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มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย
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 “ประกวดเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย”
2. ลักษณะโครงการ
2.1 ประเภท
 โครงการตอเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม  โครงการใหม
2.2 วิธีดําเนินการ  ดําเนินการเอง
 รวมกับหนวยงาน...............................................
2.3 บูรณาการกับ 
 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 อื่นๆ (ระบุ).........................

 งานวิจัย เรื่อง..........................................
 ไมมีการบูรณาการกับกิจกรรมใด ๆ

3. หลักการและเหตุผล
การจัดการระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มีแผนงานในการพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกประเภทใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยพัฒนารูปแบบและวิธีการจัด
การศึกษาที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสนองความ
ตองการของผูเรียนที่แตกตางกันไมไดจํากัดเฉพาะหนวยงานสายผูสอนเทานั้นแตยังรวมถึงหนวยงาน
สนับสนุนการสอนอีกดวย
จากความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงภายใตอิทธิพลของกระแส
โลกาภิวัตนในปจจุบันไดมีสวนสําคัญทําใหองคการหลายแหงทั้งในสวนภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนตองมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการบริหารงานเพื่อใหสามารถรับมือกับสภาวการณดังกลาวไดโดยการนําเอา
เทคนิคหรือเครื่องมือทางการบริหารจัดการใหมๆ มาใชชวยเสริมสรางขีดสมรรถนะในการปฏิบัติที่สามารถ
ตอบสนองตอเปาหมายขององคการ พรอมไปกับการหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาความรู ความเขาใจ
ทักษะ และความสามารถของบุคลากรที่อยูในองคการมากขึ้นโดยลําดับ เพื่อพัฒนาองคการไปสูการเปน
“องคการแหงการเรียนรู”
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะหนวยงานที่สนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัด “โครงการประกวดเว็บไซตหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย” โดยมีเปาประสงคเพื่อสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมยไดมีการพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานใหมีรูปแบบ เนื้อหาขอมูล และองคความรูที่เปนประโยชนมี

ความนาสนใจ ทันตอสถานการณและเปนปจจุบันอยูเสมอ เพื่อสงเสริมใหหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมยมีการพัฒนาการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนตอองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเปนการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยเพื่อ
รองรับการจัดลําดับมหาวิทยาลัย
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดมีการพัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน
ใหมีรูปแบบ เนื้อหาขอมูล และองคความรูที่เปนประโยชนมีความนาสนใจ ทันตอสถานการณและเปน
ปจจุบันอยูเสมอ
4.2 เพื่อสงเสริมใหหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยมีการพัฒนาการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเกิดประโยชนตอองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.3 เพื่อเปนการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยเพื่อรองรับการ
จัดลําดับมหาวิทยาลัย

5. กลุมเปาหมาย
ทุกหนวยงานภายในหมาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
6. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
หัวขอ
1. การกําหนดเกณฑการตัดสินใจ
2. การประชุมคณะกรรมการตัดสิน
3. การประกวดเว็บไซต
4. การประกาศผลและรับรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย
7. สถานที่ เวลาดําเนินกิจกรรม
1 มีนาคม – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการสํานักวิทยาบริการ
และคณะ
อาจารยณัฐพล แสนคํา
คณะกรรมการตัดสิน
ผูอํานวยการสํานักวิทยาบริการ
และคณะกรรมการ

8.1 บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยมีความพรอมในการเขาสูกระบวนการขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรม
8.2 บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยมีประสิทธิภาพในการสอนเพิ่มมากขึ้น
8.3 บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยมกี ระบวนการในการทํางานลดลง
9. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
หนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดมีการพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานใหมีรูปแบบ เนื้อหา
ขอมูล และองคความรูที่เปนประโยชนมีความนาสนใจ ทันตอสถานการณและเปนปจจุบัน
10. วิธีการประเมินผลโครงการ
ผลการจัดลําดับมหาวิทยาลัย ของเว็บโอเมตตริกซ

