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ความสอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตร และองคประกอบประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2562
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีมาตรฐานและคุณภาพ
 กลยุทธที่ 1 การสรางระบบการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตบัณฑิต
 กลยุทธที่ 2 การปรับกระบวนทัศนการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับการปฏิรูปการอุดมศึกษา
 กลยุทธที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
 กลยุทธที่ 1 มาตรฐานในการบริหารจัดการภายในหนวยงาน
 กลยุทธที่ 2 มีฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ (MIS)
 กลยุทธที่ 3 ระดับการสรางความเขาใจเรื่อง PMQA
 กลยุทธที่ 4 มีการประชาสัมพันธและระบบสื่อสารองคกรที่มคี ุณภาพ

 ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนตามมาตรฐานอุดมศึกษาและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
 กลยุทธที่ 1 บุคลากรที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก
 กลยุทธที่ 2 บุคลากรที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
 กลยุทธที่ 3 บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทางดานวิชาการ
 กลยุทธที่ 4 จํานวนหลักสูตรใหมหรือปรับปรุงเพิ่มขึ้น
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
 กลยุทธที่ 1 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา
 กลยุทธที่ 2 จัดตั้งกองทุนสนับสนุน
 กลยุทธที่ 3 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกชุมชน
 กลยุทธที่ 4 สงเสริมการเรียนรูและใหบริการวิชาการแกทองถิ่น
 ยุทธศาสตรที่ 5 การบูรณาการความรูเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
 กลยุทธที่ 1 การสงเสริมการเรียนรู การแกปญ
 หาของประชาชนในทองถิ่นโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
 กลยุทธที่ 2 การสรางเครือขายกับทองถิ่นในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
 กลยุทธที่ 3 การพัฒนาแบบชุมชนเขมแข็ง
 กลยุทธที่ 4 การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 กลยุทธที่ 5 เปนศูนยกลางการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมอีสานใต
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาและวิชาชีพอื่น
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรวิชาชีพอื่น
 กลยุทธที่ 2 ขยายความรวมมือกับองคกรวิชาชีพอื่นๆ
 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาวิจัยสูสากล
 กลยุทธที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและพัฒนา
 กลยุทธที่ 2 เพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหกับบัณฑิต
 กลยุทธที่ 3 เพิ่มความแข็งแกรงทางวิชาการของบุคลากร
องคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา (ปการศึกษา 2561)
 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
และแผนดําเนินงาน
 องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 องคประกอบที่ 4 การวิจัย
 องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม  องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
 องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

 องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพรผลงานทางวิชาการผาน Google Scholar และ
Personal Website
2. ลักษณะโครงการ
2.1 ประเภท
 โครงการตอเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม  โครงการใหม
2.2 วิธีดําเนินการ  ดําเนินการเอง
 รวมกับหนวยงาน...............................................
2.3 บูรณาการกับ 
 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 งานวิจัย เรื่อง..........................................
 อื่นๆ (ระบุ).........................
 ไมมีการบูรณาการกับกิจกรรมใด ๆ
3. หลักการและเหตุผล
Webometrics เปนการวัดผลในเรื่องของ “ความถี่” ของการผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบ
Digital Publications ในแงของการอางอิงกระจายตัวบนอินเทอรเน็ต และการเปนเว็บไซตที่เปดใหผใู ชงาน
หรือนักวิจัยเขาถึงขอมูล (Open Access Initiatives) ของเว็บไซตสถาบันการศึกษาชวงเวลาในการอัพเดต
ขอมูลของ Webometrics โดยการจัดอันดับสถาบันการศึกษาของ Webometrics นั้น มีหลักเกณฑการจัด
อันดับดังนี้
1. Presence (5%) วัดจํานวน เนื้อหาที่นําเสนอ จํานวนเว็บเพจจากเว็บไซตทั้งหมดที่ปรากฏบน
อินเทอรเน็ตที่อยูภายใตโดเมนของมหาวิทยาลัยฯ (วัดดวย Google)
2. Impact (50%) วัดผลกระทบการอางอิง คือ คุณภาพของเนื้อหาที่ทําการประเมิน มีการ
ปรับปรุงเนื้อหาเปนประจํา จํานวนผูเขาใชประโยชนจากเว็บไซต จํานวนลิงคภายนอกที่ลิงคมาเว็บไซต
มหาวิทยาลัย (วัดดวย Majestic SEO (Search Engine Optimization)
3. Openness (10%) จํานวนการอางอิงจากบทความ (วัดดวย Google Scholar)
4. Excellence (35%) จํานวนเอกสารสูงสุด 10% ที่มีการกลาวถึงมากที่สุดใน 26 สาขา ขอมูล
สําหรับระยะเวลาหาป (วัดดวย Scimago ซึง่ เปนคาที่วัดระดับ วารสาร Journal Level )
ซึ่งการจากศึกษาพบวาการเพิ่มคะแนนในสวนของ Impact, Openness, และ Excellence ตาง
มีจุดรวมอยางหนึ่งคือ การเพิ่มปริมาณวัตถุดิบในเว็บไซต กลาวคือ ในสวนของอาจารยควรกําหนดให
อาจารยทําการเผยแพร เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน ในรูปแบบของออนไลน อีกทั้งในสวนของ
หนวยงานควรกําหนดใหเผยแพรรายงานประจําป ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน กิจกรรม
พิเศษ เอกสารเผยแพร โดยมีการติดตามและตรวจสอบความกาวหนาเปนระยะ ดังนั้นสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีจึงไดจัดโครงการเชิงปฏิบัติการเผยแพรผลงานทางวิชาการผาน Google Scholar และ
Personal Website ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมไดรับความรู ความเขาใจ ในแนวทางการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการผาน Google Scholar และ Personal Website อีกทั้งเพื่อสงเสริมใหบคุ ลากร
ภายในมหาวิทยาลัยพัฒนาสามารถเก็บรวบรวมองคความรูเพื่อเผยแพรทางอินเตอรเน็ต ทั้งนี้เพื่อเปนฐานใน
การจัดลําดับมหาวิทยาลัยตอไป
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับความรู ความเขาใจ ในแนวทางการเผยแพรผลงานทางวิชาการผาน
Google Scholar และ Personal Website
4.2 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพัฒนาสามารถเก็บรวบรวมองคความรูเพื่อเผยแพร
ทางอินเตอรเน็ต
5. กลุมเปาหมาย
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยจํานวน 50 คน
6. วิธีดําเนินโครงการ (กระบวนการ)
4.1 การอบรมการใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําบทความทางวิชาการอยางถูกวิธี
4.2 การอบรมการใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการเผยแพรผลงานทางวิชาการผาน Google Scholar
และ Personal Website
4.3 การฝกปฏิบัติการแพรผลงานทางวิชาการผาน Google Scholar และ Personal Website
7. สถานที่จัดโครงการ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคารนวัตปญญา
8. วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินโครงการ
วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
9. ผลผลิต
10.๑ คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยสามารถสรางและเผยแพรองคความรูไดดวยตนเอง
10.๒ องคความรูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดรับการเผยแพรสสู าธารณะ
10.๓ ชองทางการเผยแพรผลงานทางวิชาการ องคความรูของคณาจารยมีหลากหลายขึ้น
10.๔ คณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดเปนที่รูจักในระดับชาติและระดับนานชาติมากขึ้น
10. ผลลัพธ
11.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยเปนพัฒนาสูการเปนชุมชนดิจิตอลคอลเล็คชั่น
11.๒ การเผยแพรความมีชื่อเสียงทางวิชาการและองคความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไปสู
ระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น

11. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
12.๑ เชิงปริมาณ
(๑) คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยสามารถสรางและเผยแพรองคความรูไดดวยได
มากกวา 50 เรือ่ ง
12๒ เชิงคุณภาพ
(๑) องคความรูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดรับการเผยแพรสสู าธารณะ
(๒) การเผยแพรความมีชื่อเสียงทางวิชาการและองคความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย
ไปสูระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑3.๑ คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยสามารถสรางและเผยแพรองคความรูไดดวยตนเอง
๑3.๒ องคความรูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดรับการเผยแพรสสู าธารณะ
๑3.3 ชองทางการเผยแพรผลงานทางวิชาการ องคความรูของคณาจารยมีหลากหลายขึ้น
๑3.4 คณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดเปนที่รูจักในระดับชาติและระดับนานาชาติมากขึ้น

