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แผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557–2560
ปรัชญา
โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน)

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ได้มาตรฐานระดับชาติ

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพระดับชาติหรือนานาชาติ
3. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในทุกระดับปริญญา
2. ศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยประสานความร่วมมือกับสถาบันภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ
3. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
4. ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ชุมชน องค์กรของรัฐและเอกชน
5. ทํานุบํารุง สนับสนุน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค่านิยมองค์กร
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RERU IT
R : Responsibility
E : Experience
R : Respect
U : Unity
I : Imagine
T : Technology literacy

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ประสบการณ์ที่ดีจะนําไปสู่ความสําเร็จ ทําให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้มีพระคุณ
และมีความภักดีต่อองค์กร
มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน
มีจินตนาการ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์
เพื่อให้เป็นวิทยาลัยตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษา
แห่งชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและสากลรวมทั้งปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นสังคมและนํามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการสถาบันตามวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาวิทยาลัยสู่อาเซียน

อัตลักษณ์ของบัณฑิต
บัณฑิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตอาสา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
พัฒนาท้องถิ่น

สภาพปัจจุบันของวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัด ตั้งขึ้น ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 จากข้อบังคับ
ดังกล่าวทําให้วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีฐานะเทียบเท่าคณะ ในปัจจุบันจัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ปณิธานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ว่า มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถในระดับประเทศและสากลเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
บุคลากร
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2557)
มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 10 คน แบ่ ง เป็ น สายวิ ช าการ จํ า นวน 9 คน สายสนั บ สนุ น 1 คน จํ า แนกเป็ น
ข้าราชการ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 7 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน จําแนกจํานวนคณาจารย์ตาม
ตําแหน่งทางวิชาการ พบว่าเป็นอาจารย์ทั้งหมด และจําแนกตามระดับการศึกษา ปริญญาโท 8 คน
ปริญญาตรี 2 คน

การวิเคราะห์ศักยภาพของวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (SWOT
Analysis)
จากผลการดํา เนิน งานในรอบปีที่ผ่า นมา วิทยาลัย ได้ทบทวนผลการดําเนิน งาน โดยได้
วิเคราะห์ผลการประเมินด้านการประกันคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2555 ผล
การดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของวิทยาลัยมาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส
และภาวะคุกคาม เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิทยาลัย ซึ่งผลการวิเคราะห์ศักยภาพของ
วิทยาลัย มีดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
ด้านการเรียนการสอน
- มีหลักสูตรเป็นที่นิยมของผู้เรียน และ
เป็นไปตามมาตรฐาน TQF
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาราคาถูกเมื่อ

จุดอ่อน (Weakness)
- ยังขาดห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง
- ไม่มอี าจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ
- ไม่มีอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
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จุดแข็ง (Strengths)
เปรียบเทียบกับสถาบันใกล้เคียง
- อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์เหมาะสม
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ด้านการวิจัย
-
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จุดอ่อน (Weakness)
- นักศึกษาออกกลางคันจํานวนมาก
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เสื่อมสภาพทําให้การจัดการเรียนการสอนไม่มี
ประสิทธิภาพ
- งบประมาณสนับสนุนการวิจัยน้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
- ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์มีสัดส่วนน้อย
- บุคลากรในวิทยาลัยมีศักยภาพในการหาทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก
- ไม่มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ถูกนําไปใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานอื่น

ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน
- บุคลากรได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอกให้เป็นวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร/
นักศึกษา ให้ความสําคัญกับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการ
- บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหาร
วิทยาลัย

ด้านการพัฒนาสถาบันสู่อาเซียน
-

- การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยมีจํานวนน้อย
- ไม่มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างวิทยาลัยกับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความร่วมมือ/ต่อยอด
ในการให้บริการอย่างชัดเจน
- ไม่มงี บประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการจาก
ภายนอก
- ไม่มกี ารบูรณาการการเรียนการสอนด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- บุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีอายุเฉลี่ยน้อย ทํา
ให้ขาดประสบการณ์ในการทํางาน
- ไม่มีการติดตามสถานการณ์ทางการเงินควบคู่กับการ
ติดตามแผนกลยุทธ์ และมีการปรับแผนการดําเนินงาน
เพื่อผลักดันแผนกลยุทธ์ให้ประสบความสําเร็จ
- ไม่มีนักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
- ไม่มผี ู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
- ไม่มีความร่วมมือกับสถาบันชั้นนําในต่างประเทศ
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จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weakness)
- วิทยาลัยไม่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
- ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
(ยกเว้นภาษาลาว) ของบุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่
ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนา

โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาและ
กองทุนกู้ยืมของรัฐบาล ทําให้ผู้เรียนมี
โอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามากขึ้น
2. ตลาดแรงงานสําหรับบัณฑิตของ
วิทยาลัยมีหลากหลาย ดังนั้นจึงมีโอกาสสูง
ที่บัณฑิตจะได้งานทํา
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2555
ให้ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) ส่งผลให้หลักสูตรมีคุณภาพ

ภาวะคุกคาม (Threats)
1. การเปิดการค้าเสรีอาเซียน (AEC : Asean
Economics Cooperation 2015) ด้านการศึกษา ทํา
ให้เกิดการแย่งชิงนักศึกษาในประเทศมากขึ้น
2. มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตในระดับอาเซียนเป็นภาวะ
คุกคามที่ทําให้ทุกสถาบัน อุดมศึกษา ต้องพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตให้ได้ตามมาตรฐาน
3. การเปิดศูนย์การเรียนนอกที่ตั้งของ
สถาบันการศึกษาอื่นทําให้เกิดการแข่งขันและแย่งชิง
ผู้เรียน
4. งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมี
จํานวนลดลง ซึ่งส่งผลต่อการจัดการศึกษา
5. ค่าจ้างและค่าตอบแทนของสถาบันอุดมศึกษาอื่นสูง
กว่าทําให้เกิดภาวะสมองไหล
6. สภาพแวดล้อมสังคมรอบข้างวิทยาลัย มีแหล่ง
อบายมุข ทําให้นักศึกษาออกกลางคัน
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แผนผังแสดงความเชื่อมโยงแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี แผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับที่ 11 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แผนกลยุทธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉ. 11
กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี
(2551-2565)

ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
อย่างก้าวกระโดด

รอยต่อกับ
การศึกษาระดับอื่น

พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนา
ระบบผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์

การพัฒนาบุคลากร

พัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ประเทศ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานของประเทศและสากล
รวมทั้งปลูกฝังการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
วิทยาลัย
(2557-2560)

การเพิ่มขีดความสามารถและ
คุณภาพในการผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
ของประเทศและสากลรวมทั้งปลูกฝัง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของวิชาชีพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

โครงสร้างพื้นฐาน
การเรียนรู้

ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย

การส่งเสริมและ
สนับสนุนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของ
ไทย

เปลี่ยนระบบการนําองค์กรให้ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม

เครือข่ายอุดมศึกษา

ส่งเสริม สนับสนุนการ
บริการวิชาการแก่สังคม
โดยเน้นการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การนํา
ผลการวิจัยไปใช้และ
พัฒนาชุมชนและสังคม

การให้บริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเพิ่มขีด
ความสามารถการวิจัย
และงานสร้างสรรค์
เพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่เหมาะสมต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นสังคม
และนํามาซึ่งชื่อเสียง
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับวิทยาลัย

ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพือ่
ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

การเงิน
อุดมศึกษา

สนับสนุนการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
เหมาะสมต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสังคมและนํามา
ซึ่งชื่อเสียงและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสถาบัน

การสร้างภาพลักษณ์
และพัฒนาวิทยาลัยสู่
อาเซียน

ธรรมาภิบาลกับการ
บริหารจัดการ

พัฒนาและส่งเสริม
การบริหารจัดการ
สถาบันตามวิสัยทัศน์
และเอกลักษณ์โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

พัฒนาและส่งเสริม
การบริหารจัดการ
สถาบันตามวิสัยทัศน์
และเอกลักษณ์โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
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เป้าประสงค์

1.1 บัณฑิตมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐาน
ของประเทศและสากล
1.2 บัณฑิตมีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน มีจิตอาสา และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

4.1 นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของไทย

3.1 ชุมชนมีศักยภาพในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การดําเนินงานใน
ชีวิตประจําวัน

2.1 บุคลากรมีศักยภาพ
ในการวิจยั และหาแหล่ง
ทุนวิจัยภายนอก
2.2 วิทยาลัยมีหน่วย
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.3 มีผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์เผยแพร่
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

6.1 วิทยาลัยเป็นที่
รู้จักและได้รับการ
ยอมรับในอาเซียน

7

5.1 วิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้เรื่องอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.2 การบริหารจัดการวิทยาลัยมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ความ
สุจริต ยุติธรรมความรักความ
สามัคคี
5.3 บุคลากรขององค์กรมี
คุณภาพ และสมรรถนะสูง
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Strategic map วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพ
และมาตรฐาน

นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวด
ในระดับชาติ

วิทยาลัยได้รับการยอมรับและ
และการจัดอันดับ

คุณภาพบริการ

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารจัดการวิทยาลัย

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการ
ให้บริการของสํานักงานวิทยาลัย

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาวิทยาลัย

ภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิผล

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานระดับชาติ

บุคลากร

กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ภูมิทัศน์-อาคารสถานที่

การบริหารงบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
การบริหารสินทรัพย์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

การประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารความเสี่ยง
โครงสร้างองค์กร

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านสารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและสากลรวมทั้งปลูกฝังการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของประเทศ
และสากล
1) พัฒนาหลักสูตรให้ได้
1.1) ระดับความสําเร็จของการ
มาตรฐานระดับชาติหรือ
ดําเนินงานตามผลประกัน
นานาชาติ
คุณภาพภายใน
2) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 2.1) ผลการประเมินการสอน
ด้านการสอน การวัดและ
(เฉลี่ย)
ประเมินผล ด้านวิชาการและ 2.2) จํานวนผลงานวิจัยที่
วิจัย
เผยแพร่/ปี (ชิ้น)
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ 3.1) ผลการประเมินของ
นักศึกษามีความเข้าใจ
นักศึกษาที่เข้าร่วม (เฉลี่ย)
เกี่ยวกับประเทศในประชาคม
อาเซียนโดยเฉพาะด้าน
การศึกษา การประกอบอาชีพ
และวัฒนธรรม
4) พัฒนาระบบและกลไกการ 4.1) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ติดตามประเมินผลการศึกษา ร่วมโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพ
4.2) ร้อยละของผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการ
5) พัฒนาระบบและกลไกการ 5.1) ผลการประเมินการเข้าร่วม
ติดตามศิษย์เก่าและพัฒนา
โครงการ
วิชาการแก่ศิษย์เก่า
6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 6.1) ผลการประเมินความพึงใจ
และสภาพแวดล้อม
ของนักศึกษาต่อโครงสร้าง
พื้นฐานและสภาพแวดล้อมของ
วิทยาลัย (เฉลี่ย)
7) สร้างเครือทางวิชาการและ 7.1) จํานวนกิจกรรมความ
วิจัยกับหน่วยงานภายนอกทั้ง ร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับ
ในและต่างประเทศ
หน่วยงานภายนอก (ครั้ง)

เป้าหมาย
2557 2558 2559 2560
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51
≥1

≥1

≥1

≥1

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51

100

100

100

100

80

80

80

80

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51
≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51

≥1

≥2

≥3
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

8) พัฒนากระบวนการจัดการ 8.1) ร้อยละจํานวนใบรับรอง
เรียนการสอนของอาจารย์โดย 8.2) ผลการประเมินความพึง
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
พอใจ
1.2 บัณฑิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตอาสา และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการ 1.1) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อ ร่วมโครงการ
พัฒนานักศึกษาให้มีความ
อ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตอาสา
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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2557 2558 2559 2560
50
50
50
50
≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51

80

80

80

80
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นสังคมและนํามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับวิทยาลัย
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2.1 บุคลากรมีศักยภาพในการวิจัยและหาแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก
1) พัฒนาศักยภาพในการ 1) เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
เขียนโครงการวิจัยเพื่อทุน (บาทต่อคน/ปีงบประมาณ)
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
2) สร้างเครือข่ายการวิจัย 1) เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
กับหน่วยงานภายนอก
(บาทต่อคน/ปีงบประมาณ)
3) พัฒนาศักยภาพการบูร 1) ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วม
ณาการกระบวนการวิจัย โครงการ
หรืองานสร้างสรรค์กับการ 2) จํานวนรายวิชา (วิชา/สาขาวิชา/
จัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา)
2.2 วิทยาลัยมีหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง 1.1) ระดับความสําเร็จของการ
หน่วยวิจัยและสร้าง
สนับสนุนแลพัฒนาให้เกิดหน่วยวิจัย
เครือข่ายวิจัยกับ
เฉพาะทาง (หน่วย/สาขาวิชา/ปี
สถาบันการศึกษา องค์กร การศึกษา)
หรือหน่วยงานภายนอก
ทั้งในและต่างประเทศ
2.3 มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
1) ส่งเสริมและให้ทุน
1.1) จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สนับสนุนให้อาจารย์
สร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์ในระดับชาติ
ตีพิมพ์ เผยแพร่
หรือนานาชาติ (ชิ้น/สาขาวิชา/ปี
ผลงานวิจัยหรืองาน
การศึกษา)
สร้างสรรค์ในแหล่งตีพิมพ์
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุน 1.1) จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
ให้อาจารย์นําผลงานวิจัย สร้างสรรค์ทนี่ ําไปใช้ประโยชน์ (ชิ้น/
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ สาขาวิชา/ปีการศึกษา)
ให้เกิดประโยชน์

เป้าหมาย
2557 2558 2559 2560
≥60000 ≥60000

≥60000

≥60000

≥60000 ≥60000

≥60000

≥60000

100

100

100

100

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3.1 ชุมชนมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดําเนินงานในชีวิตประจําวัน
1) ส่งเสริมการบริการวิชาการ 1.1) ระดับความสําเร็จของ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การบูรณาการการเรียนการสอน
นําความรู้จากการบริการ
การวิจัยและการให้บริการ
วิชาการมาปรับปรุงการเรียน วิชาการแก่สังคมไปสู่การเขียน
การสอนและเผยแพร่ความรู้สู่ ตํารา หรือสื่อเผยแพร่ความรู้สู่
ชุมชน
สังคมหรือการบูรณาการจากการ
เขียนตําราหรือสื่อเผยแพร่ความรู้
สูช่ ุมชนไปสู่การเรียนการสอน
หรือการวิจัย (ชุมชน/สาขาวิชา/
ปีการศึกษา)

เป้าหมาย
2557 2558 2559 2560
≥1

≥1

≥1

≥1
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของไทย
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

4.1 นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการ 1.1) ระดับความสําเร็จของการ
จัดกิจกรรม/เข้าร่วมการทํานุ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
บํารุงศิลปวัฒนธรรมแก่
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
นักศึกษาและบุคลากร
ของไทย (กิจกรรม/สาขาวิชา/ปี
การศึกษา)
2) ส่งเสริมการบูรณาการงาน 2.1) ระดับความสําเร็จของ
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒ การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ธรรมกับการจัดการเรียนการ ศิลปะและวัฒธรรมกับการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา (กิจกรรม/
สาขาวิชา/ปีการศึกษา)

เป้าหมาย
2557 2558 2559 2560
≥4

≥4

≥4

≥4

≥1

≥1

≥1

≥1
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการสถาบันตามวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

5.1 วิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) พัฒนาระบบและกลไกใน 1.1) ความสําเร็จของการ
การอนุรักษ์และพัฒนา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
(คะแนน)
สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
5.2 การบริหารจัดการวิทยาลัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ความสุจริต ยุติธรรมความรักความสามัคคี
1) พัฒนาระบบและกลไกใน 1.1) ความสําเร็จของการ
การบริหารจัดการการเงินการ ประกันคุณภาพการศึกษา
คลังพัสดุและการบริหารงาน (คะแนน)
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาระบบและกลไกการ 2.1) ความสําเร็จของการ
บริหารและจัดการความเสี่ยง ประกันคุณภาพการศึกษา
(คะแนน)
3) พัฒนาระบบการจัดการ
3.1) ความสําเร็จของการ
ความรู้
ประกันคุณภาพการศึกษา
(คะแนน)
4) พัฒนาระบบประกัน
4.1) ความสําเร็จของการ
คุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
(คะแนน)
5.3 บุคลากรขององค์กรมีคุณภาพ และสมรรถนะสูง
1) ส่งเสริม สนับสนุน การทํา 1.1) ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ผลงานวิชาการของบุคลากร โครงการ
2) ส่งเสริม สนับสนุน
2.1) ความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย)
การศึกษา ดูงาน และ
ฝึกอบรม ของบุคลากรทั้งใน
และต่างประเทศ
3) ส่งเสริม สนับสนุน การ
3.1) จํานวนตํารา เอกสารและ
จัดทําตํารา เอกสารและสื่อ สื่อประกอบการสอน (ชิ้น/
ประกอบการสอน
สาขาวิชา/ปีการศึกษา)

เป้าหมาย
2557 2558 2559 2560
≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51
≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51
≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51

≥25

≥50

≥75

100

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51

≥1

≥1

≥1

≥1
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาวิทยาลัยสู่อาเซียน
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

6.1 วิทยาลัยเป็นที่รจู้ ักและได้รับการยอมรับในอาเซียน
1) ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1.1) จํานวนนักศึกษาในแต่ละ
สาขา
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 2.1) ระดับความสําเร็จของการมี
อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง
ในระดับชาติเพื่อมาร่วมงานสอน
และ/หรือแลกเปลี่ยนการทํางาน
วิจัย (คนหรือองค์กร)
3) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน 3.1) จํานวนอาจารย์แลกเปลี่ยน
อาจารย์
(คน)
4) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้า
4.1) จํานวนโครงการ (ครั้ง/ปี
ร่วมการจัดประชุมทางวิชาการ การศึกษา)
สัมมนา แข่งขันในระดับชาติ
หรืออาเซียน

เป้าหมาย
2557 2558 2559 2560
≥
แผน
≥1

≥1

≥
แผน
≥1

≥1

≥
แผน
≥2

≥
แผน
≥3

≥1

≥2

≥1

≥1
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ภาคผนวก

College of Information and Communication Technology Roi Et Rajabhat University

แผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2557-2560

17

ภาคผนวก ก
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 2557-2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ภาคผนวก ข
เปรียบเทียบแผนกลยุทธ์ ฉบับเดิมกับฉบับ 2557–2560 (ใหม่)
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ปรัชญา
เดิม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น แหล่งความรู้ตลอดชีวิต

ใหม่
โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดขึ้น
เพราะการฝึกฝน)

วิสัยทัศน์
เดิม
ใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศ สือ่ สารเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
ทางวิชาการ มาตรฐานระดับสากล พัฒนา สารสนเทศที่ได้มาตรฐานระดับชาติ
งานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้
รูปแบบ “LERT Model” มีการบริหาร
จัดการที่ดี
พันธกิจ
พันธกิจเดิม
1. ด้านการจัดการศึกษา
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีให้เป็น
บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ด้านการวิจัยและพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และ
บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยี
สารสนเทศฯผลิต ผลงานวิจัย การสร้าง
นวัตกรรม และผลิตผลงานทางวิชาการ
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
3. ด้านการบริการวิชาการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม เช่น การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหา ให้สอดคล้องกับ ความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น

พันธกิจใหม่
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มี
ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
3. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
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พันธกิจเดิม
4. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนําเอา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ใน
กระบวนการ จัดการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการ การวิจัย การสร้าง
นวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ และชุมชนท้องถิ่น
5. ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และ
บุคลากรนําเอาความรู้ในสาขาวิชาไป
ดําเนินกิจกรรมใน รูปแบบต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
6. ด้านการบริหาร
ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ และพัฒนาระบบการ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี
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พันธกิจใหม่

ค่านิยมองค์กร
ค่านิยมองค์กรเดิม
ไม่ได้กําหนด

ค่านิยมองค์กรใหม่
RERU IT
R : Responsibility มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
E : Experience ประสบการณ์ที่ดีจะ
นําไปสู่ความสําเร็จ ทําให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
R : Respect อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับ
ถือผู้มีพระคุณ และมีความภักดีต่อองค์กร
U : Unity มีความรักความสามัคคีและ
ผูกพันกับสถาบัน
I : Imagine มีจินตนาการ
T : Technology literacy รู้เท่าทัน
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ค่านิยมองค์กรใหม่
เทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์
เดิม

ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถ
และคุณภาพในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานของประเทศ
และสากลรวมทั้งปลูกฝังการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถ
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสังคมและนํามาซึ่งชื่อเสียงและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารจัดการสถาบันตามวิสัยทัศน์และ
เอกลักษณ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างภาพลักษณ์และ
พัฒนาวิทยาลัยสู่อาเซียน
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คํานํา
ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 วิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัย โดยเห็นว่าวิทยาลัยควรกําหนดแผนการดําเนินงานให้
มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ดังนั้น วิทยาลัยจึงได้ให้
ความสํา คัญ ต่อการจัด ทํา แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย โดยยึดถือเป็น ภารกิจ หลักสํา คัญที่จ ะต้องเร่ง
ดําเนินการ เพื่อให้การดําเนินงานพัฒนากระบวนการวางแผนทุกด้านของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการประเมินฯ ได้เสนอแนะไว้ จึงได้จัดทําแผนกลยุทธ์
พ.ศ. 2557-2560 ขึ้นโดยเชื่อมโยงกับนโยบายมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557-2560 ทั้งนี้ เพื่อให้แผนกลยุทธ์ ดังกล่าว
สามารถใช้เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาการดําเนินงานตามภารกิจหลักของวิทยาลัย
ขอขอบคุณบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกท่านที่ได้ร่วมระดม
สมองจนแผนกลยุทธ์ฉบับ นี้สํา เร็จ ลุล่ว งไปด้วยดี ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์วิรัต น์ พงษ์ศิริ
คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ฉบับนี้
จะทําให้วิทยาลัยสามารถดําเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยต่อไป

(อาจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา)
คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มิถุนายน 2557
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