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แผนพัฒนาบุคลากร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีงบประมาณ 2561 - 2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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คํานํา
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) เป็นส่วนสําคัญของ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ประกอบด้วยกระบวนการ เทคนิค เครื่องมือ วิธีการต่าง ๆ เพื่อ
การพัฒ นาความรู้ และทักษะของบุคลากรให้ส อดคล้องกับ วิสัย ทัศน์ ของคณะและมหาวิทยาลัย
รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันการพัฒนาบุคลากรที่ดีจะส่งผลให้บุคลากรของ
คณะมีความก้าวหน้า ในการทํา งาน มีศักยภาพสูงขึ้น รวมถึงการสร้างแรงจูง ใจเกิด ความภักดีต่อ
องค์กร ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรของคณะขึ้น โดยแผน
ดังกล่าวนี้ได้ใช้แนวทางการจัดทําให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย การ
จัดทําแผนพัฒนากรบุคลากรฉบับนี้ ได้ผ่านการเห็นชอบจากบุคลากรของคณะ เมื่อคราวประชุมวันที่
30 ตุ ล าคม พ.ศ. 2560 และได้รั บ อนุ มัติจ ากคณะกรรมการประจํา คณะ ในคราวประชุม ครั้ง ที่
4/2560 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยคณะจะใช้แผนดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 ปรัชญา
โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน)

1.2 วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ น แหล่ ง เรีย นรู้ ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
ระดับชาติ

1.3 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมนําความรู้ มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ที่มีคุณภาพระดับชาติหรือนานาชาติ
3. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

1.4 ค่านิยมองค์กร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้กําหนดค่านิยมองค์กรดังนี้
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
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1.5 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในทุกระดับปริญญา
2. ศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยประสานความร่วมมือกับสถาบันภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ
3. ศึกษาหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิต และประกอบ
อาชีพ
4. ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน องค์กร
ของรัฐและเอกชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. ทํานุบํารุง สนับสนุน ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.6 ยุทธศาสตร์
เพื่อให้เป็นคณะตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษา
แห่งชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานของชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และนํามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการคณะตามวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาคณะสู่อาเซียน

1.7 อัตลักษณ์ของบัณฑิต
บัณฑิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตอาสา และมีคุณธรรมนําความรู้

1.8 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
กล้าคิด จิตอาสา
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1.9 ประวัติความเป็นมา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดตั้งขึ้นครั้งแรกภายใต้ชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พ.ศ. 2548 ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ ร้อยเอ็ด มีมติเ ห็น ชอบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2558 จากข้อบังคับ
ดั ง กล่ า วทํ า ให้ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศมีฐานะเทียบเท่าคณะและปรับเปลี่ยนการบริหารงานเป็นบางส่วน ในปัจจุบันจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญ ญาตรี 2 สาขาวิชา คือ หลักสูต รวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ปณิธานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ว่า มุ่ง
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับชาติและสากลเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

1.10 บุคลากร
บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560) มีจํานวน
ทั้ง สิ้ น 14 คน แบ่ ง เป็น สายวิ ช าการ จํา นวน 13 คน สายสนับ สนุ น จํ า นวน 1 คน จํ า แนกเป็ น
ข้าราชการ จํานวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 8 คน ลูกจ้างประจําตามสัญญา จํานวน 5
คน จํ า แนกจํา นวนคณาจารย์ต ามตํ า แหน่ งทางวิ ช าการ เป็ น ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จํา นวน 1 คน
อาจารย์ จํานวน 12 คน และจําแนกตามระดับ การศึกษา ปริญญาเอก จํานวน 2 คน ปริญญาโท
จํานวน 10 คน ปริญญาตรี จํานวน 2 คน
ตารางที่ 1.1 จํานวนอาจารย์จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ
สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
ร้อยละ

ป.ตรี
1
1
7.69

วุฒิการศึกษา
ป.โท ป.เอก
5
1
5
1
10
2
76.92 15.38

รวม
7
6
13

ตําแหน่งทางวิชาการ
อ.
ผศ. รศ. รวม
7
7
5
1
6
12
1
13
92.31 7.69 0.00
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ตารางที่ 1.2 ข้อมูลอาจารย์ จําแนกตามอายุงาน วุฒิการศึกษา สังกัด และการศึกษาต่อ
ที่

รายชื่อ

1 อาจารย์จารุวรรณ แสง
ปลาด
2 ผศ.เชี่ยวชาญ ยางศิลา
3 อาจารย์กล้า ภูมิพยัคฆ์
4 อาจารย์ทรัพย์กนก รัตน
มณเฑียรชัย
5 อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู
6 อาจารย์วาทินี ดวงอ่อน
นาม
7 อาจารย์ประหยัด สุพะกํา
8 อาจารย์ประมูล สุขสกาว
ผ่อง

เข้าปฏิบัติงาน

วุฒิการศึกษา ศึกษาต่อ สาขาที่
สังกัด
อายุ
ศึกษาต่อ
สาขาวิชา ราชการ
เอก โท ตรี ป.เอก

 วิทยาการ
1/10/2541
วิทยาการ
20
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

3/9/2550
เทคโนโลยี
10
สารสนเทศ

 วิทยาการ
26/10/2542
วิทยาการ
18
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

3/6/2545
วิทยาการ
15
คอมพิวเตอร์
23/1/2549 
เทคโนโลยี
12
สารสนเทศ

1/9/2552
วิทยาการ
8
คอมพิวเตอร์

8/4/2551
วิทยาการ
10
คอมพิวเตอร์

 เทคโนโลยี เทคโนโลยี
19/12/2554
5
สารสนเทศ สารสนเทศ

9 อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม

16/4/2558



10 อาจารย์ประวิทย์ พิมพิศาล

9/11/2558



11 อาจารย์ชาตรี ทองวรรณ

2/6/2559



12 อาจารย์ภิญโญ อาจสาลี

2/6/2559



13 อาจารย์ ดร.ศิริญญา อ่อน
อัฐ
รวม

1/9/2560

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์


2

10 1

2
2
1
1
1/12

3

ตารางที่ 1.3 แสดงข้อมูลอาจารย์ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ชื่อ-นามสกุล
สังกัดสาขาวิชา
อาจารย์จารุวรรณ แสงปลาด วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ประมูล สุขสกาวผ่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์กล้า ภูมิพยัคฆ์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

2560

2561

2562


2563
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ตารางที่ 1.4 จํานวนอาจารย์จําแนกตามประเภท
ที่

รายชื่อ

ข้าราชการ


1
2
3
4

อาจารย์จารุวรรณ แสงปลาด
ผศ.เชี่ยวชาญ ยางศิลา
อาจารย์กล้า ภูมิพยัคฆ์
อาจารย์ทรัพย์กนก รัตน
มณเฑียรชัย
5 อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู

อาจารย์ประจําตามสัญญา






6 อาจารย์วาทินี ดวงอ่อนนาม
7 อาจารย์ประหยัด สุพะกํา
8 อาจารย์ประมูล สุขสกาวผ่อง
9
10
11
12
13

ประเภท
พนง.มหาวิทยาลัย





อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม
อาจารย์ประวิทย์ พิมพิศาล
อาจารย์ชาตรี ทองวรรณ
อาจารย์ภิญโญ อาจสาลี
อาจารย์ ดร.ศิริญญา อ่อนอัฐ
รวม
ร้อยละ





1


7

5

7.69

53.85

38.46

ตารางที่ 1.5 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามวุฒิการศึกษาและระดับตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
-

รวม
1

ระดับตําแหน่ง
ปฏิบัติการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1
-

รวม
1

ตารางที่ 1.6 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
ที่

รายชื่อ

1 นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา

เข้าปฏิบัติงาน
2554

วุฒิ
กําลังศึกษา สาขาที่
การศึกษา ต่อ ป.โท ศึกษาต่อ
เทคโนโลยี

ปริญญาตรี
สารสนเทศ

สาขาที่สําเร็จ
การศึกษา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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บทที่ 2
ทิศทางการพัฒนาบุคลากร
2.1 การพัฒนาอาจารย์
2.1.1 ด้านวิชาการ
คณะจัดแบ่งกลุ่มอาจารย์เพื่อพัฒนาตามสภาพ เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มอาจารย์ ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะส่งเสริมให้เรียนต่อระดับ
ปริญญาโทนอกเวลาราชการ ในสาขาที่เป็นความต้องการของคณะและอยู่ในแผนการพัฒนาจนสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทสามารถเป็นอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
2) กลุ่มอาจารย์ ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและอยู่ใน
ภาวะที่ส ามารถเตรีย มตัว ไปศึก ษาต่อทั้ง ในประเทศและต่า งประเทศจะได้รับ การพัฒ นาโดยการ
สนับสนุนให้ได้รับทุนการศึกษาต่อในสาขาที่เป็นความต้องการของคณะและอยู่ในแผนการพัฒนาจน
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยต้องพิจารณาถึงอัตรากําลังที่มีอยู่และให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ
ไม่ให้เสียหายแก่ราชการและไม่ต้องตั้งอัตรากําลังเพิ่ม และพิจารณาตามลําดับก่อนหลังของการบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
3) กลุ่มอาจารย์ระดับปริญญาโทที่มีอายุตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไป หรือ กลุ่มอาจารย์ระดับ
ปริญญาเอก กลุ่มที่สนใจในเรื่องการสอนจะได้รับการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง มีทักษะทางด้านภาษา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการสืบค้นทั้งใน
และต่ า งประเทศ ส่ว นกลุ่มที่ ป ระสงค์จ ะศึกษาต่อระดับ ปริ ญ ญาเอกให้ ขออนุ มัติล าศึกษาต่อ ต่ อ
คณะกรรมการบริห ารงานบุ คคลมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ ร้ อ ยเอ็ ด (อ้ า งอิ ง ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฉบับที่ 1/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาศึกษา
ต่อในประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย)
2.1.2 ด้านตําแหน่งทางวิชาการ
อ้า งถึง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจ ารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํา รง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และฉบับที่
แก้ไข/เพิ่มเติม กําหนดคุณสมบัติของผูข้ อกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้
1) ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ดํารงตําแหน่งอาจารย์ และ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี หรือ
2) ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ดํารงตําแหน่งอาจารย์ และ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
3) ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ดํารงตําแหน่งอาจารย์
และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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จากตารางที่ 1.2 พบว่า มีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ในปี
พ.ศ. 2561 จํานวน 7 คน ปี พ.ศ. 2563 จํานวน 1 คน ปี พ.ศ. 2564 จํานวน 2 คน และปี พ.ศ.
2565 จํานวน 2 คน ดังนั้น คณะจะสนับ สนุนให้อาจารย์กลุ่มดังกล่า วเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ
อ้า งถึ ง ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด ฉบั บ ที่
1/2559 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารจ้ า ง การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง และการทํ า สั ญ ญาจ้ า งพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ข้อ 7 (1) กําหนดว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน ผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้อง
ขอรับการประเมินเพื่อกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือระดับที่สูงกว่านี้
และต้องผ่านการประเมิน ภายใน 8 ปี คุณวุฒิปริญ ญาเอก ภายใน 5 ปี นับ จากวัน ทํา สัญ ญา (1
กุมภาพันธ์ 2559) ดังนั้น จากข้อมูลในตารางที่ 1.2 ภายในปี พ.ศ. 2567 อาจารย์จํานวน 6 ท่าน ต้อง
ได้รับการกําหนดตําแหน่งในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตารางที่ 2.1 แผนการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านตําแหน่งทางวิชาการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ปี พ.ศ./ตําแหน่งทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
ศ.
อ.จารุวรรณ แสงปลาด
2561
2563
ผศ.เชี่ยวชาญ ยางศิลา
2563
อ.กล้า ภูมิพยัคฆ์
2561
อ.ทรัพย์กนก รัตน มณเฑียรชัย 2561
อ.ดร.ธีรพล สืบชมภู
2562
อ.วาทินี ดวงอ่อนนาม
2562
อ.ประหยัด สุพะกํา
2561
อ.ประมูล สุขสกาวผ่อง
2564
อ.ณัฐธิดา บุตรพรม
2564
อ.ประวิทย์ พิมพิศาล
2564
อ.ชาตรี ทองวรรณ
2565
อ.ภิญโญ อาจสาลี
2565
อ.ดร.ศิริญญา อ่อนอัฐ
2563
รายชื่อ

สังกัดสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

อายุ
ราชการ
20
10
18
15
12
8
10
5
2
2
1
1
1/12

จากตารางที่ 2.1 ปีงบประมาณ 2561 - 2565 คณะส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 12 คน
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ตารางที่ 2.2 แผนการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านคุณวุฒกิ ารศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

คุณวุฒิ
ปัจจุบนั
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.เอก
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.เอก

รายชื่อ
อ.จารุวรรณ แสงปลาด
ผศ.เชี่ยวชาญ ยางศิลา
อ.กล้า ภูมิพยัคฆ์
อ.ทรัพย์กนก รัตน มณเฑียรชัย
อ.ดร.ธีรพล สืบชมภู
อ.วาทินี ดวงอ่อนนาม
อ.ประหยัด สุพะกํา
อ.ประมูล สุขสกาวผ่อง
อ.ณัฐธิดา บุตรพรม
อ.ประวิทย์ พิมพิศาล
อ.ชาตรี ทองวรรณ
อ.ภิญโญ อาจสาลี
อ.ดร.ศิริญญา อ่อนอัฐ

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
2561 2562 2563 2564 2565
*
*



*





* หมายถึง คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

2.2 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1) ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ฉบับที่ 1/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาศึกษาต่อในประเทศของพนักงาน
มหาวิทยาลัย
2) ส่งเสริมและสนับให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการเขียนผลงานเพือ่ ขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น
อ้างถึงประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง การบรรจุและแต่งตั้งและการทําสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ข้อ 7 (2)
กําหนดว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จะต้องขอรับการประเมินเพื่อกําหนดตําแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น ภายใน 12 ปี นับจากวันทําสัญญา (1 กุมภาพันธ์ 2559) ดังนั้น ภายในปี พ.ศ. 2571
นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา ต้องได้รับการกําหนดตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตารางที่ 2.3 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่

รายชื่อ

1 นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา

ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

สาขาที่ศึกษาต่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปีที่คาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษา
2561
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แผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561-2565

ตารางที่ 2.4 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนที่คาดว่าจะเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้น
ที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ปีที่คาดว่าจะเข้าสู่ระดับที่สูงขึน้

1 นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

2561

2.3 แผนอัตรากําลังสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ตารางที่ 2.5 แผนอัตรากําลังสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เข้า
2561
ปฏิบัติงาน
อาจารย์จารุวรรณ แสงปลาด 1/10/2541 
อาจารย์กล้า ภูมิพยัคฆ์
26/10/2542 
อาจารย์ทรัพย์กนก รัตนมณ
3/6/2545 
เฑียรชัย
อาจารย์วาทินี ดวงอ่อนนาม
1/9/2552 
อาจารย์ประหยัด สุพะกํา
8/4/2551 
อาจารย์ประวิทย์ พิมพิศาล
9/11/2558 
อาจารย์ ดร.ศิริญญา อ่อนอัฐ
1/9/2560 

ที่

รายชื่อ

1
2
3
4
5
6
7

2562

2563

2564

2565





































 หมายถึง ปฏิบัติงานตามปกติ

2.4 แผนอัตรากําลังสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ 2.6 แผนอัตรากําลังสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รายชื่อ

1
2
3
4
5
6

อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม
อาจารย์ประมูล สุขสกาวผ่อง
ผศ.เชี่ยวชาญ ยางศิลา
อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมพู
อาจารย์ชาตรี ทองวรรณ
อาจารย์ภิญโญ อาจสาลี

เข้า
2561
ปฏิบัติงาน
16/4/2558 
19/12/2554 
3/9/2550 
23/1/2549 
2/6/2559 
2/6/2559 

2562 2563 2564 2565




























 หมายถึง ปฏิบัติงานตามปกติ
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บทที่ 3
ระบบติดตามคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
คณะ จึงกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
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หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรมสัมมนาที่จัดขึ้นใน
หน่วยงานต่าง ๆ

คณะประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ/อบรมสัมมนาที่จัดขึ้นในหน่วยงานต่าง ๆ ให้บุคลากร
ได้รับรู้โดยติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมลล์ และลง Facebook ของบุคลากรคณะฯ

บุคลากรเสนอโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ/อบรมสัมมนา

คณบดีพิจารณาอนุมัติ

อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ

สรุปผลการดําเนินการของกิจกรรม
อาจารย์
สรุปผลการนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา

สายสนับสนุน
สรุปผลการนําความรู้และทักษะที่
ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

คณบดีรับทราบ
อธิการบดีรับทราบ
Faculty of Information Technology Roi Et Rajabhat University
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บทที่ 4
แผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปี พ.ศ. 2561-2565
ตามทิศทางการพัฒ นาบุ คลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งการพั ฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรโดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม่ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ประกอบการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อให้ทราบสภาวะที่แท้จริง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ใดขององค์กรที่สอดคล้องและมี
ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผลตามที่องค์กรต้องการ ซึ่งในส่วนของการบริหารงานบุคคล พบว่า สิ่งที่คณะควร
เร่งดํ าเนิ นการ ได้ แก่ การเพิ่ม สัดส่ว นคุณ วุฒิ และตําแหน่งทางวิ ชาการให้ อยู่ในระดับมาตรฐาน ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่จําเป็นในแต่ละตําแหน่งงาน รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร โดยนําแนวคิด
เรื่อง ระบบสมรรถนะ (Competency System) เป็นเครื่องมือแปลงกลยุทธ์ของคณะไปสู่การปฏิบัติและมี
การติดตามประเมินผลเพื่อสามารถบ่งชี้ความสําเร็จความล้มเหลวและปัญหาอุปสรรค์ในการดําเนินงานตาม
แผน ดังนั้น เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2561-2565 บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น คณะจึงได้กําหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการหรือวิชาชีพของบุคลากร
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1.1 บุคลากรมีความ 1) ส่งเสริมให้
เข้มแข็งทางวิชาการ บุคลากรเข้ารับ
หรือวิชาชีพ
การพัฒนาทาง
วิชาการหรือ
วิชาชีพสู่ความ
เป็นเลิศ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

บุคลากรได้รับ
การพัฒนา
วิชาการหรือ
วิชาชีพ

ร้อยละ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ปี งปม.
2561 2562 2563 2564 2565
100 100 100 100 100

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ/ระดับที่สูงขึ้นของบุคลากร
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2.1 บุคลากรเข้าสู่
ตําแหน่งทาง
วิชาการ/ระดับที่
สูงขึ้นในระยะเวลา
ที่เหมาะสม

1) ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วม
การพัฒนาการ
เขียนผลงานทาง
วิชาการ

จํานวน
บุคลากรที่เข้า
สู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ/
ระดับทีส่ ูงขึ้น

คน

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ปี งปม.
2561 2562 2563 2564 2565
4
2
1
3
2
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนความก้าวหน้าของคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นตรงกับความต้องการของ
สาขาวิชาหรือคณะ
เป้าประสงค์
3.1 คณาจารย์มี
คุณวุฒิที่สูงขึ้นตรง
ตามความต้องการ
ของสาขาวิชาและ
คณะ

กลยุทธ์
1) ส่งเสริมให้
คณาจารย์ไป
ศึกษาต่อใน
ช่วงเวลาที่
เหมาะสม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

จํานวน
คณาจารย์ที่
ขออนุญาต
ศึกษาต่อ
ระดับทีส่ ูงขึ้น

คน

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ปี งปม.
2561 2562 2563 2564 2565
3
3

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

4.1 คณาจารย์มี
ผลงานทางวิชาการ
เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา

1) จัดสรร
งบประมาณเพื่อ
สนับสนุน
คณาจารย์เข้า
ร่วมนําเสนอ
ผลงานทาง
วิชาการ

ค่าถ่วงน้ําหนัก
ผลงานทาง
วิชาการของ
อาจารย์แต่ละ
ท่าน

ค่าถ่วง
น้ําหนัก

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ปี งปม.
2561 2562 2563 2564 2565
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
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