บรรยายและ
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
เรียนการสอน ด้วย Microsoft 365 online และ 
Google Education ที่จะประยุกต์ส าหรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน  

       4. หลักสูตรการเตรียมความพร้อมตาม
จุดเน้นของสาขาวิชา 
           ได้มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
ก่อนเปิดภาคการศกึษา ซึ่งแบ่งหลักสูตรตามจุดเน้น
ของสาขาวิชาดังนี้ 
           4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย 
ดร.วีรพน ภานุรักษ์ 
           4.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร โดย อ.นราธิป ทองปาน 
         4.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิ
เมชั่น โดย ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา 
         4.4 สาขาวิ ชาการจั ดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดย อ.วรรรณพร สารภักดิ์ 
        ซึ่งหลักสูตรข้างต้นที่ได้จัดอบรมเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาใหม่เป็นหลักสูตรจุดเน้นของ
สาขาวิชา เพ่ือให้นักศึกษาให้ได้เรียนรู้ก่อนที่จะเปิด
ภาคเรียน 
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 2  มีการให้ข้อมูลของ

หน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 

คณะมีการจัดบริ การข้ อมู ลข่ าวสารที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น แผนการเรียน 
ทุนการศึกษา ข่าวกิจกรรมต่างของสาขาวิชา 
และข่าวสารอ่ืน ๆ ผ่านทางเว บไซต์ของคณะ 
และสาขาวิชา และบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน 
ตลอดจนมีการจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาส่งไปที่เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา
และอาจารย์ที่ เกี่ยวข้อง โดยแจ้งเวียนทาง
ระบบงานสารบรรณอิเล กทรอนิกส์ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งให้
นักศึกษาได้รับทราบ รวมถึงการสื่อสารผ่านสังคม
ออนไลน์ (Facebook) เป็นต้น 

ทสท. 1.5.2-01:เว บไซต์
แหล่งเรียนรู้ไอซีทีคณะ
www.itrmu.net/it 
ทสท. 1.5.2-02:บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ของคณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทสท. 1.5.2-03:บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลของ
กิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา 
ทสท. 1.5.2-04:
เฟสบุ๊คคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 3 มีการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดให้มีกิจกรรมซึ่ง
ด าเนินเนินการโดยงานฝ่ายกิจการนักศึกษา เพ่ือ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา โดยมีจุด เน้นที่ ส าคัญเ พ่ือพัฒนา
นักศึกษาของคณะคือ เก่ง ดี และมีความสุข เป็น
บัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ โดยแบ่งเป็น 
  1.  กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการแก่นักศึกษา ได้แก่ 
    1.1 โครงการประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ในงาน “ประชุมวิชาการระดับชาติ 
NCTIM2017” ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.” เมื่อวันที่ 2 
มีนาคม 2560  
     1.2 น าเสนอโครงงานนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ในงาน “The 5th ASEAN Undergraduate 
Conference in Computing (AUCC2 2017)” 
ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 
20-22 เมษายน 2560 
    โดยมีวัตถุประสงค์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี ที่มุ่งเน้นการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความยั่งยืน และ
มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้นักศึกษา
ได้มีการปฏิบัติงานจริงมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
การค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยด้านต่าง ๆ ที่

ทสท. 1.5.3-01:รายงาน
สรุปผลการด าเนนิงาน
โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา  
ทสท. 1.5.3-02:รายชื่อ
บทความนักศึกษาทีน่ าเสนอ
ผลงานในงานวิชาการ
ประชุมวชิาการ “NCTIM 
2017”และ กิจกรรมงาน
ประชุมวชิาการ 
“AUC22017” 
  

http://www.itrmu.net/it
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มุ่งเน้นให้มีการรังสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็น
ที่ยอมรับต่อสาธารณชนและเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ประสบการณ์ให้งานวิจัยอันมีคุณค่า
เหล่านี้ ได้  น าไปใช้ประโยชน์ ที่ผ่านมาคณะ
อาจารย์และนักศึกษาได้มีการเข้าร่วมงานประชุม
วิชาการเพ่ือน าเสนอ ผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ทักษะการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา 
ส าหรับรูปแบบการน าเสนอผลงานวิจัย นักศึกษา
จะท าการศึกษา และค้นคว้าข้อมูลที่เป็นแนวคิด 
หลักการ หรือปัญหาส าคัญที่เป็นอุปสรรคใน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างยั่งยืน งานดังกล่าวมี
ความน่าสนใจและเ อ้ือให้นักศึกษาได้แสดง
ศั ก ยภาพด้ านก า ร พัฒนา ง านวิ จั ย ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
2.  กิจกรรมเพื่ อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่นักศึกษา ได้แก่ 
    2.1 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะ
ที่ พึ งประสงค์ของหลักสูตรด้ านส่ ง เสริมให้
นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นผู้น า และด้าน
การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ควบคุม
การช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ได้ด าเนินการ ดังนี้  
  - โครงการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน 
TQF  
   - โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ฝึ ก ง า น
ภาคอุตสาหกรรม โดยก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 
4 ออกฝึ กป ร ะสบกา รณ์ วิ ช า ชี พ ในสถา น
ประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1/2559 เพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่การท างานในภาคอุตสาหกรรมและ
อาจารย์นิเทศออกติดตาม ประเมินผลการฝึกฯ 
  - โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ ได้
ก าหนดให้นักศึกษาชั้นที่  3 ศึกษาดูงานด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากหน่วยงาน องค์กร 
สถานประกอบการ ที่ด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
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คอม พิ ว เ ตอร์  เ พ่ื อ ให้ นั ก ศึ กษ า ได้ เ รี ย น รู้
ประสบการณ์นอกห้องเรียน ในกระบวนการ
ท างานจริง  
  - โครงการค่ายอาสาบริการวิชาการด้านไอซีที
ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
  - โครงการส่ ง เสริมท านุบ ารุ งศิ ลป ะและ
วัฒนธรรม 
จากการด าเนินการโครงการตาม
กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
สาขาวิชาได้มีการประเมินความพึงพอใจของการ
เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อประเมิน
กระบวนของทุกโครงการ  
 -โครงการปัจฉิมนิ เทศนักศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2559  จึงเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับบัณฑิตที่ก าลังจะส าเร จการศึกษาเพ่ือการ
ตัดสินใจในสาขาอาชีพที่บัณฑิตใหม่สนใจ ซึ่ง
บัณฑิตจะสามารถมองเห นความต้องการของ
ตนเองว่ามีความสอดคล้องกับการเป็นบุคลากร
ส าคัญในองค์การด้านใด หรือมีความสอดคล้อง
กับการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว การจัดโครงการ
ครั้ งนี้  จึงมุ่ งหวังให้ข้อมูล     ส าคัญเพ่ือการ
ตัดสินใจแก่บัณฑิตใหม่ที่จะสามารถก้าวเข้าสู่
วิชาชีพได้อย่างมั่นใจและประสบความส าเร จใน
อาชีพการงานในอนาคต โดยมีการบรรยาย ใน
หัวข้อ ต่าง ๆ ดังนี้ 
   1.ว่าที่บัณฑิตใหม่ เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน 
สู่เส้นทางความส าเร จ 
   2.การศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ  
   3. บัณฑิตยุดใหม่หัวใจคุณธรรม 

 4 ประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุก
ข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต ม 5 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมิน
คุณภาพของจัดกิจกรรมและการบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ในข้อ 1-3 ประกอบด้วย 
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต ม

ทสท. 1.5.4-01:  สรุปแบบ
ประเมินความพงึพอใจการ
ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ
และ   การใช้ชีวติแก่
นักศึกษา  การจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาประสบการณ์
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เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน
เ มื่ อ ส า เ ร จ ก า ร ศึ ก ษ า แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า  โ ด ย
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ใช้แบบประเมินความพึง
พอใจการด าเนินงานของหลักสูตร นักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 ในหัวข้อการให้บริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และแบบประเมิน
ความพึงพอใจการด า เนินงานของหลักสูตร 
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่  4 ในหัวข้อการ
ให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งประเมิน
ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และได้รับ
ผลการประเมินจากนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 
1-3 ในระดับมาก (ร้อยละ 4.28) และผลการ
ประเมินจากนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ใน
ระดับมาก (ร้อยละ 4.17)  

ทางวชิาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษาและความพึงพอใจ
การให้บริการข้อมูลการจัด
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต มเวลาและ
นอกเวลา 

 5 น าผลการประเมินจาก
ข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและ
การให้ข้อมูล เพื่อส่ง
ให้ผลการประเมินสูงขึน้
หรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้รายงานผลการประเมิน
และสรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
2559 จากการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
ขั้นพ้ืนฐานของนักศึกษา โดยส่วนมากนักศึกษา
ต้องการให้คณะ แก้ไขปรับปรุง คือ เรื่องการ
จัดการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้
มากกว่านี้และควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการเพ่ิมขึ้น โดยที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ได้มติมอบหมายให้
ฝ่ า ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการท างานเพ่ือศึกษาปัญหาตามข้อ
แนะที่ได้รับ และหาแนวทางแก้ไขเพ่ือปรับปรุงใน
ปีการศึกษา 2560 ต่อไป  

ทสท. 1.5.5-01:  -รายงาน
ผลการประเมินผล
ความส าเร จ ของโครงการ/
กิจกรรม และสรุปแบบ
ประเมินความพงึพอใจการ
ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ
และการใช้ชีวติแก่นักศึกษา 
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษาและ
ความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลการจัดกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตรแหล่งงานทัง้
เต มเวลาและนอกเวลา 

 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่
เป็นประโยชน์แก่ศิษย์
เก่า 

คณะได้มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่องโดยผ่านทาง
เว บไซต์เช่น เว บไซต์มหาวิทยาลัย  และมีการ
จัดท าระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า นอกจากนั้นใน
ส่วนของศิษย์เก่าท่ีท างานภายในมหาวิทยาลัย ได้
มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ศิษย์เก่าในรุ่นได้ทราบ

ทสท. 1.5.6-01:  ผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 
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ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยผ่าน
ทางสื่อออนไลน์ ( Facebook) คือ เพจชมรม
ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้ การ
จัดบริการข่าวสารส าหรับศิษย์เก่าของคณะ ยัง
เป็นเพียงการใช้ช่องทางผ่านระบบเว บไซด์เท่านั้น 
ยังไม่มีการน าข้อมูลข่าวสารมาเผยแพร่และไม่มี
การติดตาม ประเมินผลการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารจากการให้บริการข่าวสารส าหรับศิษย์
เก่า เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการ
ให้บริการข่าวสารที่ตรงกับความต้องการของศิษย์
เก่า ทั้งนี้ คณะได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป
ที่สนใจ โดยได้มีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวน
ผ่านประธานชมศิษย์เก่าและทางเว บไซต์คณะ 
ดังนี้ 
  1. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการ
ประยุกต์ใช้ Google Education เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2559 ให้เข้าร่วมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

จุดเด่น  
 - 
จุดที่ควรพัฒนา  
 - หากคณะมีสถานที่เพ่ิมเติม ควรจัดสถานที่เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ หรือท า
กิจกรรมร่วมกับ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา  
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดย สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
ในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
  (1) คุณธรรมจริยธรรม 
  (2) ความรู้ 
  (3) ทักษะทางปัญญา 
  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินงาน 

1 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

2 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

5 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

6 ข้อ 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ 
โทรศัพท์  :  081-974-5464 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้: นายนราธิป ทองปาน โทรศัพท์  :  091-061-9968 
 รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการ  
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของสถาบนัโดย
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้ความส าคัญ
ในกิจกรรมนักศึกษาที่ จะ เสริมสร้ า ง ให้
นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์นอก
ห้องเรียน อันจะส่งเสริมให้นักศึกษามีความ
สมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกายและจิตใจ โดยเน้นให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมตั้งแต่การวางแผน การ
ด าเนินงาน การประเมินผล และการปรับปรุง
แผน โดยในปีการศึกษา 2559 ได้จัดโครงการ
ระดมความคิดเห นการจัดโครงการ/กิจกรรม
นักศึกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 ท าให้
ได้แผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีการศึกษา 
2559 ที่ก าหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ โดยก ก าหนด 
โครงการ ตัวชี้วัดการท า งาน ระยะเวลา 
รวมถึงก าหนดงบประมาณผู้รับผิดชอบ และ
แต่ งตั้ งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
ด าเนินงานด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา โดย
มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาและสโมสรนักศึกษา 
ร่วมกันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5  
ประการให้ครบถ้วน เป็นที่ปรึกษาและร่วม
ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และขอความเห นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะ 

ทสท. 1.6.1-01: แผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปีการศึกษา 
2559ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ  
 
ทสท. 1.6.1-02: รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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 2 ในแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาให้ด าเนนิ
กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรมจริยธรรม 
(2) ความรู ้
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คณะฯได้มอบหมายให้สโมสรนักศึกษา และ
สาขาวิชา ได้ส่ งเสริมนักศึกษาให้ เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
คณะ ซึ่งได้ด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา(ทสท.1.6.2-01)ที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ที่สโมสรนักศึกษาและสาขาวิชา
ด าเนินการร่วมกับคณะฯในการจัดกิจกรรม
ภายใต้ โครงการส่ง เสริมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ในปีการศึกษา 2559(ทสท.1.6.2-
02)และมีการส่งเสริมให้นักศึกษาด าเนินการ
จัดกิจกรรมใน 5 ประเภทให้ครบตามวงจร
การบริหารจัดการโครงการ (P D C A) เริ่ม
ตั้งแต่การเขียนโครงการและแผนด าเนินงาน
เพ่ือเสนอขออนุมัติงบประมาณ โดยมีการระบุ
ตัวชี้วัดผลส าเร จของโครงการนั้นๆ ตลอดจน
ระบุแนวทางการพัฒนาปรับปรุงโครงการจาก
ผลการประเมินครั้งท่ีผ่านมา หากโครงการนั้น
เคยจัดมาแล้ ว เมื่ อด า เนินงานแล้ ว เสร จ
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูลรายงานผล
การด าเนินโครงการเป็นรูปเล่มพร้อมแสดง
ภาพกิจกรรมที่ เกิดขึ้น  โดยส่วนกิจการ
นักศึกษาได้พัฒนาแบบฟอร์มเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่นั กศึกษาในการจัดท า
โครงการทั้งแบบฟอร์มการเขียนโครงการและ
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลโครงการซึ่งแบ่ง
กิจกรรมออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ 
ระดับคณะ 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  มี ส่ วนร่ วมในการท า
กิจกรรมของคณะ โดยให้สโมสรนักศึกษา 
และสาขาวิชา ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตมีดังนี้ 
1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
2.กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้ว

ทสท. 1.6.2-01 :
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ปี
การศึกษา 2558 
 
ทสท. 1.6.2-02 :เล่มสรุป
รายงานพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
5 ประการ ปีการศึกษา 
2559 
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มหาวิทยาลัย 
3.กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้าน
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน 
4.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
5.กิจกรรมสิงห์ราชภัฏ ครั้งที่ 5 
6. กิ จ ก ร รมส านสั ม พัน ธ์ น้ อ ง พ่ี  IT ขอ ง
สาขาวิชา 
7.กิจกรรมGreen IT ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
8.ธรรมมะกับการเรียนรู้ ICT ในยุคศตวรรษที่ 
21 
9. เ ทค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล แ ล ะแน ว โ น้ ม ขอ ง
เทคโนโลยีในอนาคต (งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ NCTIM ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 มีนาคม 
2560) 
10.น าเสนอโครงงานนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ในงาน “The 5th ASEAN 
Undergraduate Conference in 
Computing (AUCC2 2017)” ที่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 
20-22 เมษายน 2560 
 
ระดับมหาวิทยาลัย 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  มี ส่ วนร่ วมในการท า
กิจกรรมของมหาวิทยาลั ย  เ พ่ือ พัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ 
1. กิ จ ก ร ร ม เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ข้ า สู่ รั้ ว
มหาวิทยาลัยระดับมหาวิทยาลัย 
2.กีฬามหาวิทยาลัยลูกพระวรุณเกมส์ 
3.กิ จกรรมบ า เพ ญประโยชน์ และรั กษา
สิ่งแวดล้อม 
4.พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 
5.กิจกรรมวิชาการวันราชภัฏ 
6.งานประชุมวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ 
ICSSS ของมหาวิทยาลัย 
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ระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ จัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิต จ านวน 3 
โครงการ (ทสท. 1.6.3-03) ดังนี้ 
1.โครงการกิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะ 
2.โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน ICT เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพการเขียนผลงานวิจัย และ
การตีพิมพ์ผลงาน  
3 .  เทคโน โลยี ดิ จิ ทั ล และแนว โน้ มของ
เทคโนโลยีในอนาคต (งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ NCTIM ครั้งที่ 3 วันที่ 2 – 3 
มีนาคม 2560)  

 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

คณะได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ในโครงการ
ประกันคุณภาพส าหรับสโมสรนักศึกษา ปี
การศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 
เ พ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้ า ใจใน
บทบาทหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการ
บริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา โดยใช้หลัก 
PDCA ซึ่งจากผลการด าเนินโครงการท าให้
เกิด คู่มือสโมสรนักศึกษา เพ่ือเป็นคู่มือในการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษา และคณะได้ส่งเสริม
ให้ตัวแทนสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง “เสวนาจริยธรรม
การศึกษาเพ่ือพัฒนาเครือข่ายและพัฒนา
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาไทย” 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 โดยในการเข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยบริหาร
ศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประยุกต์ใช้
PDCA ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กับ
นักศึกษาจากกลุ่มมหาวิ  ทยาลัยราชภัฏ 
ก่อให้ เกิด เครือข่ายและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท ากิจกรรมนักศึกษากับการ
ประกันคุณภาพนักศึกษา และวางแผนในการ
จัดกิจกรรมร่วมกัน  
    นอกจากนี้ ได้จัดโครงการพัฒนาผู้น า

ทสท. 1.6.3-01:  รายงาน
โครงการประกันคุณภาพ
ส าหรับสโมสรนักศึกษา ปี
การศึกษา 2559 
 
 
ทสท. 1.6.3-02:  ภาพ
กิจกรรมโครงการการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ปี
การศึกษา 2559 
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นักศึกษา เมื่อวันที่  19-20 เมษายน 2560 
เพ่ือให้ผู้น านักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับ
ความรู้และการพัฒนาทักษะการด าเนิน
กิจกรรมนักศึกษาโดยใช้หลักประกันคุณภาพ
การศึกษาผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินกิจกรรม
นักศึกษา 

 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มี
การประเมินผล
ความส าเร จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงาน
คร้ังต่อไป 

สโมสรนักศึกษาได้จัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในปีการศึกษา 2559 ซึ่ งทุกโครงการมีการ
ประเมินผลความส าเร จตามวัตถุประสงค์ และ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานใน
ครั้งต่อไป    

ทสท. 1.6.4-01:รายงาน
สรุปผลการประเมิน
ความส าเร จทุกกจิกรรม
ตามแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาปี
การศึกษา 2559 

 5 ประเมินความส าเร จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

คณะได้ท าการประเมินผลความส าเร จของ
แผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้
ความส าเร จที่ก าหนด โดยในปีการศึกษา 
2559 มีร้อยละความส าเร จของแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ร้อยละ 96.13  

ทสท. 1.6.5-01:รายงาน
สรุปผลการประเมิน
ความส าเร จทุกกิจกรรม
ตามแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาปี
การศึกษา 2559 
ทสท. 1.6.5-02:รายงาน
การประชุม
กรรมการบริหารคณะ 

 6 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

จากการประเมิน ผลความส าเร จของแผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 
2558 สโมสรนักศึกษา ได้น าผลการประเมิน
มาปรับปรุ งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา โดยมีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงกิจกรรม ทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ได้แก่  
     โครงการสัมมนาผู้น านักศึกษาสโมสร
นักศึกษา โครงการประกันคุณภาพส าหรับ
นักศึกษา และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการ
สัมมนาผู้น านักศึกษาสโมสรนักศึกษา ที่ได้น า
ข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการวางแผนในการ
ด า เนินกิจกรรม โดยก าหนดระยะเวลา 
จ านวน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-3 มีนาคม 2559 

ทสท. 1.6.6-01การสรุป
ภาพรวมปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส าเร จและ
ข้อจ ากัดท่ีขัดขวาง
ความส าเร จในการ
ด าเนินโครงการตามแผน 
ส่วนกิจการนักศึกษา
ทสท. 1.6.6-02 ร่างแผน
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
คุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ  
ปีการศึกษา2559 
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เพ่ือให้สโมสรนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการ
บริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา โดยใช้หลัก
PDCA ซึ่งจากผลการด าเนินโครงการท าให้
เกิด แผนปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา เพ่ือเป็นแผนในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 
-ทสท. 1.6.6-03 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ   
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
จุดเด่น  
 คณะได้ด าเนินการจัดท า SAR ของสโมสรนักศึกษา ภายใต้กิจกรรมและโครงการที่จัดโดยนักศึกษา ใน
ปีการศึกษา 2559  เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีการสรุปภาพรวม
ปัจจัยที่สง่ผลต่อความส าเร จและข้อจ ากัดที่ขัดขวางความส าเร จในการด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สว่น
กิจการนักศึกษา และมีการวางแผนที่จะปรับปรุงการด าเนนิงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 
จุดที่ควรพัฒนา  
- 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 
2.  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ 

ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด 

แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
3.  มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4.  มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง

อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
6.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 

 เกณฑ์การประเมิน 
 

 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรชั  อารีราษฎร์ 
โทรศัพท์  :  081-9745469 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้: อาจารย์พจน์ศิรินทร์   ลิมปินันทน์ โทรศัพท์  :  089-9438007 
   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 



43 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินการจัดให้มีระบบงาน
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัย  ดังนี้ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ เพ่ือวางแผนการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานวิจัยให้สามารถ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการงาน
ประชุมวิชาการ NCTIM 2017
ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 
(ทสท.2.1.1-01) 
     2. คณะด าเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานวิจัย โดยมอบหมาย
ให้ ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ 
ด าเนินการซึ่งระบบนี้สามารถใช้
งานผ่านเว็บไซต์  
http://it.rmu.ac.thหรือ  
http://nctim.rmu.ac.th  โดย
ระบบงานสารสนเทศ สนับสนุนการ
บริหารงานวิจัยดังนี้  
(ทสท.2.1.1-02) 
       2.1) สามารถใช้ในการบริหาร
จัดการการประชุมวิชาการ NCTIM 
2017ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 
2560 
       2.2) อาจารย์ หรือนักวิจัย
ทั่วไปสามารถสืบค้นงานวิจัย หรือ
บทความที่ตีพิมพ์ได้  
    3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
ความครบถ้วนของระบบงาน
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย

ทสท.2.1.1-01 ค าสั่งเชิญ
กรรมการประชุม วาระการ
ประชุม บันทึกการประชุม 
 
ทสท.2.1.1-02: หน้าเว็บไซต์
ระบบงานสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัย 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
โดยคณะกรรมการบริหารคณะ  
  4. ปรับปรุงระบบตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการบริหารคณะ 

 2 สนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการหรือ
ห้องปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ หรือหน่วย
วิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
- สิ่งอ านวยความสะดวก
หรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือ
การผลิตงานสร้างสรรค์ 
เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
- กิ จ ก ร รมวิ ช า กา รที่
ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้ า งสรรค์ 
ก า ร จั ด ใ ห้ มี ศ า ส ต ร า 
จ า รย์ อ าคั นตุ กะหรื อ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินการจัดให้มีการสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
ดังนี้ 
    1. จัดประชุมคณะกรรมการ
บริการคณะ และอาจารย์ เพ่ือวาง
แผนการสนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์  โดย
สอบถามความคิดเห็นในด้านสิ่ง
สนับสนุนการวิจัย  วางแผนการ
ด าเนินการสนับสนุนจากคณะและ
มอบหมายบุคลากรให้เป็น
ผู้ด าเนินการ ดังนี้ 
         1.1) ด้านห้องปฏิบัติการ 
มอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         1.2) ด้านห้องสมุด 
มอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
         1.3) สิ่งอ านวยความสะดวก
หรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรคม์อบหมายให้ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         1.4) ด้านกิจกรรมการปรุชุม
วิชาการ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธรัช  
อารีราษฎร์ 
    2.บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย 
ด าเนินการประสานงานจัดให้มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตามที่

-ทสท.2.1-2-01:ภาพ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสื่อ 
eDLTVและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และภาพการ
อบรมสื่อ eDLTV 
-ทสท.2.1-2-02:ภาพ
ห้องสมุดเปิดและแหล่งการ
เรียนรู้ด้าน ICT ของคณะ 
-ทสท.2.1-2-03: ภาพระบบ
รักษาความปลอดภัยการติด
กล้องวงจรปิดของคณะ 
-ทสท.2.1-2-04:ภาพเว็บไซต์ 
http://nctim.rmu.ac.th 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ศาสตราจารย์ รับ เชิญ 
(visiting professor) 
 

ได้รับมอบหมาย  เพื่อสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในครบ 4 ประเด็น
ต่อไปนี้ 
         2.1.ห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือการวิจัย โดยคณะได้
จัดหาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตและฮาร์ดดิสก์บรรจุสื่อ 
eDLTVเพ่ือศึกษาและทดลอง
งานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา 
(ทสท.2.1-2-01) 
         2.2. ห้องสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนนุการวิจยั โดย
คณะได้จัดท าห้องสมุดเปิดและแหล่ง
การเรียนรู้ด้าน ICT (ทสท.2.1-2-02) 
         2.3. สิ่งอ านวยความสะดวก
หรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยฯ คณะได้จัดท าระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และติดกล้องวงจรปิดให้
เพ่ือรักษาความปลอดภยัใน
ห้องปฏิบัติการ(ทสท.2.1-2-03) 
        2.4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
วิจัย“การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 
1-3 มีนาคม 2560 เพ่ือเป็นเวที
แสดงผลงานวิจัยบุคลากร นักศึกษา 
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) (ทสท.2.1-2-04) 
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  3. ตรวจสอบความถูกต้อง ความ
ครบถ้วน และความพร้อมของสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตามที่ได้
ด าเนินการ โดยคณะกรรมการ
บริหารคณะ 
   4. ด าเนินการปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรคต์ามค าแนะน าของ
คณะกรรมการบริหารคณะ 

 3 มีการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินการจัดให้มกีารจัดสรร
งบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์ ดังนี้ 
  1. จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ และอาจารย์ เพื่อวาง
แผนการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน และ
มอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย
วางแผน เป็นผู้ด าเนินการ  
   2. รองคณบดีฝ่ายวางแผน  
ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน  
โดยมีการประชาสัมพันธ์การ
ประกาศของมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือสนับสนุน
ทุนวิจัยและคณาจารย์ในคณะ
ด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนทุนวิจัยทั้งจาก
มหาวิทยาลัย  จากหน่วยงาน
ภายนอก  และจากคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   3. ตรวจสอบความครอบคลุม
ของบุคลากรที่ด าเนินการขอรับการ

-ทสท.2.1-3-01:รายชื่อ
งานวิจัยที่ได้รับการสนับ 
สนุนงบประมาณท้ังภายใน
และภายนอก 
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สนับสนุนงบประมาณการวิจัย และ
ความครอบคลุมการสนับสนุน
งบประมาณงานวิจัยของคณะ โดย
คณะกรรมการบริหารคณะ  
   4. ทบทวน การจัดสรร
งบประมาณของคณะ และแจ้งให้
บุคลากรที่ยังไม่เสนอโครงการวิจัย 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนการวิจัย
จากหน่วยงานอื่น ๆ หรือในคณะ 

 4 มีการจัดสรรงบประมาณ
เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ในการ
ประชุมวิชาการหรือการ
ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินการจัดให้มีการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติดังนี้ 
  1. จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ และอาจารย์ เพื่อวาง
แผนการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติก าหนด
ปฏิทินการด าเนินงาน และ
มอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย
วางแผน เป็นผู้ด าเนินการ  
   2. รองคณบดีฝ่ายวางแผน  
ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน  
โดยเป็นผู้จัดการประชุมวิชาการ  
และร่วมเป็นเครือข่ายการประชุม
วิชาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่  
      2.1) จัดประชุมวิชาการ 
NCTIM 2017 ระหว่างวันที่ 1-3 

-ทสท.2.1-4-01:รายชื่อ
บุคลากรที่ได้รับการสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ NCTIM 
2017 วันที่ 1-3 มีนาคม 
2560 
-ทสท.2.1-4-02:รายชื่อ
บุคลากรที่ได้รับการสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ AUC2 2017
วันที่ 20-22 เมษายน 2560 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
มีนาคม 2560  โดยบุคลากรและ
นักศึกษาสามารถส่งผลงานตีพิมพ์
ได้ไม่จ ากัด  (ทสท.2.1-4-01) 
      2.2) ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ จัดงานประชุมวิชาการ 
NCCIT2016 ระหว่างวันที่ 7-8 
กรกฎาคม 2559  
      2.3) ร่วมกับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานประชุม
วิชาการ AUC2 2017 วันที่ 20-22 
เมษายน 2560 โดยบุคลากรและ
นักศึกษาสามารถส่งผลงานตีพิมพ์
ได้ไม่จ ากัด  (ทสท.2.1-4-02) 
   3. ตรวจสอบความครอบคลุม
ของงบประมาณท่ีด าเนินการ  และ
สิทธิที่สามารถส่งบุคลากรและ
นักศึกษาส่งผลงานตีพิมพ์ในฐานะ
เครือข่ายทางวิชาการ   
   4. ทบทวน การจัดสรร
งบประมาณของคณะ และแจ้งให้
บุคลากรได้ทราบถึงการส่งผลงาน
ตีพิมพ์ โดยไม่ต้องช าระค่าธรรม- 
เนียมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 
 

 5 มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มี
ก า ร ส ร้ า ง ข วั ญ แ ล ะ
ก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผ ล ง านวิ จั ย ห รื อ ง า น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได ้
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย อย่างต่อเนื่อง 
โดยด าเนินการ ดังนี้ 
   1. จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ และอาจารย์ เพื่อ

-ทสท.2.1-5-01:ภาพ
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย  โดยเชิญ
วิทยากรมาบรรยาย 
-ทสท.2.1-2-02:ภาพเว็บไซต์ 
http://nctim.rmu.ac.th 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
สร้างสรรค์ดีเด่น 
 

วางแผนพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัยส ารวจความคิดเห็น
บุคลากร ก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินงาน และมอบหมายให้รอง
คณบดีฝ่ายวางแผน เป็น
ผู้ด าเนินการประสานงาน 
   2.  รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
ด าเนินการประสานงาน และจัด
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย อย่างต่อเนื่อง
ดังนี้ 
     2.1) เชิญวิทยากรมาบรรยาย 
ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่  
         2.1.1) Prof.Dr.Anthony 
R. Moon จาก UTS ประเทศ
ออสเตรเลีย บรรยายเรื่อง 
Introduction to Big Data 
         2.1.2) ศาสตราจารย์ ดร.
มนต์ชัย เทียนทอง บรรยายเรื่อง
แนวทางการวิจัยด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลในยุคประเทศไทย 4. 
(ทสท.2.1-5-01) 
    2.2)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
วิจัย“การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 
1-3 มีนาคม 2560 เ พ่ือเป็นเวที
แ ส ด ง ผ ล ง า น วิ จั ย บุ ค ล า ก ร 
นั กศึ กษา  ของคณะเทคโนโลยี
ส า รสน เทศ  มี ศ า ส ต ร า จ า ร ย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting professor) (ทสท.

-ทสท.2.1-5-03:รายชื่อ
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้น 
-ทสท.2.1-5-04 : ภาพการ
สร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
2.1-5-02) 
     2.3) ส่งบุคลากรเข้าร่วม
กิ จกร รมส่ ง เ ส ริ ม กา รวิ จั ย   ที่
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เช่น 
สถาบั นวิ จั ย และ พัฒนาจั ดขึ้ น 
(ทสท.2.1-5-03) 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยก
ย่ อ ง อ า จ า ร ย์ แ ล ะ นั ก วิ จั ย ที่ มี
ผลงานวิจัยดีเด่นโดยการมอบช่อ
ดอกไม้  และการประกาศผ่ าน
เว็บไซต์  (ทสท.2.1-5-04) 
   3. ตรวจสอบความครบถ้วนของ
การจัดกิจกรรม  และครอบคลุมตาม
ความต้องการของบุคลากร 
  4. ปรับปรุงและเตรียมการกิจกรรม
ที่ยังไม่ครบตามความต้องการ และ
เสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือ
พิจารณาจัดต่อไป 

 6 มีระบบและกลไกเ พ่ือ
ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิ จัยหรืองาน
สร้ า งสรรค์ที่ น า ไป ใช้
ประโยชน์และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด าเนินการจัดให้มีระบบและกลไก
เพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์  โดยด าเนินการ
ดังนี้ 
     1. ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เพ่ือวางแผนการ
ถ่ายทอดระบบและกลไก ซึ่งเป็น
ข้อบังคับในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ ที่มหาวิทยาลัย
จัดท าขึ้นและกฎหมายการคุ้มครอง

-ทสท.4.2-6-01:ระบบและ
กลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัย(มรม.) 
-ทสท.4.2-6-02:บันทึก
ข้อความเรื่องแจ้งแนวทางการ
น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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สิทธิ ตามพรบ.ลิขสิทธิ์  โดย
ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน  และ
มอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย
วิชาการด าเนินงานประสานงาน 
    2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ด าเนินการศึกษา  และสรุป
ประเด็นที่เกี่ยวข้องจากระบบและ
กลไก ซึ่งเป็นข้อบังคับในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ที่
มหาวิทยาลัยจัดท าข้ึน  และ
กฎหมายการคุ้มครองสิทธิ ตาม
พรบ.ลิขสิทธิ์    และถ่ายทอด หรือ
แจ้งให้บุคลากรในคณะได้ทราบ 
และน าไปเป็นแนวปฏิบัติหากมีงาน
ที่ต้องด าเนินงานในการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคข์องตนเอง 
    3. ตรวจสอบความครอบคลุม
ของเนื้อหาที่ ถ่ายทอด หรือแจ้งให้
บุคลากรในคณะได้ทราบ ในการ
คุม้ครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคแ์ละสอบถามความ
ต้องการที่อยากจะรู้เพิ่มเติม   
   4. ทบทวนประเด็นเพิ่มตาม
ความต้องการที่เกี่ยวข้องจากระบบ
และกลไก ซึ่งเป็นข้อบังคับในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ที่
มหาวิทยาลัยจัดท าข้ึน  และ
กฎหมายการคุ้มครองสิทธิ ตาม
พรบ.ลิขสิทธิ์     
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การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการหลักฐาน 
ทสท.2.1.1-01: หนังสือเชิญกรรมการประชุม หรือวาระการประชุม หรือบันทึกการประชุม 
ทสท.2.1.1-02: หน้าเว็บไซต์ระบบงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย 
ทสท.2.1-2-01: ภาพคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสื่อ eDLTVและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และภาพการ 

อบรมสื่อ eDLTV 
ทสท.2.1-2-02: ภาพห้องสมุดเปิดและแหล่งการเรียนรู้ด้าน ICT ของคณะ 
ทสท.2.1-2-03: ภาพระบบรักษาความปลอดภัยการติดกล้องวงจรปิดของคณะ 
ทสท.2.1-2-04: ภาพเว็บไซต์ http://nctim.rmu.ac.th 
ทสท.2.1-3-01: รายชื่องานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งภายในและภายนอก 
ทสท.2.1-4-01: รายชื่อบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 

NCTIM 2017 วันที่ 1-3 มีนาคม 2560 
ทสท.2.1-4-02: รายชื่อบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ AUC3 

วันที่ 20-22 เมษายน 2560 
ทสท.2.1-5-01: ภาพกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย  โดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย 
ทสท.2.1-2-02: ภาพเว็บไซต์ http://nctim.rmu.ac.th 
ทสท.2.1-5-03: รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้น 
ทสท.2.1-5-04: ภาพการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 
ทสท.2.1-6-01: ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย(มรม.) 
ทสท.2.1-6-02: บันทึกข้อความเรื่องแจ้งแนวทางการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
 
จุดเด่น 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายในการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยกระบวนการ 
R2R ทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอนจึงเป็นด้านหนึ่งของการบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ
ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเขียนวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน
ทั้งภายในและภายนอก มีการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือในการท าวิจัย และมีการติดตามประเมิน
ผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

http://nctim.rmu.ac.th/
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จุดที่ควรพัฒนา 

- สนับสนุนให้บุคลากรขอรับทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกให้มากขึ้น 
- สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย และการจดลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
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เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

 
 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้   = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ  =  ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรชั  อารีราษฎร์ 

โทรศัพท์  :  081-9745469 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้: อาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ โทรศัพท์  :  089-9438007 
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ผลการด าเนินการ 
 ในช่วงระหว่างปีงบประมาณปี 2559 และปีงบประมาณปี 2560 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยว
ระหว่างปีการศึกษา 2559 บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  
1,334,000  บาท และจากหน่วยงานภายนอกจ านวน 2,089,926 บาท รวมทั้งหมด  3,423,926 บาท  
โดยแยกเป็นสาขาดังนี้ 
 

หลักสูตรสาขาวิชา 

จ านวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยฯ 
ภายใน 

(1) 

จ านวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยฯ 
ภายนอก 

(2) 

รวมจ านวน
เงินสนับสนุน
งานวิจัยฯ 

(1)+(2)=(3) 

จ านวน
อาจารย์

ประจ าและ
นักวิจัย 

(4) 

สัดส่วน
จ านวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยฯ            
ต่อจ านวน
อาจารย์

ประจ าและ
นักวิจัย 

(3)/(4)=(5) 

คะแนนที่ได ้

ระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
1.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 290,000 - 290,000 5 58,000 4.83 
2. สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
และแอนิเมชัน 

1,184,000 120,000 1,304,000 5 260,800 
 

21.73 

3. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

130,000 
 

389,926 519,926 5 103,985.2 8.67 

4. สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร 

175,000 - 175,000 5 35,000 
 

2.92 

5. สาขาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

135,000 
 

- 
 

135,000 
 

5 27,000 2.25 

ระดับปริญญาโท   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการเทคโนโลยี 
ระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยี 

1. สาขาการจัดการเทคโนโลยี - 1,0000,000  5 200,000 16.67 
จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,423,926 บาท 

คะแนนรวมที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 57.07 คะแนน 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 7 หลักสูตร 

คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน 
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จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจยัฯ   = 

 3,423,926 
= 110,449.23 บาท/คน 

 31 

 

คะแนนที่ได้   = 
 110,449.23 

x 5= 9.20 คะแนน 
 60,000 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
60,000 บ/คน 110,449.23 บาท/คน 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

ทสท.2.2-01  รายชื่อผู้ได้รับการอุดหนุนทุนวิจัยงบประมาณรายได้ (บกศ.) ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2559 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ทสท.2.2-02  รายชื่อผู้ได้รับการอุดหนุนทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2560
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ทสท.2.2-03  งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
  
  
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยและสร้างสรรค์งานวิจัย โดยส่งเสริมการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 บุคลากรควรมีการขอรับทุนวิจัยในหน่วยงานภายนอกมากขึ้น 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
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นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย                
ตามสูตร 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 
x 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้   = 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวชิาการ                                            
ของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยั 

x 5 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวชิาการของ

อาจารยป์ระจ าและนักวิจยัที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรชั  อารีราษฎร์ 

โทรศัพท์  :  081-9745469 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้: อาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ โทรศัพท์  :  089-9438007 
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ผลการด าเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2559 บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 
31 คน ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจ านวน 85 ผลงาน แบ่งเป็นบทความวิจัยหรือบทความทาง
วิชาการท้ังหมดจ านวน 82 เรื่อง และผลงานสร้างสรรค์จ านวน 3 ผลงาน ดังนี้ 

1) บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
1.1) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 65 เรื่อง 
1.2) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. จ านวน 2 เรื่อง 

1.3) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 จ านวน 15 เรื่อง   

2) ผลงานสร้างสรรค์ 
2.1) งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิจ านวน 1 ผลงาน 
2.2) งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน จ านวน 2 ผลงาน 

 
ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

จ านวน
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

1. จ านวนผลงานทางวิชาการ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
65 13 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ             
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

2 0.8 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

- - 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 15 12 
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ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จ านวน
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่  ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

 
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ                    

ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- - 

2. จ านวนผลงานสร้างสรรค์ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง                   

หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์online 
- - 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 2 0.8 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 1 0.6 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ   
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมู ิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ   

รวม 85 27.2 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 31 คน 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 87.74 
คะแนนที่ได้ 14.15   คะแนน 
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การค านวณ 
 
กรณีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

= 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 
 
 
  100 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
= 

27.2 
 100 31 

    
 = 87.74  % 
   

คิดเป็นคะแนน = 
87.74  

 5 31 
    
 = 14.15    คะแนน 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 87.74 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 
รายการหลักฐาน 
ทสท.2.3-01 รายชื่อบุคลากรที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

จ านวน 15 เรื่อง 
ทสท.2.3-02 รายชื่อบุคลากรที่ตีพิมพ์บทความวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. จ านวน 2 เรื่อง 



61 

ทสท.2.3-03 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 65 เรื่อง 

ทสท.2.3-04 รายชื่อบุคลากรงานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ จ านวน 1 ผลงาน 
ทสท.2.3-05 รายชื่อบุคลากรงานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน จ านวน 2 ผลงาน 
 
จุดเด่น 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดงานประชุมวิชาการ NCTIM ครั้งที่ 3 ส่งผลใหบุ้คลากร  
และนักศึกษา เผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นจ านวนมาก 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ส่งเสริมบุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัย ในกลุ่มวารสาร TCI และวารสารระดับนานาชาติให้มากขึ้น 
และส่งเสริมการพัฒนางานสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปสู่การจดลิขสิทธิ์ต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1.  จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด

ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
2.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
3.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
4.  ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ

กรรมการประจะคณะเพ่ือพิจารณา 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6.  คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา  อารีราษฎร์ 
โทรศัพท์  :  081-9745464 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้: อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี โทรศัพท์  :  085-0575001 
 อาจารย์นราธิป ทองปาน โทรศัพท์  :  081-9745469 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 จัดท าแผนการบริการ

วิชาการประจ าปีที่และ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมและ
เสนอกรรมการประจ า

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการจัดท า
แผนการบริการวิชาการประจ าปีที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดย
จัดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ และร่วมวางแผน ก าหนดตัว
บ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชมเพ่ือให้

ทสท. 3.1.1-01: บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ
ชุมชน 
ทสท. 3.1.1-02: แผนบริการ
วิชาการ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ประจ าปี 2559  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

คณะ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 
    1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
เพ่ือวางแผนการจัดท าแผนการบริการ
วิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โดยทบทวนจาก
แผนการบริการวิชาการ ในปีการศึกษา 
2558 
    2. คณะด าเนินการจัดท าแผนการ
บริการวิชาการประจ าปี ตาม
ข้อเสนอแนะในที่ประชุมความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการ มี
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคมโดยคณะได้จัดท าภายใต้ยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย (ทสท.3.1.1-01)  โดย
ทบทวนแผนการบริการวิชาการ ในปี
การศึกษา 2558 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งก าหนดให้มีทั้ง
โครงการที่มีรายได้และโครงการที่
ให้บริการแบบไม่หวังผลเชิงธุรกิจ ตาม
ความต้องการของชุมชนด้วยความร่วมมือ
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  และ
ได้จัดท าแผนบริการวิชาการที่ชัดเจนและ
ด าเนินการตามระบบและกลไก (ทสท.
3.1.1-02) โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
(ทสท.3.1.1-03) 
    3. น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือพิจารณาแผนการบริการทาง
วิชาการสังคม (ทสท.3.1.1-04) 
    4. ปรับปรุงแผนการบริการทางวิชาการ

ทสท. 3.1.1-03: ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
 
ทสท.3.1.1-04: รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการประจ า  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

สังคมตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
คณะ 

 2 โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมตามแผน มีการ
จัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา 
ชุมชน หรือสังคม 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการจัดท า
แผนการบริการวิชาการ  โดยมีแผนการ
ใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 
ชุมชน หรือสังคม ดังนี้ 
    1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
เพ่ือวางแผนการจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน 
หรือสังคม โดยทบทวนจากแผนการบริการ
วิชาการ ในปีการศึกษา 2558 
    2. คณะด าเนินการจัดท าแผนการ
บริการวิชาการ  ในส่วนของแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน 
หรือสังคม (ทสท.3.1.2-01)  โดย
ก าหนดให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
นักศึกษา  และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน/
สังคม  ดังนี้ 
1) โครงการประยุกต์ใช้ eDLTV จัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัด
ศรีสะเกษ 
2) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและขาย
สินค้าออนไลน์ 
3) โครงการพัฒนาสื่อและเว็บไซต์การ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    3. น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือพิจารณาแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการ (ทสท.3.1.2-02) 
    4. ปรับปรุงแผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการตามค าแนะน าของ

ทสท.3.1.2-01: แผนการ
บริการวิชาการ  ส่วนของ
แผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการ ประจ าปี 2559  
 
ทสท.3.1.2-02: รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการประจ า  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

คณะกรรมการคณะ 
 3 โครงการบริการวิชาการ

แก่สังคมในข้อ 1 อย่าง
น้อยต้องมีโครงการที่
บริการแบบให้เปล่า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าแผนการ
บริการวิชาการ โดยก าหนดให้มีทั้ง
โครงการที่มีรายได้และโครงการที่
ให้บริการแบบให้เปล่า ดังนี้ 
    1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้วาง
แผนการบริการวิชาการให้มีทั้งโครงการที่
มีรายได้และโครงการที่ให้บริการแบบไม่
หวังผลเชิงธุรกิจ 
    2. คณะได้ด าเนินการบริการวิชาการ
ตามแผนของโครงการ โดยมีการ
ประเมินผลการจัดโครงการ จากนั้นท า
การทบทวนกระบวนการบริการวิชาการ
ทั้งสองรูปแบบ เพื่อน ามาปรับปรุง ซึ่งจาก
การบริการวิชาการ ในปีการศึกษา 2559 
มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่มี
รายได้ จ านวน 1 โครงการ  และโครงการ
ที่ให้บริการแบบให้เปล่า จ านวน 3 
โครงการ (ทสท.3.1.3-01) โดยมีโครงการ
แบบให้เปล่า ได้แก่ 
    - โครงการประยุกต์ใช้ eDLTV จัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัด
ศรีสะเกษ 
    - โครงการพัฒนาเว็บไซต์ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและขาย
สินค้าออนไลน์  
    - โครงการพัฒนาสื่อและเว็บไซต์การ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    3. น าเสนอรายงานสรุปโครงการต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
(ทสท.3.1.3-02) 
    4. การทบทวนกระบวนการบริการ
วิชาการท้ังสองรูปแบบ เพ่ือวางแผนการ
บริการวิชาการในปีการศึกษา 2560 

ทสท.3.1.3-01: สรุป
โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมท่ีมีรายได้ และแบบให้
เปล่า 
 
ทสท.3.1.3-02: รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ  
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 4 ประเมินความส าเร็จตาม

ตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือพิจารณา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการ
ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน
และโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ดังนี้ 
    1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ เพ่ือวางแผนการประเมินความส าเร็จ
ของแผนการบริการวิชาการแก่สังคมตาม
ตัวบ่งชี้ของแผน 
    2. คณะด าเนินการตรวจสอบ
ประเมินผลความส าเร็จของแผนการ
บริการวิชาการตามตัวบ่งชี้ของแผนการ
บริการวิชาการ (ทสท.3.1.4-01) โดยมี
การจัดกิจกรรมครบทุกโครงการ  ซึ่งใน
แต่ละโครงการมีการประเมินผล
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการ  
    3. คณะกรรมการประจ าคณะ 
พิจารณา ผลการประเมินความส าเร็จของ
แผนการบริการวิชาการตามตัวบ่งชี้ของ
แผนการบริการวิชาการ และให้
ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการบูรณาการการ
บริการวิชาการสู่การเรียนการสอนลงสู่
การปฏิบัติของสาขาวิชา  และวางแผน
การใช้ประโยชน์ให้เป็นแบบบูรณาการ 
(ทสท.3.1.4-02) 
    4. ทบทวนตัวบ่งชี้ของแผน และ
โครงการบริการวิชาการ เพ่ือวางแผนการ
บริการวิชาการในปีการศึกษา 2560 
(ทสท.3.1.4-03) 

ทสท.3.1.4-01: สรุปผลการ
ประเมินแผนการบริการ
วิชาการตามตัวบ่งชี้ของแผน  
 
ทสท.3.1.4-02: รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ  ครั้งที่2/2560.... 
 
ทสท. 3.1.1-03: ร่างแผน
บริการวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประจ าปี 2560 
 

 5 น าผลการประเมินตาม
ข้อ 4 มาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการสังคม 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการ
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการสังคม ดังนี้ 
    1. จัดประชุมคณะกรรมการการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือวาง
แผนการปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ

ทสท.3.1.5-01: ร่างแผน
บริการวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประจ าปี 2560 
 
ทสท.3.1.5-02: รายงานการ
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ให้บริการวิชาการสังคม ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ าคณะ 
    2. คณะน าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ าคณะ ไป
ปรับปรุงแผนการบริการวิชาการ โดยให้มี
การบูรณาการการบริการวิชาการสู่การ
เรียนการสอนลงสู่การปฏิบัติของ
สาขาวิชา  และวางแผนการใช้ประโยชน์
ให้เป็นแบบบูรณาการ นอกจากนั้น คณะ
ส่งเสริมให้อาจารย์บูรณาการการเรียนการ
สอนสู่การบริการวิชาการ และการวิจัย 
(ทสท.3.1.5-01) 
    3. น าเสนอแผนการบริการวิชาการต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือพิจารณา 
(ทสท.3.1.5-02) 
    4. ปรับปรุงแผนการบริการทางวิชาการ
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหาร
คณะ 

ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ... 
 
 

 6 คณะมีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการแก่สังคม
ในระดับสถาบัน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนร่วมใน
การบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
สถาบัน ดังนี้ 
    1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วม
วางแผนการบริการวิชาการแก่สังคม 
ร่วมกับส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม 
    2. คณะเข้าร่วมบริการวิชาการกับ
มหาวิทยาลัย โดยมีค าสั่งแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และเข้าร่วมการบริการวิชาการในโครงการ
ประชาชนต้นแบบการใช้ชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ทสท.3.1.6-01)  
    3. น าเสนอรายงานสรุปโครงการต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 
    4. ปรับปรุงกระบวนการการบริการทาง

ทสท.3.1.6-01 : ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการโครงการประชาชน
ต้นแบบการใช้ชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ทสท.3.1.6-02: ภาพ 
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วิชาการแกส่ังคมตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการคณะ 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6  ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่ชัดเจน ท าให้การด าเนินงานของ
แต่ละสาขาวิชาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จนก่อเกิดเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนคณะได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  จนสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับ
พันธกิจอ่ืนๆโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม 
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกจิกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินงาน 

1 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

2 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินงาน  

5 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

6 - 7 ข้อ 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา  อารีราษฎร์ 
โทรศัพท์  :  081-974-5464 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้: นายนราธิป ทองปาน โทรศัพท์  :  091-061-9968 
 รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการ 

นายกีรติ ทองเนตร 
โทรศัพท์  : 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการนักศึกษา  
 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 ก าหนดผู้รับผดิชอบในการ

ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลยัได้มอบหมายให้ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม ให้ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ฉบบัที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ทสท. 6.1-1-01)และ
ถ่ายทอดแผนการด าเนินงานในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ลงสูร่ะดับคณะ 
ซึ่งสอดคล้องกับคณะฯมีแผนยุทธศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.
2557-2561)(ทสท.6.1-1-02)ในยุทธศาสตร์
ที่4 ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม โดย
คณะฯได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
     มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา รับผิดชอบติดตามประเมินผล
กิจกรรมให้เป็นไปตามแผน มอบหมายให้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการท าหน้าที่ศึกษาวิจัย
และบูรณาการสู่การเรียนการสอน และ
มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการ
ท าหน้าที่ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมและ
เข้าร่วมกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ภายใต้แผนงานและกิจกรรมที่
คณะก าหนด(ทสท. 6.1-1-03) 

ทสท. 4.1.1-01:  แผน
ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ฉบบัที่ 11 
พ.ศ. 2555 – 2559  

ทสท. 4.1.1-02:  แผน
ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2557-2561) 

ทสท. 4.1.1-03: การ
มอบหมายงานและภาระงาน
ของรองคณบดี 
 
 

 2 จัดท าแผนด้านท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ

คณะฯ มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานดา้นการ
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมและมีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเปา้หมายของแต่ละตัว
บ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่ง
คณะฯได้จัดสรรงบประมาณสนบัสนนุ
โครงการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรมลงสู่

ทสท.4.1.2-01: แผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ได้ตามแผน 

สาขาวชิา  ตามแผนยุทธศาสตรข์องคณะ ใน
การท าวิจัยในการบูรณาการเรียนการสอนสู่
การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม(IR2R)  
อีกทั้งคณะได้สนับสนนุการท ากจิกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวมทั้ง
ระดับคณะฯ และระดบัมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้คณะได้รับงบประมาณสนับสนนุ
จากส านักศิลปะและวฒันธรรม เพื่อจัดท า
แผนด้านท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
จ านวน 50,000 บาท  อีกทั้ง(ทสท.4.1.2-
01) 

 3 ก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตามแผนด้าน
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     จากแผนงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ก าหนดผู้รับชอบ โดยคณะฯ
มอบให้รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกจิการ 
รับผิดชอบตดิตามประเมินผลกิจกรรมให้
เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน มีการ
รายงานตามตัวบ่งชี้และประเมนิผลการ
ด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ(ทสท. 4.1.3-
01) 

ทสท. 4.1.3-01:รายงานแผน
ด้านท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

 4 ประเมินความส าเร็จของ
ตามตัวบง่ชี้ที่วดั
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะฯ ได้มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวบง่ชี้ของแผน และประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนดา้น
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ(ทสท. 4.1-4-
01)  

ทสท. 4.1.4-01:รายงานแผน
ด้านท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

 5 น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

คณะฯ มีการประชุมร่วมคณะกรรมการ
บริหารคณะในการปรับปรุงการบูรณาการ
งานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกจิกรรม
นักศึกษาและน าผลการประเมินมาพิจารณา
ข้อคิดเห็นและเสนอปรับปรุงแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปงีบประมาณ 
2561(ทสท. 4.1-5-01) (ทสท. 4.1-5-02) 

ทสท. 4.1.5-01:  รายงานแผน
ด้านท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ทสท. 4.1.5-02:  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการการ
บริหารคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

คณะฯ ได้เผยแพร่ผลการด าเนนิงานดา้น
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2560  ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (ทสท. 4.1.6-01) 

ทสท. 4.1.6-01:  เว็บไซต์ที่
เผยแพร่กิจกรรมคณะ 
www.it.rmu.ac.th 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 7 ก าหนดหรือสร้าง

มาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเปน็ที่ยอมรับ
ในระดับชาต ิ

  

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6  ข้อ 6  ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
จุดเด่น 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนการพัฒนาการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557-
2561 ในยุทธศาสตร์ที4 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน ท าให้การด าเนินงานของแต่ละสาขาวิชาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
จนก่อเกิดเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรม  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธต์ามพันธกิจ                  
กลุ่มสถาบัน  และเอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ของคณะสถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการ
แข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง

เรียนรู้อ่ืนๆตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ โทรศัพท์  :  043-020227 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : ดร.อภิดา  รุณวาทย์ โทรศัพท์  :  043-020227 

 อาจารย์ธเนศ  ยืนสุข 

ผลการด าเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผล

การวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะสถาบัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะและพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงาน
ภายในที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
(ทสท.5.1.1-01)  ในการด าเนินงานคณะ
ได้จัดท าโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ซึ่งได้จัดท าแผนระยะยาว 
15 ปี (พ.ศ.2552-2566) (ทสท.5.1.1-02) 
จากนั้นจึงได้แปลงเป็นแผนระยะ 5 ปี คือ 
แผนพัฒนาการศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2552-2556) 
(แผนกลยุทธ์) (ทสท.5.1.1-03) สานต่อมา
สู่แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2557-2561) 
(ทสท.5.1.1-04) และปรับปรุงสู่แผน
ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  (ทสท.
5.1.1-05) โดยกระบวนการการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์นี้ คณะได้พิจารณาความ
สอดคล้องกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

-ทสท.5.1.1-01 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เรื่องการจัดตั้ง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-ทสท.5.1.1-02 โครงการ
จัดตั้งคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม  
-ทสท.5.1.1-03 แผนพัฒนา
การศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2552-2556)  
-ทสท.5.1.1-04 แผน
ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2557-2561) 
-ทสท.5.1.1-05 แผน
ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) 
-ทสท.5.1.1-06 แผนพัฒนา
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มหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564)  (ทสท.5.1.1-06) ด าเนินการตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยมอบหมายที่เน้น
ด้านบริการไอซีทีแก่ชุมชน ซึ่งสอดคล้อง
กับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน ที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญา ปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบันในการเป็นหน่วยงานเพ่ือพัฒนา
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี
คุณภาพ  มีความเป็นสากล  และ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  โดยพิจารณา
ตามอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนพิจารณาความ
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน  
ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15  ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) (ทสท.
5.1.1-07) ซึ่งมีกระบวนการประชุมจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 
2559 ได้ด าเนินการวิพากษ์แผน
ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันที่ 19 
ธันวาคม พ.ศ.2559 เมื่อแล้วเสร็จได้
น าเสนอผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการ
การประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 28 
ธันวาคม พ.ศ.2559 จากนั้นน าเสนอต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ ในวันที่ 10 
มกราคม พ.ศ.2560 
 จากแผนแผนยุทธศาสตร์คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) นี้ได้พัฒนาไปสู่แผนแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560-2564 (ทสท.5.1.1-08) ผ่านความ

การศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564)  
-ทสท.5.1.1-06 กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15  ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551–2565) 
-ทสท.5.1.1-07 แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555–
2559) 
-ทสท.5.1.1-08 แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560-2564  
-ทสท.5.1.1-09 แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2559 โดยเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2558 
วันที่ 16 กันยายน 2558 
ทสท.5.1.1-10 รายงานผล
การด าเนินงานรอบ 3, 6, 9 
เดือน 
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เห็นชอบคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 
7/2559 วันที่ 20 กันยายน 2559  เพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ได้แปลงกลยุทธ์ลงสู่
การปฏิบัติโดยจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2560 โดยเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2559 
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 (ทสท.5.1.1-09) 
โดยการติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ คณะได้จัดท ารายงานผล
การปฏิบัติการตามแผนทุกไตรมาสเพื่อ
เสนอต่อมหาวิทยาลัย (ทสท.5.1.1-10) 

 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตรสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษาอาจารย์บุคลากร
การจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตรประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตและโอกาสในการ
แข่งขัน 

คณะได้วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา  อาจารย์  และบุคลากร(ทสท.
5.1.2-01) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรร
งบประมาณในการด าเนินงานตามพันธกิจ
ต่างๆของคณะอย่างต่อเนื่อง โดยมีด าเนิน
ประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะ  และ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพ่ือ
จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 
(ทสท.5.1.2-02)น าเสนอต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 
     1.  น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะ (ทสท.5.1.2-03)  
    2.  น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ (ทสท.5.1.2-04)ในการจัดสรร
งบประมาณ ปี 2560 ในแผนปฏิบัติการ 
2560 โดยในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย 
เนื่องจากรายวิชาแกนของแต่สาขาวิชาเป็น
รหัสวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงท าให้ค่า FTES สูงกว่าปกติ 
จึงท าให้การค านวณต้นทุนต่อหน่วยต่ า 
ดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตรจึงได้จัดท า
รหัสวิชาแกนเป็นส่วนกลางของคณะ 

-ทสท.5.1.2-01: รายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อ
หน่วย 
-ทสท.5.1.2-02:  สรุปการ
จัดสรรงบประมาณประจ าปี 
2560 
-ทสท.5.1.2-03:  รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ  
-ทสท.5.1.2-04:  รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ  
-ทสท.5.1.2-05:  แผนปฏิบัติ
การ ประจ าปี 2560 
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 3 ด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงที่เป็น
ผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะและ
ให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก 
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของคณะ และให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม โดยได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้  
P: การวางแผน คณะได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ก าหนดและวิเคราะห์
เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และก าหนด
แนวทางป้องกันความเสี่ยง(ทสท.5.1-3-
01)  
D: การน าสู่การปฏิบัติ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของคณะ ได้มีการ
ประชุมร่วมกันกับบุคลากรของคณะเพ่ือ
ก าหนดประเด็นความเสี่ยง และก าหนด
แนวทางในการแก้ไขความเสี่ยง โดยการ
พิจารณาจากข้อมูลผลการด าเนินงาน ผล
การประเมินและข้อคิดเห็นเสนอในด้าน
ต่างๆ ซึ่งได้ วิเคราะห์และด าเนินการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง 3 ด้าน ดังนี้ (ทสท.
5.1.3-02) 
1. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก มี
ปัจจัยเสี่ยง คือ 1)  นักศึกษาที่เข้าใหม่มี
จ านวนลดลง  2)  หลักสูตรการเรียนการ
สอนคล้ายกับมหาวิทยาลัยใกล้เคียง 
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกล
ยุทธ์ของคณะ มีปัจจัยเสี่ยง คือ 1) การ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้า
สู่นโยบายประเทศไทย 4.0 ยังไม่คลอบ
คลุม 2) การเตรียมความพร้อมหลักสูตร
ด้านสหกิจศึกษายังไม่คลอบคลุม 
3. ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน มี
ปัจจัยเสี่ยง คือ งบประมาณในการ
สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเรียน 

- ทสท.5.1.3-01 : ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  
- ทสท.5.1.3-02 : แผนการ
บริหารความเสี่ยงคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
- ทสท.5.1.3-03 : รายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
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ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนยัง
ไม่เพียงพอ  ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้มีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
จัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
1. โครงการและกิจกรรมที่บริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก ได้แก่ 
1.1 โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 1.2 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
2. โครงการและกิจกรรมที่บริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์
ของคณะได้แก่ 1)  โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านวิชาการ  2)  โครงการ
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
3. โครงการและกิจกรรมที่บริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี  21 
C: การติดตามและตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน คณะได้มีการก ากับติดตามผล
การด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และได้รายผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาวลัยได้
รับทราบในรอบ 6เดือน  และรอบ  9  
เดือน (ทสท.5.1.3-03)  
A: การทบทวน/ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มี
ปัญหา คณะน าผลการประเมินความเสี่ยง
มาทบทวน และปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของคณะด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง และลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ
คณะ 

 4 บริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 
10  ประการที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล อย่างครบถ้วนทั้ง  
10  ประการ  ที่ค านึงถึงประโยชน์ของ
คณะ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

-ทสท.5.1.4-01: แผน
ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปี  2560-2564 
-ทสท.5.1.4-02:  แผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ  
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1. หลักประสิทธิผล คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ได้บริหารจัดการหน่วยงาน
ตามหลักประสิทธิผล  โดยได้มีการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการประจ าปี  
โดยได้มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์  และตัวชี้วัดในการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน  มีกระบวนการใน
การท างาน  มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน(ทสท.5.1.4-01) 
2. หลักประสิทธิภาพ การบริหารงานของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยผู้บริหาร
ของคณะมีการก ากับติดตามดูแลการใช้
ทรัพยากร  ในแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  เช่น  การบริหารงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
ก าหนด  มีการวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณ  และได้มีการสรุปผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้กับคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
รับทราบ (ทสท.5.1.4-02) (ทสท.5.1.4-
03) 
3. หลักการตอบสนอง การบริหารงาน
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนด
ขั้นตอนการในการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้อง
กับบริบทและตอบสนองต่อความต้องการ
ของบุคลากร  และชุมชนเช่น  การจัดท า
แผนการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน(ทสท.5.1.4-04) 
และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน  เพื่อให้บุคคลากรที่มาใช้
บริการได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง (ทสท.
5.1.4-05) 

2560 
-ทสท.5.1.4-03:  รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
-ทสท.5.1.4-04:  แผนการ
บริการวิชาการประจ าปี
การศึกษา  2559 
 
-ทสท.5.1.4-05:  คู่มือการ
ปฏิบัติงานคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 
-ทสท.5.1.4-06:  
ภาระหน้าที่ของผู้บริหารคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ             
-ทสท.5.1.4-07:  โครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-ทสท.5.1.4-08:  
ภาระหน้าที่ของผู้บริหารคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ    
-ทสท.5.1.4-09:รายงานการ
ประชุมอาจารย์และบุคลากร     
-ทสท.5.1.4-10:หน้าเว็บไซต์
สายตรงคณบดี 
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4. หลักภาระรับผิดชอบ   ผู้บริหารและ
บุคลากรตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ของงานต่อผู้รับบริการ นักศึกษา และ
ศิษย์เก่า อ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการ พร้อมกับรับผิดชอบต่อความ
บกพร่องในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และพร้อม
ที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที (ทสท.
5.1.4-06) 
5.  หลักความโปร่งใส โดย การบริหาร
กิจกรรมโครงการที่สามารถให้บุคลากร
ตรวจสอบได้ มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ 
6. หลักความมีส่วนร่วม โดย การมี
คณะกรรมการในการบริหารงาน จัดท า
แผนและการจัดสรรงบประมาณ การรับ
ฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภายนอก
และผู้ใช้บริการ การประชาพิจารณ์แผน
กลยุทธ์ และมีการน าข้อเสนอจากที่
ประชุมมาพิจารณาและปรับการ
บริหารงาน  
7)หลักการกระจายอ านาจ  มีการ
บริหารงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของหน่วยงานภายในคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ทสท.5.1.4-07)
และมอบภาระงานในการปฎิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจของคณะ(ทสท.5.1.4-08) 
8)หลักนิติธรรม โดยการยึด กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
ในการบริหารงาน น าสู่การปฏิบัติอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม  และส่งเสริมให้
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บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก
จรรยาบรรณผ่านการประชุมอาจารย์และ
บุคลากร (ทสท.5.1.4-09) 
9)หลักความเสมอภาค  ผู้บริหารของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้ความเสมอ
ภาคในการด าเนินงานของบุคลากรทุกฝ่าย 
และรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในทุก
ระดับรวมทั้งผู้ใช้บริการ  เช่น  อาจารย์  
นักศึกษา  และบุคคลภายนอกอย่างเท่า
เทียมกัน  ผ่านทางเว็บไซต์  http:// 
www.it.rmu.ac.th  ระบบสายตรงคณบดี
(ทสท.5.1.4-10) 
10)  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  โดยใช้มติที่
ประชุมในการพิจารณาเรื่องที่มีความส าคัญ
เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน เช่น การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและ
งบประมาณของคณะ การก าหนดเอกลักษณ์
ของคณะ การก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
เป็นต้น 

 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆตาม
ประเด็นความรู้อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและ
น ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินงาน
การจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 โดยการประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนด
ประเด็นความรู้ในการประชุม
กรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2559  
วันที่ 4  สิงหาคม  2559 (ทสท.5.1.5-01) 
คณะได้ก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ 
ด้านการผลิตบัณฑิต คือ “กระบวนการใน
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา” และด้านการวิจัย คือ “การบูร
ณาการการเรียนการสอนสู่การวิจัย”  แต่
ละประเด็นคณะได้ด าเนินการ ดังนี้ 
-ประเด็นด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง 
กระบวนการในการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  อาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและผู้น า

-ทสท.5.1.5-01 รายงานการ
การประชุมกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 4 
ส.ค. 2559 
-ทสท.5.1.5-02 หนังสือเชิญ
วิทยากรการสัมมนาแนวทาง
ในการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา”  
เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีในด้าน
การด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ในระดับคณะวิชาและระดับ
สาขาวิชา  ในวันที่  1  
มีนาคม  2560  เวลา  
09.00-12.00  น.  ณ  ห้อง
ประชุมคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ชั้น  1  
-ทสท.5.1.5-03 รายงานผล

http://www.it.rmu.ac.th/
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นักศึกษา  ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปีของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้เรียน
เชิญ  รศ.ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์  ผศ.
ดร.ณัฐพล  ภูมิสะอาด  จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ผศ.ดร.ทรงกรด  พิมพิศาล  
จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  มาเป็น
วิทยากรในการบรรยาย  และการเสวนา 
(ทสท.5.1.5-02)  ซึ่งมีผลการด าเนิน
โครงการ (ทสท.5.1.5-03) คือ 
1)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการ และแนวทาง
ในการด าเนินงานงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  คือ  ความรู้ความ
เข้าใจในตัวชี้วัดกระบวนการ  ความรู้
ความเข้าใจในระบบกลไกการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและได้
แนวทางในการเขียนรายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับ
หลักสูตร และระดับสาขาวิชา 
2)  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในการเขียนโครงการตาม
กระบวนการคุณภาพ PDCA 
3)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
การจัดโครงการอยู่ในระดับดี  
-ประเด็นด้านการวิจัย เรื่อง การบูรณา
การการเรียนการสอนสู่การวิจัย ได้
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  10  คน  
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย  
ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชอุดรธานี  จ านวน  
5  คน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
จ านวน  5  คน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  จ านวน  5  คน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จ านวน  
10  คน  รวมทั้งสิ้น  20  คน  และได้เชิญ 
ดร.ภาคภูม ิ ศรีธิมากุล  กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท แพคกอน  จ ากัด (ทสท.

การด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
-ทสท.5.1.5-04 หนังสือเชิญ  
ดร.ภาคภูมิ  ศรีธิมากุล  
กรรมการผู้จัดการบริษัท แพค
กอน  จ ากัด 
-ทสท.5.1.5-05 แนวทาง 
การบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนสู่การวิจัย  โดย
ได้ก าหนดหัวการจัดการ
ความรู้  คือ  การเรียนการ
สอนด้าน Tech Start up  สู่
การวิจัย 
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5.1.5-04)  มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย  
และด าเนินการสัมมนาและแลกเปลี่ยน
แนวทางในการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนสู่การวิจัย  โดยได้ก าหนดหัวการ
จัดการความรู้  คือ  การเรียนการสอน
ด้าน Tech Start up  สู่การวิจัย  และมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
น าเสนอรูปแบบการวิจัยที่เก่ียวข้องกับ 
Tech Start up  ตามนโยบายประเทศ
ไทย  4.0 ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี
ความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการการ
เรียนการสอนสู่การวิจัย  รวมทั้งได้มีการ
ก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน  Tech Start up  สู่การวิจัย (ทสท.
5.1.5-05) อีกทั้งอาจารย์ของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้บูรณาการการ
เรียนการสอนและน าเสนอหัวข้อการวิจัย
เพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากท้ัง
ภายในและภายนอก  จ านวน  16  เรื่อง  
ได้แก่ 
   1.  การพัฒนาฉากผลิตภัณฑ์อัฉริยะ
เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมรายได้  โดยใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริง  โดย อ.ดร.ปิยศักดิ์  
ถีอาสนา 
   2.  รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการ
สร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล  ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดย  อ.ดร.เผด็จ  พรหม
สาขา ณ สกลนคร 
   3.  การพัฒนาระบบ  RMU MOOC  
ส าหรับการจัดการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา  กรณีศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  โดย 
ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ 
   4.  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
เว็บเควสท์  เพื่อส่งเสริมทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียนระดับ
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ปริญญาตรี  ตามรูปแบบซิปป้า  โดย อ.
กีรติ  ทองเนตร 
   5.  การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริม
การท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม  โดย อ.กฤษ
ดา  หินเธาว ์
   6.  การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามโดยใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริง  โดย อ.นฤมล  
อินทิรักษ์ 
   7.  แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ด้วยระบบ RMU-M-Commerce  ผ่าน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  โดย อ.ดร.วี
ระพน ภานุรักษ์ 
   8.  การพัฒนาแอพพลิเคชันระบบ
ลงทะเบียนบัณฑิตเข้าซ้อมรับปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้วย
เทคโนโลยี QR Code บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
โดย อ.มณีรัตน์  ผลประเสริฐ 
   9.  รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนวทางการ
จัดการท่องเที่ยว 7s เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
ด้วยเทคนิคเดลฟาย  โดย ผศ.ดร.วรปภา   
อารีราษฎร์  
   10.  การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
มหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง  
โดย อ.พจน์ศิรินทน์  ลิมปินันทน์ 
   11.  การบริหารจัดการระบบบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม  โดย อ.ชเนตตี  พิมพ์
สวรรค์ 
   12.  การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
โบราณสถานเชิงวัฒนธรรมโดยใช้
เทคโนโลยีคอมเป็นจริงเสมือน  
 โดย อ.ดร.อภิชาติ  เหล็กด ี
   13.  ระบบการจัดเก็บคลังพืชสมุนไพร
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
บนแผนที่ออนไลน์ในพ้ืนที่สวนสมุนไพร  
90  พรรษาพระบารมีปกเกล้า  ประชารัฐ
ร่วมใจถวายพ่อหลวง  โดย อ.ดร.ชนะชัย  
อวนวัง 
   14.  การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR)  เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
มหาสารคาม  โดย อ.ดร.ณัฐพงษ์  พระลับ
รักษา 
   15.  การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น  เพื่อ
ส่งเสริมธุรกิจชุมชนจังหวัด มหาสารคาม  
โดย  อ.บัณฑิต  สุวรรณโท 
   16.  การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  เพ่ือการบริการ
วิชาการสู่ชุมชน  โดย  อ.ณัฐพงศ์  
พลสยม 

 6 การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมตามบริบทของคณะ 
(SWOT) โดยได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี 2560 - 2564 (ทสท.5.1.6-01)
และได้แปลงพัฒนาบุคลากรดังกล่าวเป็น
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีโดยรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ก ากับติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
จากการด าเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมา 
(ทสท.5.1.6-02) พบว่า บุคลากรที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการของคณะยังมีน้อย 
ดังนั้นในการพัฒนาบุคลากรปี 2559(ทสท.
5.1.6-03) คณะได้มุ่งเน้นให้บุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่คณะ
ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากร
ส่วนใหญ่อายุราชการยังไม่เข้าเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ คณะจึงได้มีการ
สนับสนุนการจัดท าเอกสารประกอบการ
สอน/ต ารา รวมทั้งการท าวิจัย IR2R เพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อนการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

-ทสท.5.1.6-01: แผนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี 2560-
2564 
-ทสท.5.1.6-02: สรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 2559 
-ทสท.5.1.6-03: แผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 2560-
2564 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 7 ด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและ
กลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้
ปรับให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติ
ที่ประกอบด้วยการ
ควบคุมคุณภาพการ
ตรวจสอบคุณภาพและ
การประเมินคุณภาพ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย 
(ทสท.5.1.7-01) และได้จัดท าระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะ (ทสท.5.1.7-02) ที่สอดคล้อง
กับมหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินงาน ดังนี้ 
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ประชุม
ชี้แจงถ่ายทอด กระบวนการ ตัวบ่งชี้ และ
มาตรฐานต่างๆ ที่คณะฯ สาขาวิชา 
หน่วยงานในคณะฯ ให้กับรับผิดชอบ ตาม
กรอบการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
(ทสท. 5.1-7-03) 
2. คณะได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและ
ประสานงานด้านการประกันคุณภาพ ใน
ระดับคณะฯสาขาวิชา จนถึงระดับผู้ปฏิบัติ
แต่ละบุคคล เพื่อผลักดันให้มีการประกัน
คุณภาพเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง(ทสท. 5.1-
7-04) 
4. คณะฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและกระตุ้นให้แต่ละฝ่ายเตรียมรับ
การประเมินประกันคุณภาพในระดับต่างๆ 
โดยคณะได้มีตรวจประเมิน ระดับ
หลักสูตร5หลักสูตรได้ท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 (ทสท.
5.1-7-05) และระดับคณะ (ทสท.5.1-7-
06) เพ่ือรับการประเมินจาก
คณะกรรมการ 
5.คณะได้น าผลการประเมินคุณภาพ
ภายในไปประกอบเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  (Improvement 
Plan2558)(ทสท. 5.1-7-07) 
6.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้น าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา  2558 จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan)เสนอต่อ

-ทสท.5.1.7-01: ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม 
-ทสท.5.1.7-02:ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ทสท. 5.1-7-03: รายงาน
การประชุมโครงการสัมมนา
การเตรียมความพร้อมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
- ทสท. 5.1-7-04: ค าสั่ง
แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
- ทสท.5.1-7-05:รายงานการ
ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 
2559  ระดับหลักสูตร 
- ทสท.5.1-7-06: รายงาน
การประเมินตนเอง ปี
การศึกษา 2559  ระดับคณะ  
- ทสท. 5.1-7-07: 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(Improvement Plan 2558) 
- ทสท. 5.1-7-08: รายงาน
การประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปี 2559 
- ทสท. 5.1-7-09: 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2560 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ผู้บริหารคณะ เพ่ือน าผลจากการรายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2559 
(ทสท. 5.1-7-08) มาพิจารณาปรับปรุง
การท างาน  โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2560 (ทสท. 5.1-7-09)สู่การ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ให้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 7 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
จุดเด่น 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และมีการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  และมีแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน  รวมทั้งผู้บริหารของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ความเอาใจใส่ในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ  และของมหาวิทยาลัย 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 
ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี) 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน 

ผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ การ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 
4.  มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้

กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี 

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 ก ากับมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :   ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ โทรศัพท์  :  081-9745469 
 คณบดี 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    ดร.ธวัชชัย  สหพงษ์ โทรศัพท์  :  088-5639336 
  

ผลการด าเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกในการ

ก ากับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
ให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

มีระบบและกลไกในการก ากับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
(ทสท.5.2-1-1)  
โดยคณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
(ทสท.5.2-1.2) คณะได้ด าเนินการประชุม
กรรมการฯ และชี้แจงก าหนดการ
ด าเนินงานของการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร   

ทสท.5.2.1-1 : ระบบและ
กลไกในการก ากับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
ทสท.5.2.1-2: ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 2 มีคณะกรรมการก ากับ 

ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนด
ในข้อ 1 และรายงาน ผล
การติดตามให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา
ทุกภาคการศึกษา 

มีการประชุมชี้แจ้งแบ่งผู้รับผิดชอบตาม
ตัวชี้วัด (ทสท.5.2.2-1) และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
ค าสั่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 
0050/2559 (ทสท.5.2.2-2) 

ทสท.5.2.2-1: รูปการประชุม
ชี้แจง 
ทสท.5.2.2-2: ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามค าสั่ง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 
0050/2559 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากร
เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตร
ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

คณะมีการจัดสรรงบประมาณลงสู่
สาขาวิชาในการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะ (ทสท.5.2.3-1) 
และมีการจัดสรรงบประมาณในการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการเรียนการสอน อาทิเช่น   
ด าเนินการติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน 
(ทสท.5.2.3-2) 
ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์ของสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์(ทสท.
5.2.3-3) 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
จ านวน 1 ห้อง ของสาขาวชิาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (ทสท.5.2.3-4) 
ห้องปฏิบัติการซ่อมบ ารุง ของสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทสท.5.2.3-5) 
ห้องสตูดิโอ ของสาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน(ทสท.5.2.3-6)   
ในแต่ละสาขาได้จัดมุมจัดสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ไว้ให้บริการแก่นักศึกษา (ทสท.
5.2.3-7) 

ทสท.5.2.3-1: แผน
ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ทสท.5.2.3-2: รูป
ห้องปฏิบัติการ 
ทสท.5.2.3-3: รูป
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ทสท.5.2.3-4: รูป
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
ทสท.5.2.3-5: รูป
ห้องปฏิบัติการซ่อมบ ารุง 
ทสท.5.2.3-6: รูปห้องสตูดิโอ 
ทสท.5.2.3-7: สถานที่บริการ
นักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา 
 

 4 มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามก าหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงาน
ผลการประเมินให้
กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณา 

ทุกหลักสูตรในคณะได้รับการประเมิน
คุณภาพเสร็จครบทุกหลักสูตร และได้สรุป
รายงานผลให้กับกรรมการประจ าคณะใน
การประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 19 
มิถุนายน 2560(ทสท.5.2.4-01) 

ทสท. 5.2.4-01: รายงานการ
ประชุมกรรมการประจ าคณะ
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 19 
มิถุนายน 2560 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 5 น าผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ าคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดี ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

ได้มีการน าผลการประเมินคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 เสนอต่อ
กรรมการประจ าคณะในการประชุม
กรรมการประจ าคณะครั้งที่  2/2560 วันที่ 
19 มิถุนายน 2560 (ทสท.5.2.5-01) 
สาขาวิชาได้รับข้อเสนอแนะจากกรรมการ
น ามาปรับปรุงในการเตรียมการบริหาร
จัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  

ทสท. 5.2.5-01: รายงานการ
ประชุมกรรมการประจ าคณะ  

 6 มีผลการประเมินคุณภาพ
ทุกหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 ก ากับ
มาตรฐาน 

มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 ทั้งหมด 7 หลักสูตร เป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร 
และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 
หลักสูตร  โดยทุกหลักสูตรผ่านการ
ประเมินคุณภาพ และผ่านองค์ประกอบที่ 
1 ในทุกหลักสูตร 

ทสท. 5.2.6-01: รายงานการ
ประชุมกรรมการประจ าคณะ 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
 
จุดเด่น 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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ส่วนที่  3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 
ตาราง ส.1   ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน 
  กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
  กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
   ค 1  สภาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
   ค 2  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
  กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา                      

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  
 

องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3 23.31 3.33 3.33 

7 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
ร้อยละ 24 12 ร้อยละ 

38.71 
4.84 

31 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่

ทางวชิาการ 
ร้อยละ 48 2 ร้อยละ

6.45 
0.54 

31 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  จ านวนนักศ ึกษาเต  มเวลาเทียบเท่า            

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
5  588.22 10.89 5.00 

31 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 1 ระดับ  ดี 3.95 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบรหิารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์ 

4 3,423,926 110,449.23 
บาท/คน 

5 
31 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 30 87.74 ร้อยละ 
283.03 

5 
31 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2 ระดับ  ดีมาก 5 
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องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวชิาการแก่สังคม 5 ข้อ 6 ข้อ 5 

เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 3 ระดับ ดีมาก 5 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศ ิลปะ
และวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 

เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 4 ระดับ ดีมาก 5 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธต์ามพันธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลักษณ์
ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 

เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 5 ระดับ ดี 5.00 
 

เฉลี่ยคะแนนรวม  ทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ ระดับ ดีมาก 4.52 
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ตาราง ส.2  ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน 
  กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
  กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
   ค 1  สภาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
   ค 2  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
  กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา                      

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  
 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50   การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50   การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 3.46 5.00 3.33 3.95 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ 2 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4  5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5  5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้     
ของทุกองค์ประกอบ 

3.85 5.00 4.17 4.52 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดมีาก  
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 
     - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บุคลากรวิเคราะห์ความต้องการเข้าศึกษาต่อตามแผนการพัฒนา
บุคลากร  และคณะได้ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งปัจจุบันคณะฯมี
อาจารย์ที่ส าเร จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  จ านวน  12  คน  และอยู่ระหว่างการศึกษา  จ านวน  10  คน  
ในส่วนที่เหลือเป็นแผนการส่งเสริมต่อไปในปี  2560-2561 
     - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งเสริมให้บุคลากรท าแผนการพัฒนาตนเอง  โดยในปี  พ.ศ.  2559  มี
บุคลากรเข้าโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  จ านวน  12  คน  ผลการประเมินอยู่ระหว่างการ
น าเสนอผลงานต่อที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ  และในปีต่อไปคระเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนให้บุคลากรที่
ส าเร จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจัดท าแผนในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  ต่อไป 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
      - คณะฯควรจะวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการส าเร จการศึกษาของอาจารย์ที่เข้าศึกษาต่อและให้
บุคลากรหาแนวทางและวิธีการในการด าเนินการเพ่ือให้ส าเร จการศึกษาในระยะเวลาที่เหมาะสมกับหลักสูตร 
 - หากคณะมีสถานที่เพ่ิมเติม ควรจัดสถานที่เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ หรือท า
กิจกรรมร่วมกับ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
จุดเด่น 
   - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายในการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยกระบวนการ R2R ทั้งฝ่าย
วิชาการและฝ่ายสนับสนุน การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนจึง
เป็นด้านหนึ่งของการบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที ่ส่งเสริมการเขียนวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนทั้งภายในและ
ภายนอก มีการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือในการท าวิจัย และมีการติดตามประเมินผลการวิจัยอย่างเป็น
ระบบ 
   - คณะส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยและสร้างสรรค์งานวิจัย โดยส่งเสริมการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ 
   - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดงานประชุมวิชาการ NCTIM ครั้งที่ 3 ส่งผลให้ 
บุคลากร และนักศึกษา เผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นจ านวนมาก 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 -  สนับสนุนให้บุคลากรขอรับทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกให้มากขึ้น 
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 - สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย และการจดลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ 
 - บุคลากรควรมีการขอรับทุนวิจัยในหน่วยงานภายนอกมากข้ึน 
 - ส่งเสริมบุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัย ในกลุ่มวารสาร TCI และวารสารระดับนานาชาติให้มากข้ึน 
และส่งเสริมการพัฒนางานสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปสู่การจดลิขสิทธิ์ต่อไป 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 
      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่ชัดเจน ท าให้การด าเนินงานของ
แต่ละสาขาวิชาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จนก่อเกิดเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนคณะได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  จนสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการ 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 
 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 
     - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบบัที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ที่สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน ท าให้การด าเนินงานของแต่ละสาขาวิชาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จนก่อเกิดเป็น
ผลงานที่เป็นรูปธรรม 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก  ก 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Common Data Set) 
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ล าดับที ่
ชุด

ข้อมูล ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1  
จ า

นว
นห

ลัก
สตู

ร 
จ านวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  

2    - ระดับปริญญาตร ี 5 
3    - ระดับ ป.บัณฑติ  
4    - ระดับปริญญาโท 1 
5    - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง  
6    - ระดับปริญญาเอก 1 
7  - จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด  
8  

จ า
นว

นห
ลัก

สตู
รน

อก
ที่ต

ั้ง 

จ านวนหลกัสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  
9    - ระดับปริญญาตร ี  
10    - ระดับ ป.บัณฑติ  
11    - ระดับปริญญาโท  
12    - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง  
13    - ระดับปริญญาเอก  
14  

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
า  

   
 จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา      463 

15    - ระดับปริญญาตร ี 441 
16    - ระดับ ป.บัณฑติ  
17    - ระดับปริญญาโท 2 
18    - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง  
19    - ระดับปริญญาเอก  20 
20   จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 31 
21     - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
22  

จ า
นว

นอ
าจ

าร
ย์จ

 าแ
นก

ตา
มต

 าแ
หน

่งท
าง

วิช
าก

าร
คุณ

วุฒิ
กา

รศ
ึกษ

า   - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 21 
23    - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 10 
24  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์  
25    - จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า  
26    - จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 19 
27    - จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 10 
28  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
29    - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า  
30    - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า  
31   - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 
32  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
33    - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า  
34    - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
35    - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
36  จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  
37    - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
38     - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
39      - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
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ล าดับที ่
ชุด

ข้อมูล ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

40  
คุณ

วุฒิ
อา

จา
รย

์ปร
ะจ

 าห
ลัก

สูต
ร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา  
41    - ระดับปริญญาตร ี  
42    - ระดับ ป.บัณฑติ  
43    - ระดับปริญญาโท 19 
44    - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง  
45    - ระดับปริญญาเอก 12 
46  จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
47    - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ 29 
48    - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 
49    - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
50     - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์  
51   จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
52  

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งอ
าจ

าร
ย์ป

ระ
จ า

หล
ักส

ตูร
 

  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

 

53     - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

 

54    - ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบตัร  
55    - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  

กลุ่มที ่2 
 

56    - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ            
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให ้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที ่1 

   

57    - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา          
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556  

 

58    - ผลงานได้รบัการจดสิทธิบัตร  
59    - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
60    - ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือ องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
61    - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และ ไดร้ับการจดทะเบียน  
62    - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
63    - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ  
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ล าดับที ่
ชุด

ข้อมูล ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

  แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  
64  

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งอ
าจ

าร
ย์

ปร
ะจ

 าห
ลัก

สตู
ร 

  - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือ             
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 

 

65    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
66    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
67    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
68    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน  
69    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
70    - จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 

และ Scopus ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
 

71  

กา
รม

ีงา
นท

 าข
อง

บัณ
ฑิต

 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด  245 
72  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ

การศึกษา 
194 

73  จ านวนบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่ไดง้านท าภายใน 1 ปี หลังส าเรจ็การศกึษา                                           
(ไม่นบัรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอสิระ) 

 

74  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ  
75  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  
76   จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  
77  

กา
รม

ีงา
นท

 าข
อง

บัณ
ฑิต

 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
78  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท  
79  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  
80  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรี ที่ได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระ (ค่าเฉลีย่) 
 

81  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.38 

82  
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จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

5 

83    - จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีม่ีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  5 
84    - จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   
85    - จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.           
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ         
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

86    - ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบตัร  
87    - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2 

 
 

88    - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
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ข้อมูล ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่1 

89    - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู       
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 2556 

 

90     - ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร  
91  
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นว
ิชา

กา
รข

อง
ผูส้

 าเร
็จ

กา
รศ

ึกษ
าร

ะด
ับป

รญิ
ญา

โท
   - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเลคทรอนิกส ์online 
 

92  - จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
93    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
94    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
95    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน  
96    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
97    - จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน)  
98  
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จ านวนรวมของผลงานนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

99    - จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   
100    - จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.              
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556  แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ ให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

101    - ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบตัร  
102    - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2  
103    - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่1 

 

104     - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิทีป่รากฏอยู่ในฐานข้อมลู       
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์              
การพิจารณาวารสารทางวิชาการวา่ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ           
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
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105  
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  - ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร  

106    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่่สาธารณะ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์online 

 

107    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
108    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
109    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
110    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน  
111    - จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
112    - จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน)  
113  

นัก
ศึก

ษา
เต

็มเ
วล

าเท
ียบ

เท
่า จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  588.22 

114    - ระดับอนุปริญญา  
115    - ระดับปริญญาตร ี 525.22 
116    - ระดับ ป.บัณฑติ  
117    - ระดับปริญญาโท 12.76 
118    - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง  
119    - ระดับปริญญาเอก 50.24 
120   จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน  
121     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1,914,000 
122     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
123     - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
124  

จ า
นว

นเ
งิน

สน
ับส

นนุ
งา

นว
ิจัย

 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน  
125    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1,509,926 
126    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
127    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
128  จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  
129    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 31 
130    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
131    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
132  จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  
133     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
134     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
135     - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
136   จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศกึษาต่อ  
137     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
138     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
139     - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
140   จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ  
141     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
142     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
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143     - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
144  

จ า
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อา
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์ปร
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 าแ
ละ

นัก
วิจ

ัย 
จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

145  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุ
วิชาการระดับชาติ 

65 

146    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 65 
147    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
148    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
149  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุ

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบนัอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

2 

150    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 
151    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
152    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
153  ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
154    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
155    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
156    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
157  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

กลุ่มที่ 2 
 

158    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
159    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
160    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
161  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ           
พ.ศ. 2556  แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้   กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

15 

162    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
163    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
164  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
165  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน 

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 
 
 

 

166  จ า น ว น ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า แ ล ะ นั ก วิ จั ย   - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
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ล าดับที ่
ชุด

ข้อมูล ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

167    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
168    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
169  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
170    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
171    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
172    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
173  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
174    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
175    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
176    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
177  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
178    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
179    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
180    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
181  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
182    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
183    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
184    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
185  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว 
 

186    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
187    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
188    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
189  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 

190    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
191    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
192    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
193  จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเลคทรอนิกส์ online 
 

194    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
195    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
196    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
197  จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 2 
198    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 
199    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
200    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 
 

 

201  จ า น ว น ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า แ ล ะ นั ก วิ จั ย จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 1 



105 
 

 

ล าดับที ่
ชุด

ข้อมูล ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

202    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 
203    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
204    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
205  จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
206    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
207    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
208    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
209  จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
210    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
211    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
212    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
213  จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
214    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
215    - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
216    - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
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ภาคผนวก  ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ค าสั่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที ่ ๐๐๕๐/๒๕๕๙ 

 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ 
  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

  

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ    จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบท่ี  ๑  การผลิตบัณฑิต  จ านวน  ๖  ตัวบ่งช้ี  ประกอบด้วย 
    ๑.  อาจารย์ ดร.ธวัชชัย  สหพงษ์ 
    ๒.  อาจารย์ ดร.ชนะชัย  อวนวัง 
    ๓.  อาจารย์ ดร.วีระพน  ภานุรักษ ์
    ๔.  อาจารย์ ดร.ปิยศักดิ์  ถีอาสนา 
    ๕.  อาจารย์วรรณพร  สารภักดิ์ 
    ๖.  อาจารย์ทิพวิมล  ชมภูค า 
  ๒.  องค์ประกอบท่ี  ๒  การวิจัย  จ านวน  ๓  ตัวบ่งช้ี  ประกอบด้วย 

    ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ 
    ๒.  อาจารย์วรวิทย์  สังฆทิพย์ 
    ๓.  อาจารย์อ านาจ  แสงกุดเลาะ 
    ๔.  อาจารย์ธเนศ  ยืนสุข 
    ๕.  อาจารย์พจน์ศิรินทร์  ลิมปินันทน์ 
    ๖.  อาจารย์ณัฐพงศ์  พลสยม 
    ๗.  นางสาวศรีวิไล  นิราราช 
  ๓.  องค์ประกอบท่ี  ๓  การบริการวิชาการ  จ านวน  ๑  ตัวบ่งช้ี  ประกอบด้วย 
   ๑. อาจารย์ ดร.อภิชาติ  เหล็กด ี
   ๒. อาจารย์ภาสกร  ธนศิระธรรม 
    ๓. อาจารย์ณัฐพงษ์  พระลับรักษา 
    ๔. อาจารย์วงษ์ปัญญา  นวนแก้ว 
    ๕. อาจารย์เดือนเพ็ญ  ภานุรักษ์     
    ๖.  อาจารย์อุมาภรณ์  เหล็กดี 
    ๗.  นางสาวกาญจนา  ดงสงคราม 
    ๘.  ว่าที่ ร.ต.ธนาพัฒน์  เที่ยงภักดิ ์
    ๙.  นายจักรี  ท ามาน 
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 ๔.  องค์ประกอบท่ี  ๔  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  จ านวน  ๑  ตัวบ่งช้ี  ประกอบด้วย 
    ๑. อาจารย์นราธิป  ทองปาน 
    ๒. อาจารย์กีรติ  ทองเนตร 
    ๓. อาจารย์กฤษดา  หินเธาว์ 
    ๔. อาจารย์ชเนตตี  พิมพ์สวรรค์ 
    ๕. อาจารย์วินัย  โกหล า 
    ๖. นายพลวัฒน์  อัฐนาค 
    ๗. นางสาวสุภาพร  หาชัยภูมิ 
     

 ๕.  องค์ประกอบท่ี  ๕  การบริหารจัดการ  จ านวน  ๒  ตังบ่งชี ้ ประกอบด้วย 
    ๑.  อาจารย์ ดร.อภิดา  รุณวาทย์ 
    ๒.  อาจารย์ ดร.ธวัชชัย  สหพงษ์ 
    ๓.  อาจารย์บัณฑิต  สุวรรณโท 
    ๔.  นายธนกฤต  วิชัยวงษ์ 
    ๕.  นางสาวทิพยาพร  ทักษี 
    ๖.  นางสาวศิริพร  จ าปาศรี 
 
หน้าที่  จัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  และเตรียมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมิน 
 ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  สืบไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เดือนมีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา   อารีราษฎร์) 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 


