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สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์

บทที่ 1
ข้ อมูล พืน้ ฐำน สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ทำหน้ ำ ที่ บริ ห ำรกำรจัดกำรเพื่ อ สนั บสนุ น
กำรเรี ยนกำรสอนและกำรบริ กำร แก ่หน่วยงำน คณำจำรย์ นั ก ศึ ก ษำและอื่ น ๆ เพื่ อ ตอบสนองต่อ
นโยบำยกำรดำเนิ นงำนตำมพันธกิจของ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรั มย์
ประวัติสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนัก วิทยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ มหำวิทยำลัย รำชภัฏ บุ รี รั มย์ เดิ มชื่ อ
หอสมุดวิทยำลัยครู บุรีรัมย์ ตั้งขึ้น พร้ อ มกับวิทยำลัย ครู บุรี รั มย์ เ มื่อ พุทธศัก รำช 2514 โดยหอสมุด
ครั้งแรกตั้งอยูท่ ี่ช้นั 1 อำคำรสำนักงำนอธิ กำรบดี (อำคำร 1) มีฐำนะเป็ นฝ่ ำยหอสมุด
พุทธศักรำช 2518 ได้ยำ้ ยมำอยูท่ ี่อำคำรหอสมุดที่สร้ำงขึ้นใหม ่ เป็ นอำคำรเอกเทศ 2 ชั้น
เป็ นอำคำรเฉพำะหอสมุด ซึ่งในปั จจุบนั ใช้เป็ นอำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ ต
พุทธศักรำช 2535 วิทยำลัย ครู ทุก แห่ง ได้รั บพระมหำกรุ ณ ำธิ คุณ จำกพระบำทสมเด็ จ
พระเจ้ำอยูห่ ัว พระรำชทำนนำมว ่ำ “สถำบันรำชภัฏ ” หอสมุดจึ ง เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “หอสมุดสถำบัน
รำชภัฏบุรีรัมย์”
พุทธศักรำช 2538 หอสมุดสถำบันรำชภัฏบุรีรั มย์ ไ ด้ปรั บฐำนะกำรบริ ห ำรเป็ น “ส ำนั ก
วิทยบริ กำร”
พุทธศักรำช 2540-2541 ได้รั บงบประมำณแผ่น ดิ น จำนวน 35,520,000 บำท สร้ ำ ง
อำคำรสำนักวิทยบริ กำรหลังใหม ่ลักษณะเป็ นอำคำร 6 ชัน้ พื้นที่ใช้สอย 6,629 ตำรำงเมตร โดยเริ่ ม
ก ่อสร้ำงเมือ่ วันที่ 17 พฤษภำคม 2540 ดำเนิ นกำรก ่อสร้ ำ งเสร็ จสมบู ร ณ์ ใ นเดื อ นตุ ล ำคม 2542 และ
เมือ่ วันที่ 16 ธันวำคม 2545 สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอเจ้ำฟ้ำกัล ยำนิ วฒั นำ กรมหลวงนรำธิ วำสรำ ช
นคริ นทร์ ทรงพระกรุ ณำโปรดเกล้ำ ฯ ประทำนนำมอำคำรหอสมุดสถำบัน รำชภัฏ ทั้ง 35 แห่ง วำ่
“อำคำรบรรณรำชนครินทร์ ” จึงเป็ นชื่อของอำคำรหลังนี้ มำจนกระทัง่ ปั จจุ บนั
พุทธศักรำช 2540 ปี เดียวกันกับกำรสร้ำง อำคำรบรรณรำชนคริ น ทร์ ศู น ย์ คอมพิ วเตอร์
และอินเทอร์ เน็ ต ได้เริ่ มวำงระบบ และเปิ ดให้บริ กำรทำงด้ำ นระบบคอมพิ วเตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต
โดยใน ระยะ แรกเปิ ดให้ บ ริ ก ำรเ ฉพำะ คอมพิ วเตอร์ ก อ่ น จำกนั้ น จึ ง มีก ำรเชื่ อ มต่อ กับระบบ
อินเทอร์ เน็ ต ซึ่งเชื่อ มต่อ กับเครื อ ข่ำ ยของ NECTEC ใช้ควำมเร็ วในกำรเชื่ อ มต่อ 128 Kbps. ผ่ำ น
กำรสื่ อสำรแห่งประเทศไทย
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พุทธศักรำช 2542-2547 สำนักวิทยบริ ก ำรฯ เริ่ มเปิ ดให้ บริ ก ำรเมื่อ วัน ที่ 6 พฤศจิ ก ำยน
2542 โดยเปิ ดให้บริ กำรข้อมูล ข่ำวสำร สำรสนเทศ สนับสนุ นกำรเรี ยนกำรสอนได้พ ัฒ นำระบบงำน
บริ กำรให้มปี ระสิ ทธิ ภำพมำกขึ้ น โดยกำรน ำโปรแกรมระบบห้ อ งสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia
Teach Library System) เป็ นซอฟต์แวร์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำเร็ จรู ป พัฒ นำเพื่ อ กำรใช้ง ำนกับ
ระบบห้ อ งสมุด Virginia Polytechnic Institute and State University หรื อ Virginia Teach
Library System มีกำรบูรณำกำรโมดูลพื้นฐำนสำหรับห้ อ งสมุด VTLS เป็ นโปรแกรมส ำเร็ จรู ปชุด
องค์ประกอบ (Modules) ที่ใช้งำนบนระบบปฏิบตั ิกำร Windows ศูน ย์ วิทยบริ ก ำร ส ำนั ก วิทยบริ ก ำร
และเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ สถำบั น รำชภัฏ บุ รี รั มย์ ใช้โ ปรแกรมห้ อ ง สมุดอัตโนมัติ VTLS 4
Module ดังนี้ ดงั นี้
1. งำนค้นคืนสำรสนเทศ OPAC Module (Online Public Access Catalog)
2. งำนค้นคืนสำรสนเทศผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ ต (Web Gateway Module)
3. งำนวิเครำะห์ หมวดหมูและท
่ ำรำยกำรสำรสนเทศ (Cataloging Module)
4. งำนยืมคืนสำรสนเทศ (Circulation Module)
พุทธศักรำช 2542-2547 ศูนย์คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เ น็ ต ได้มีก ำรเปลี่ ย นแปลงระบบ
สำยสัญญำณใหม ่จำกกำรสื่ อสำรแห่งประเทศไทย เป็ นของบริ ษ ัท UIH ซึ่ ง เป็ นกำรส่ง ข้อ มูล ผ่ำ น
Modem ระบบ digital ใ นควำมเร็ ว 128 Kbps. โดยเ ชื่ อ มต่อ กับ UniNet ด้ว ยควำมเร็ ว 2 Mbps.
เครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ ตในสถำบันรำชภัฏบุรีรัมย์ (ในขณะนั้น) มีก ำรวำงระบบสำยสั ญ ญำณไว้ห ลำย
ระบบ เชน่ กำรเชื่อมต่อระหว ่ำงอำคำร ใช้ส ำยน ำสั ญ ญำณชนิ ด Fiber Optic แบบ Multimode โดยมี
Node ในกำรกระจำยออกเป็ นจำนวน 9 Node แบ่งเป็ นควำมเร็ ว 10 Mbps. จำนวน๗ Node และ 100
Mbps. จำนวน 2 Node เพื่อรองรั บควำมต้อ งกำรในกำรสื่ อ สำรผ่ำ นระบบเครื อข่ำ ยภำยในอย่ำ ง
รวดเร็ ว
วันที่ 15 มิถุนำยน 2547 สถำบันรำชภัฏ บุ รี รั มย์ และ สถำบัน รำชภัฏ ทั่วประเทศ ได้รั บ
กำรจัดตั้งเป็ น “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ” ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่ ง มีฐ ำนะ
เป็ น นิ ติ บุค คล และ เ ป็ น ส่ วน รำช กำรใ น สั ง กัด ส ำนั ก ง ำน คณะ กรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ
กระทรวงศึกษำธิ กำร จำกกำรเป็ น มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ ทำให้โครงสร้ ำ งของหน่วยงำนต่ำ ง ๆ
มีก ำรปรั บ เปลี่ ย นใ ห ม ่ โดยก ำหน ดใ ห้ มี “ส ำนั ก วิ ทยบริ กำรและเ ทคโนโลยี ส ำรสน เทศ ”
ประกอบด้วยหน่วยงำน 1 หน่วยงำน ได้แ ก ่ ส ำนั ก งำนผู ้อ ำนวยกำร แต่มีภ ำระหน้ ำ ที่ ที่ต้อ งดู แ ล 3
ศูนย์ ได้แก ่ ศูนย์วทิ ยบริ กำร ศูนย์คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ ต และศูนย์งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ
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พุทธศักรำช 2548-2551 สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ซึ่ ง ประกอบด้วย
ศูนย์ 3 ศูนย์ ได้แก ่ ศูนย์วทิ ยบริ กำร ศูนย์คอมพิวเตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต และศู น ย์ เ ทคโนโลยี ทำง
กำรศึ ก ษำ มีก ำรดำเ นิ น กำรพัฒ นำตำมแน วนโยบำยของมหำวิ ทยำลัย ดั ง นี้ ศู น ย์ วิทยบริ ก ำร
ดำเนิ นกำรโครงกำรเอกสำรฉบับเต็มในรู ปอิเล็กทรอนิ กส์ ( TDC) และได้ Migration ระบบห้ อ งสมุด
อัตโนมัติจำก VTLS Classic เป็ น Vittua ศู น ย์ คอมพิ วเตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ตได้ดำเนิ น กำรระบบ
สำรสนเทศเพื่ อ กำรบริ ห ำร (Management Information System : MIS) จำนวน 14 ระบบ จัดเช ำ่
เครื่ องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่ อง ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย รำชภัฏ
บุรีรัมย์ และขยำยเครื อข่ำยระบบอินเทอร์ เน็ ตไร้ ส ำยภำยในมหำวิทยำลัย ส ำหรั บศู น ย์ เ ทคโนโลยี
กำรศึกษำได้จดั ทำเคเบิ ล ที วีบริ ก ำรนั ก ศึ ก ษำภำยในมหำวิทยำลัย จำนวน 2 จุ ด และจัดทำ DVD
บริ กำรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เชน่ DVD ตำนำนแสงสี เสี ยงเมือ งบุ รี รั มย์ นอกจำกนี้ ยัง
มีกำรดำเนิ น กำรก อ่ สร้ ำ งอำคำร “นวัตปั ญ ญำ” ซึ่ ง ได้รั บพระรำชทำนนำมจำกสมเด็ จพระเทพ
รัตนรำชสุ ดำสยำมบรมรำชกุมำรี เป็ นอำคำรเอกเทศ 5 ชั้น สำหรั บศู น ย์ ภ ำษำและศู น ย์ คอมพิ วเตอร์
และอินเทอร์ เน็ ตที่สมบูรณ์แบบต่อไปในอนำคต
พุทธศักรำช 2552 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรั มย์ ไ ด้ปรั บโครงสร้ ำ งของส ำนั ก วิทยบริ ก ำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ใหม ่ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรั มย์ เรื่ อ งกำรแบ่ง ส่วนรำยกำร
และให้มสี ว่ นงำนภำยในหรื อหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย รำชภัฏ บุ รี รั มย์ พ.ศ. 2552 ประกำศ ณ
วันที่ 30 ธันวำคม 2552 ส ำนั ก วิทยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศประกอบด้ วยหน่วยงำน 4
หน่วยงำนดังนี้ สำนักงำนผูอ้ ำนวยกำร ประกอบด้วยงำนธุ รกำรและศูนย์เ ทคโนโลยี ก ำรศึ ก ษำ ศู น ย์
วิทยบริ กำร ศูนย์คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ ตและสถำบันภำษำ
พุทธศักรำช 2554 สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ดำเนิ น กำรปรั บเปลี่ ย น
วงจรสื่ อสำร จำกสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย รำชภัฏ บุ รี รั มย์ เชื่ อ มต่อ
กับสำนักบริ หำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ (UniNet) ของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำโดยใช้วงจรกำรสื่ อสำรของ CAT Telecom เชื่ อ มต่อ กับ UniNet ด้วยช อ่ งสั ญ ญำณ 1
Gigabit
พุทธศักรำช 2555 สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ดำเนิ น กำรปรั บเปลี่ ย น
วงจรสื่ อสำรเชื่ อ มต่อ โดยตรงกับ UniNet ด้วยช อ่ งสั ญ ญำณ 1 Gigabit และได้รั บมอบหมำยจำก
UniNet ให้เป็ นโหนดเพื่อกำรกระจำยสัญญำณอินเทอร์ เน็ ตให้กบั สถำนศึกษำและหน่วยงำนรำชกำร
ที่สังกัดกระทรวงศึกษำธิ กำรของจังหวัดบุรี รั มย์
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ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์
จำกกำรประ ชุม เพื่ อ ทบทวนปรั ช ญำ วิ สั ย ทัศ น์ พั น ธกิจ และเ ป้ ำ ประ สง ค์ ต ำม
กระบวนกำรมีส ่วนร่ วมของบุ คคลำกรทุ ก ฝ่ ำย ทั้ง 4 หน่ วยงำน ได้แ ก ่ ศู น ย์ วิทยบริ ก ำร ศู น ย์
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ ตและศูนย์เทคโนโลยี ก ำรศึ ก ษำ ที่ ประชุมมีมติ ย ัง คงก ำหนด ปรั ช ญำ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ตำมเดิ มเนื่ อ งจำก
ยัง สอดคล้อ งกับบริ บทของมหำวิทยำลัย และครอบคลุ มกำรบริ ห ำรของส ำนั ก วิทยบริ ก ำรแ ละ
เทคโนโลยีสำรสนเทศอีกทั้งบำงส่วนยังไม ่สำมำรถดำเนิ นกำรได้ส มบูรณ์ ซึ่งกำหนดดังต่อไปนี้
ปรัชญำ (Philosophy)
สำนั ก วิทยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ เป็ นศู น ย์ ก ลำงข้อ มูล กำรเรี ย นรู ้ บน
ออนไลน์ เพื่อพัฒนำท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุงพั
่ ฒนำสำนั ก วิทยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ มหำวิทยำลัย รำชภัฏ บุ รี รั มย์
เชื่อมโยงเครื อข่ำยให้เป็ น มหำวิทยำลัย ดิ จิทัล ก้ำ วสู ่ก ำรเป็ นศู น ย์ ก ลำงกำรศึ ก ษำอัน ดับ 1 ในภำค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนำระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศที่ ทัน สมัย เพื่ อ ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลำงกำรเรี ย นรู ้
สนับสนุ นกำรเรี ยนกำรสอน กำรวิจยั ทำนุ บำรุ ง ศิ ล ปะวัฒ นธรรมและกำรบริ ห ำรงำนของ
มหำวิทยำลัย
2. บริ กำรโครงข่ำยสื่ อสำรข้อมูลและโทรคมนำคมผ่ำ นระบบเครื อ ข่ำ ยคอมพิ วเตอร์
อย่ำงคุม้ ค่ำและพอเพียง
3. บูรณำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรสำมำรถน ำระบบมำใช้ร ่วมกัน
อย่ำงคุม้ ค่ำและพอเพียง
4. จั ดหำทรั พ ยำกรกำรเรี ยนรู ้ ระบบฐำนข้อ มูล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และให้ บริ ก ำร
คอมพิวเตอร์ เพื่อกำรเรี ยนกำรสอน กำรค้นค้วำวิจัย และกำรบริ ห ำรงำนภำยใมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบุรีรัมย์
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เป้ำหมำยหลั ก
1. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่หลำกหลำยให้ บริ ก ำรด้ำ นวิทยบริ ก ำร คอมพิ วเตอร์
และอินเทอร์ เ น็ ต สถำบัน ภำษำและเทคโนโลยี ก ำรศึ ก ษำ เพื่ อ ให้ บริ ก ำร ครอบคลุ มหลัก สู ตรที่
มหำวิทยำลัยเปิ ดทำกำรสอน
2. จัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเด้วยเทคโนโลยี สำรสนเทศ
3. มีกำรบริ กำรสำรสนเทศต่ำง ๆ ผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ ต
4. เข้ำร่วมเป็ นสมำชิกเครื อข่ำยสำรสนเทศในระดับสถำบัน ท้องถิ่น และสำกล
5. เป็ นแหล่งพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย
6. เป็ นแหล่งบริ กำรอุ ปกรณ์ เ ทคโนโลยี ก ำรศึ ก ษำ เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ บริ ก ำร
วิชำกำรภำษำต่ำงประเทศ ห้องสมุด
7. เป็ นศูนย์กลำงระบบบริ หำรจัดกำรข้อ มูลสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย (MIS)
8. เป็ นแหล่งสนับสนุ นกำรผลิตสื่ อเทคโนโลยี ทำงกำรศึ กษำ
ตรำสั ญลั กษณ์ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แทนกำรสื่ อสำรทำงไกล
หมำยถึงกำรส่งระบบกำรสื่ อ สำร
สู ช่ มุ ชนท้องถิน่
แทนหนังสื อ
หมำยถึง แหล่งควำมรู ้
ของมหำวิทยำลัย

แทนปำกกำขนนก
หมำยถึง กำรบันทึกข้อมูล สำรสนเทศต่ำง ๆ
แทนศูนย์รวมควำมทัน สมัย
หมำยถึง แหล่งเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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คุณลั กษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ
คุณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ส ำนั ก วิท ยบริ ก ำรและเ ทคโนโลยี ส ำรสน เทศ ใ ช้
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหำวิทยำลัย รำชภัฏบุรีรั มย์ ดังต่อไปนี้
1. มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ
2. มีทกั ษะในกำรแสวงหำควำมรู ้
3. มีทกั ษะในกำรติดต่อสื่ อ สำร
4. มีคณุ ธรรม จริ ยธรรม
5. เน้นคุณค่ำสำนึ กในกำรพัฒนำท้องถิ่นและอยูใ่ นสังคมได้อย่ำงมีควำมสุ ข
ผลผลิ ตทีส่ ำคัญในระยะ 4 ปี
สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ ในระยะเวลำ 4
ต้องมีผลผลิตที่สำคัญ ดังนี้
1. เป็ นสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศชั้นนำที่ มีควำมก้ำ วล้ ำ ทำงด้ำน
เทคโนโลยี มีระบบ บทเรี ยนออนไลน์ (e-Learning) หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (e-Book) วำรสำร
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Journal) ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Database) และ ฐำนข้อมูลวิทยำนิ พนธ์
(e-Theses)
2. เป็ นศูนย์กลำงกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยระบบเครื อข่ำ ยอินเทอร์ เน็ ต เชื่อมโยงเครื อข่ำยท้องถิ่น
พร้อมเข้ำสู ป่ ระชำคมอำเซียน
3. เป็ นแหล่งข้อมูลท้องถิน่ ของจังหวัดบุรี รั มย์ในรู ปแบบฐำนข้อ มูลที่ มชี ีวิต ด้วยกำรส่ง
ข้อมูลผ่ำนระบบเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ ตที่เป็ น ปั จจุบนั
4. เป็ นศูนย์ทดสอบและอบรมภำษำต่ำงประเทศด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
5. เป็ นมหำวิทยำลัยที่ติดอัน ดับ 1 ใน 10 ของมหำวิทยำลั ยในกลุ่ มรำชภัฏ จำกกำรจัด
อันดับสถำบันอุดมศึก ษำ (University Ranking) ผ่ำน Website หลักของมหำวิทยำลัย รำชภัฏบุรีรั มย์
โครงสร้ ำงสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรมหำวิทยำลัย รำชภัฏบุรี รั มย์ (ตำมประกำศมหำวิทยำลัย
รำชภัฎบุรีรัมย์ เรื่ องกำรแบ่งส่วนรำชกำรและให้มสี ว่ นงำนภำยในหรื อหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบุรีรัมย์ ประกำศ ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2552)
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แผนภำพ 1 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรี รั มย์
(ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฎบุ รีรั มย์ )
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แผนภำพ 2 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะกรรมกำรประจำสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรบริ หำรงำนในสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ นอกจำกจะประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หำรที่ได้รับแต่งตั้งจำกสภำมหำวิทยำลัยให้ปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรบริ ห ำรงำนภำยในหน่วยงำน มี
เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบตั ิงำนแล้ว ยังมีคณะกรรมกำรประจำส ำนั ก วิทยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ที่ ไ ด้รั บแต่ง ตั้ง จำกมหำวิทยำลัย ให้ เ ป็ นคณะกรรมกำร ทำ
หน้ำที่กำหนดนโยบำยในกำรบริ หำรจัดกำรงำนในส ำนั ก วิทยบริ ก ำรฯ ให้ ไ ด้รั บกำรพัฒ นำอย่ำ ง
ต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภำพ อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 31(1) และมำตรำ 41 วรรคสอง แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อ บัง คับมหำวิทยำลัย รำชภัฏ บุ รี รั มย์ วำ่ ด้วย
คณะกรรมกำรประจำสถำบัน สำนัก ศูนย์ หรื อส่วนรำชกำรหรื อ หน่วยงำนที่ เ รี ย กชื่ อ อื่ น ที่ มีฐ ำนะ
เที ย บเท่ำ คณะ พ.ศ. 2547 จึ ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรประจำส ำนั ก วิทยบริ ก ำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศบริ หำรงำนนำโดย ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์มติ รธิ ศ ำล อื้ อ เพชรพงษ์ ซึ่ ง หมดวำระในวัน ที่ 8
มีนำคม 2556 และปั จจุบนั ได้มคี ณะกรรมชุดใหม ่เริ่ มทำงำนตั้งแต่วนั ที่ 9 มีน ำคม 2556 ประกอบด้วย
ดังนี้
1. ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.สมศักดิ์ จีวฒั นำ
ประธำนกรรมกำร
2. ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.กิง่ แก้ว ปะติตงั โข
กรรมกำร
3. ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.นลินทิพย์ พิมพ์กลัด
กรรมกำร
4. อำจำรย์ ดร.ณัฐพล แสนคำ
กรรมกำร
6. อำจำรย์สัญชัย ครบอุดม
กรรมกำร
7. นำงปั ณปภัช สง่ำกลำง
กรรมกำรและเลขำนุ กำร
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บทที่ 2
กำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้ อมภำยในและสภำพแวดล้ อมภำยนอก
กำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอกมีคณุ ค่ำต่อกำรดำเนิ นงำน
ของสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ สื บเนื่ องจำกกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรจัดทำแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิรำชกำรฯ และข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินคุณภำพภำยนอก มีรำยละเอียดในกำร
วิเครำะห์ แต่ละด้ำนดังนี้
กำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้ อมภำยในสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จุดแข็ง (Strength)
สิ่ งแวดล้อมที่ดีภำยในสำนักวิทยบริ กำรฯ ซึ่งมีผลให้กำรดำเนิ นงำนเป็ นไปตำมเป้ำหมำย
และมีประสิ ทธิ ภำพ
1. โครงสร้ำงของสำนักกำหนดไว้ชดั เจน ง่ำยต่อกำรปฏิบตั ิงำน กำรตรวจสอบ และกำร
พัฒนำ
2. มีกำรบริ หำรงำนเป็ นระบบ มีกำรกระจำยอำนำจงำนและควำมรั บผิ ดชอบ
3. บุคลำกรมีควำมรั บผิ ดชอบ มีควำมร่วมมือ มีนนุ ษยสัมพันธ์
4. มีกำรบริ กำรด้วยเทคโนโลยี ที่ทนั สมัย
4.1 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อให้บริ กำรสื บค้นสำรสนเทศออนไลน์
4.2 บริ กำรยืม-คืน
4.3 บริ กำรอินเทอร์ เน็ ต
4.4 บริ กำรซีดีรอม
4.5 บริ กำรหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (e-Book)
4.6 บริ กำรสื บค้นงำนวิจยั อิเล็ก ทรอนิ กส์
5. มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริ หำรมำใช้ในกำรปฏิ บตั ิงำน (ระบบ MIS)
6. บริ กำรสื่ อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึ กษำ
5.1 ระบบโทรทัศน์ วงจรปิ ด
5.2 บริ กำร Projector สำหรับกำรเรี ยนกำรสอน
5.3 ผลิตสื่ อวีดิทศั น์
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7. มีอำคำรสถำนที่ อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ตำ่ ง ๆ ให้ บริ ก ำรที่ พ ร้ อ มเพรี ย งต่อ กำรจัด
กำรศึกษำ
8. มีห้องปฏิบตั ิกำรทำงภำษำต่ำงประเทศ
จุดอ่ อน (Weakness)
ปั ญหำและอุปสรรคที่ทำให้กำรดำเนิ นงำนภำยในองค์กรล่ำช้ำ
1. มีบุคลำกรสำยสนับสนุ นที่มคี วำมรู ้และคุณ วุฒิ ตรงตำมภำระงำนไมเ่ พี ย งพอทำให้ ก ำร
ทำงำนไม ่คล่องตัวกำรพัฒนำระบบงำนล่ำช้ำ
2. โปรแกรมระบบ MIS มีควำมเสถียรต่ำ มีปัญหำบ่อย ต้องติดตั้งโปรแกรมใหม ่ทุ กเดือน
3. กำรประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ขำ่ วสำรไปสู ผ่ ใู ้ ช้บริ กำรยังขำดควำมต่อเนื่ อง
4. ชอ่ งกำรติดต่อสื่ อสำรภำยในสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีน้อ ย
โอกำส (Opportunity)
สภำพแวดล้อมภำยนอกสำนักวิทยบริ กำรฯ ที่เป็ นคุณค่ำและเป็ นผลต่อกำรดำเนิ นงำน
1. ผูบ้ ริ หำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรี รั มย์ให้ควำมสำคัญของกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้ในกำรบริ หำรจัดกำรภำยในองค์ กร
2. นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และชุมชนมีควำมต้องกำรใช้บริ กำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำกขึ้น
3. ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี ส ำรสนเทศเปิ ดโอกำสให้ ส ำนั ก วิทยบริ ก ำรฯ น ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำระบบข้อมูลบริ หำรจัดกำรให้มีคณุ ภำพมำกยิ่งขึ้น
4. สำนักวิทยบริ กำรฯ มีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์ กร หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกภำครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น เชน่ กำรวิจยั กำรพัฒนำแหล่งกำรเรี ยนรู ้ที่ยงั่ ยืนกำรสร้ำง
นิ สัยรักกำรอ่ำน เป็ นต้น
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อุปสรรค
อุปสรรคหรื อภัยคุกคำม เป็ นสภำพแวดล้อมภำยนอกที่ ทำให้กำรดำเนิ นงำนประสบปั ญหำ
และควำมยำกลำบำก
1. ควำมเจริ ญก้ำวหน้ำและกำรเปลี่ ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี ทำให้ตอ้ งใช้งบประมำณในกำร
ดำเนิ นงำนและจัดหำครุ ภณั ฑ์ เพื่อกำรพัฒนำกำรให้บริ กำรสู งขึ้นมำก
2. นักศึกษำยังขำดควำมสนใจในกำรแสวงหำควำมรู ้ด้วยตนเอง ทำให้จำนวนสถิติกำรใช้
บริ กำรสื บค้นฐำนข้อมูล ยังมีน้ อย
3. งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรไม ่เพียงพอ เมือ่ เทียบกับควำมจำเป็ น ที่ต้องกำรพัฒนำของ
แต่ละหน่วยงำนในสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยี สำรสนเทศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ หลั ก
จำกวิสัยทัศน์ ผลผลิตที่สำคัญในระยะ 4 ปี และกำรศึกษำวิเครำะห์ SWOT จุดอ่อนและจุด
แข็งของสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถรวบรวมวิเครำะห์ ให้เกิดยุ ทธศำสตร์ ที่
เป็ นแนวทำงกำรบริ หำรจัดกำรแบบบูรณำกำรและมีสว่ นร่วมได้ดงั นี้
ยุทธศำสตร์ ที่ 1 พัฒนำระบบสำรสนเทศในรู ปแบบต่ำงๆ เพื่อให้เป็ นศูนย์กลำงกำรเรี ยนรู ้
โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีศ ักยภำพและประสิ ทธิ ภำพ
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : ส่งเสริ มให้ผใู ้ ช้บริ กำรสำมำรถเรี ยนรู ้ไ ด้จำกทรัพยำกร
สำรสนเทศทุกรู ปแบบที่ มีคณุ ภำพมำตรฐำนสอดคล้องตำมหลักสู ตรกำรเรี ยนกำรสอนและกำร
พัฒนำชุมชนท้องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่มคี ุณภำพมำตรฐำน
ทันสมัยมีประสิ ทธิ ภำพ
มำตรกำร
1. สนับสนุ นระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเป็ นเครื่ องมือในกำรศึก ษำค้นคว้ำ วิจยั ของ
บุคลำกรในมหำวิทยำลัย
2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรี ยนกำรสอนในระบบกำรเรี ยนปกติในชั้น
เรี ยนและกำรเรี ยนทำงไกล
3. ส่งเสริ มให้เกิดกำรพัฒนำระบบกำรสอนแบบผสมผสำน
4. ส่งเสริ มกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพบัณ ฑิตให้ มคี วำมสำมำรถ ทักษะ
ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเรี ยนรู ้สิ่งใหม ่ให้คุ้มค่ำและมีประโยชน์ สูงสุ ด
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5. พัฒนำศูนย์ขอ้ มูลและทรัพยำกรกำรเรี ยนรู ้ ที่ได้มำตรฐำน รวมทั้งจัดทำศูนย์ขอ้ มูลเพื่อกำร
วิจยั จัดทำและเผยแพร่ผลงำนวิจยั ของคณำจำรย์แ ละบุคลำกรสู ส่ ำธำรณชนทั้งในและนอกประเทศ
แผนกำรดำเนินงำน
1. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทัง้ ประเภทสิ่ งพิมพ์ ระบบฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์
ให้บริ กำรสื บค้นข้อมูลและเผยแพร่ควำมรู ้ทำงภำษำ
2. จัดให้มรี ะบบเครื อข่ำยเสมือนส่วนตัว (Virtual Private Network : VPN) เพื่อเชื่อมโยง
เครื อข่ำยผูใ้ ช้ขอ้ มูลทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
3. จัดให้มรี ะบบ บทเรี ยนออนไลน์ (e-Learning), หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (e-Book) วำรสำร
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Journal) ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Database) เข้ำไปชว่ ยในกำรจัดกำรเรี ยนกำร
สอน
4. จัดกำรเผยแพร่และแนะนำกำรใช้สื่อกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยด้วยตนเองแก ่นั กศึก ษำ อำจำรย์ และ
บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย
5. จัดกำรประสำนงำนกับอำจำรย์ ผสู ้ อนในกำรส่งเสริ มให้นักศึก ษำใช้สื่อกำรเรี ยนรู ้ใน
รู ปแบบต่ำงๆ ในกำรเรี ยนกำรสอน
6. จัดให้มผี ลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์และนัก ศึกษำในระดับบัณฑิ ตศึก ษำให้บริ กำรสู ่
สำธำรณชนทั้งในและต่ำงประเทศแบบ Full Text ในระบบออนไลน์ บนเครื อข่ำย
ยุทธศำสตร์ ที่ 2 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยให้
มีศกั ยภำพสำมำรถรองรับภำรกิจของมหำวิทยำลัยทั้ง ด้ำนบริ หำร กำรเรี ยนกำรสอน กำรวิจยั และ
กำรบริ กำรวิชำกำรแก ่สังคม
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สำมำรถเข้ำใช้บริ กำร
รองรับภำรกิจของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงทัว่ ถึงและเสมอภำค เกิดควำมพึงพอใจต่อกำรบริ กำรใน
มหำวิทยำลัย ชุมชนท้องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ เสริ มสร้ำงพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรบนระบบเครื อ ข่ำยที่
ทันสมัยในกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
มำตรกำร
1. บริ หำรและจัดกำรทรัพยำกรบนเครื อ ข่ำยคอมพิ วเตอร์ ของมหำวิทยำลัยโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมำะสมและมีมำตรฐำน เพื่อให้เป็ นระบบเครื อข่ำยที่มปี ระสิ ทธิ ภำพ มีควำมปลอดภัย
และมีกำรใช้งำนอย่ำงเต็มประสิ ทธิ ภำพ
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2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีและเครื อข่ำยสำหรั บงำนด้ำนบริ หำร กำรเรี ยนกำรสอน กำรวิจยั
และกำรบริ กำรวิชำกำรให้เป็ นเลิศเป็ นที่พอใจของผูใ้ ช้บริ กำร
3. สนับสนุ นให้มกี ำรดำเนิ นกำรด้ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลัย อย่ำง
เหมำะสม และมีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน อย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิ ทธิ ภำพ
4. พัฒนำบุคลำกรผูท้ ำหน้ำที่ให้บริ กำรและ ผูท้ ำหน้ำที่กำกับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ แ ละ
เครื อข่ำยให้มคี วำมรู ้ ควำมสำมำรถพร้อ มรั บกำรเปลี่ ยนแปลงทำงเทคโนโลยี
แผนกำรดำเนินงำน
1. จัดกำรปรับปรุ งระบบสำยส่ง ข้อ มูล (Cable) และอุปกรณ์เครื อข่ำยให้ทนั สมัย เพื่อให้
สำมำรถรองรับกับปริ มำณกำรใช้งำนอย่ำงเต็มประสิ ทธิ ภำพ และมีระบบกำรดูแลรัก ษำตลอดกำร
ใช้งำน
2. จัดกำรเพิ่มจุดให้บริ กำรเครื อข่ำยแบบไร้ สำยและจัดเตรี ย มอุ ปกรณ์ อำนวยควำมสะดวก
เพื่อให้บริ กำร ได้แก ่ ไฟส่องสว ่ำง Access Point และ Switch และระบบรักษำควำมปลอดภัย
3. จัดทำระบบ Login กลำง ให้สำมำรถใช้รหัสผ่ำน (Password) ทีผ่ ใู ้ ช้กำหนดขึ้นเอง โดยมี
รหัสผ่ำนเดียวกันสำมำรถใช้ได้ทุกระบบในกำรให้บริ กำรของมหำวิทยำลัย
4. พัฒนำให้มรี ะบบจดหมำยอิเล็กทรอนิ ก ส์ (e-Mail) ที่เป็ นของมหำวิทยำลัยให้บริ กำรกับ
บุคลำกรและนักศึกษำ
5. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริ หำรและกำรตัดสิ นใจ (PMIS) ให้สำมำรถใช้งำนได้
จริ งอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ แก้ปัญหำซ้ ำซำกที่เกิดจำก Web Server เดิมที่ไม ่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำง
รำบรื่ น โดยกำร Upgrade อุปกรณ์ จัดตั้งทีมผูเ้ ชี่ยวชำญเพื่อทำกำรปรั บปรุ งและแก้ปัญหำอย่ำง
ต่อเนื่ องทัว่ ถึงทุกหน่วยงำน
6. จัดอบรมกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริ หำรและกำรตัดสิ นใจ (PMIS) เฉพำะ
ในส่วนที่ยงั ไม ่ได้มกี ำรใช้งำน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและสนับสนุ นให้ทุกหน่วยงำนมีกำรใช้งำน
ระบบ PMIS อย่ำงครอบคลุมงำนทุก ด้ำน เชน่ งำนกิจกำรนักศึกษำ งำนวิจยั เป็ นต้น
7. จัดทำ Web Site ของมหำวิทยำลัยให้มอี ย่ำงน้อย 2 ภำษำ และตั้งทีมให้คำปรึ กษำและ
จัดทำ Web Site ของทุกหน่วยงำนเพื่อสนับสนุ นให้ทุกหน่วยงำนมี Web Site เป็ นของหน่วยงำนเอง
8. พัฒนำเนื้ อหำ (Content) ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้รองรับกับเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัด
อันดับมหำวิทยำลัย (University Ranking) โดยมุงเน้
่ นให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรั มย์ให้ติด 1 ใน 10
ของมหำวิทยำลัยในกลุม่ มหำวิทยำลัย รำชภัฏ
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9. ส่งเสริ มให้บุคลำกรในมหำวิทยำลัย ได้มีทัก ษะทำงด้ำ นกำรรู ้ ส ำรสนเทศ (Information
Literacy) เพิ่มมำกขึ้น โดยกำรปรับปรุ งศูนย์วทิ ยบริ ก ำรให้ เ ป็ นห้ อ งสมุดมีชี วิต เพื่ อ ให้ เ ป็ นแหล่ง
ควำมรู ้ เพิ่มพูนทักษะทำงด้ำนปั ญญำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมบันเทิง และกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ
10.ขยำยเวลำกำรให้บริ กำรของศูนย์คอมพิวเตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต และส ำนั ก วิทยบริ ก ำร
และสร้ำงบรรยำกำศที่รม่ รื่ น และจัดให้มที รั พ ยำกรที่ เ หมำะสมแก ก่ ำรเรี ย นรู ้ ได้แ ก ่ จัดหำข้อ มูล
ประเภทสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อโสตทัศน์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ที่ทนั สมัย ครบถ้วน ตำมควำมต้อ งกำร มีก ำรจัด
มุมควำมรู ้ มุมบริ กำร และมุมกิจกรรมต่ำ ง ๆ สอดคล้อ งและเหมำะสม ที่ นั่ ง อ่ำ น บรรยำกำศสบำย
เป็ นกันเอง
11.จัดกิจกรรมกำรส่งเสริ มกำรอ่ำน กำรจัดมุมดู ห นั ง ฟั ง เพลง เล่น เกมต่ำ ง ๆ เป็ นสั ดส่วน
และเอื้ออำนวยแก ่ผูใ้ ช้บริ กำร จัดทำ e-Book และกำรให้ บริ ก ำรยื ม Tablet แก น่ ั ก ศึ ก ษำเพื่ อ ใช้ใ น
กำรค้นคว้ำ และอ่ำน e-Book เพื่อสร้ำงสังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้และสร้ำงนิ สัยรักกำรอ่ำ นอย่ำ งยั่ง ยื น มี
กำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรเรี ยนรู ้ เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลำและเกิดขึ้ น
ในทุกชว่ งวัยตลอดชีวติ
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 ส่งเสริ มและพัฒนำสู ก่ ำรเป็ นองค์กำรแห่งกำรเรี ยนรู ้และพัฒนำ
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู ้เพื่อกำรเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองตลอดชี วติ
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : พัฒนำหน่วยงำนไปสู อ่ งค์กำรแห่งกำรเรี ยนรู ้และใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อส่งเสริ มกำรเรี ยนรู ้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ ในกำรพัฒนำ
ตน ชุมชนท้องถิ่นและสังคมและสื บสำนกำรเรี ยนรู ้โ ครงกำรอันเนื่ องมำจำกพระรำชดำริ และ
หลักกำรตำมรอยพระยุคลบำท
กลยุทธ์ มุงเน้
่ นพัฒนำหน่วยงำนให้เป็ นศูนย์กลำงกำรเรี ยนรู ้ สร้ำงเครื อข่ำยควำมร่วมมือ
กับสถำบันอุดมศึกษำในกำรแลกเปลี่ ยนประสบกำรณ์ ในกำรบริ หำรจัดกำรควำมรู ้และกำรให้บริ กำร
มำตรกำร
1. พัฒนำหน่วยงำนให้เป็ นศูนย์กลำงกำรฝึ กอบรมและให้คำปรึ กษำเทคโนโลยี สำรสนเทศ
ให้แก ่บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยและชุมชน
2. ส่งเสริ มให้มีก ำรแลกเปลี่ ย นควำมรู ้ ประสบกำรณ์ ด้ำ นเทคโนโลยี คอมพิ วเตอร์ แ ละ
เครื อข่ำยองค์กำรภำยนอกทัง้ ภำครัฐและเอกชน
3. พัฒ นำหน่ วยงำนไปสู ่อ งค์ ก ำรแห่ง กำรเรี ยนรู ้ ด้ ำ นกำรพัฒ นำและใ ช้เ ทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรเผยแพร่ควำมรู ้ และสำรสนเทศสู ส่ ำธำรณชน
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แผนกำรดำเนินงำน
1. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบควำมสำมำรถทำงภำษำต่ำงประเทศด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
2. สร้ ำ งเครื อ ข่ำ ยควำมร่วมมื อ ส ำนั ก วิทยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศระหวำ่ ง
สถำบันอุดมศึกษำ
3. จัดทำศูนย์ขอ้ มูลท้องถิ่ น ของจัง หวัดบุ รี รั มย์ ใ นรู ปแบบฐำนข้อ มูล ที่ มีชี วิต โดยพัฒ นำ
ข้อมูลจำกทุกภำคส่วน ผ่ำนระบบเครื อข่ำยออนไลน์ ในกำรปรับปรุ งข้อ มูลให้เป็ นปั จจุ บนั
4. โครงกำรถ่ำยทอดบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช ว่ ยสอน สื บสำนกำรเรี ย นรู ้ อ ัน เนื่ อ งมำจำก
พระรำชดำริ และหลักกำรตำมรอยพระยุคลบำท
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บทที่ 3
วิเครำะห์ ควำมสอดคล้ องเชื่ อมโยงแผนกลยุทธ์ และนโยบำย
ส ำนั ก วิทยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศได้ วิเ ครำะห์ ควำมสอดคล้อ ง และควำม
เชื่อมโยงระหว ่ำงแผนกลยุทธ์ (ปรัชญำ/วิสัยทัศน์ /และพันธกิจ กับนโยบำยสภำมหำวิทยำลัย พ.ร.บ.
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ กรอบแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2560-2564)
โดยผูบ้ ริ หำร อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำมีส ่วนร่วมในกำรพัฒนำแผนกลยุ ทธ์ ดงั นี้
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้อง กับปณิธำน

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรมั ย์
ฉบับที่ 12
พระรำชบัญ ญัติ มหำวิทยำลัย รำชภัฏ ปรัชญำ
พ.ศ. 2547 มำตรำ 7 และ มำตรำ 8
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ บุรีรัม ย์ เป็ น
สถำบัน อุ ดม ศึ ก ษำเพื่ อพั ฒ น ำ
ท้องถิ่น

กรอบแผนอุดมศึกษำ ระยะยำว 15
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
1. กำรสร้ ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
มหำวิทยำลัยของรั ฐหรื อกำรเป็ น
มหำวิทยำลัยอิสระในกำกับของรั ฐ
2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนของ
มหำวิทยำลัยของรั ฐโดยกำรขยำยสำขำวิชำ
ที่เป็ นที่ต้องกำรของสังคมและยกระดับ /
พัฒนำคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ กำรวิจัย
และกำรให้บริ กำรทำงวิชำกำร
3. สนับสนุนให้เอกชนเข้ำมำมีส่วนร่ วมใน
กำรศึกษำและพัฒนำระบบอุดมศึกษำ
4. ลดควำมซำ้ ซ้อนในกำรผลิตบัณฑิต เพื่อ
มิให้เกินควำมจำเป็ นหรื อเกินควำมต้องกำร

ควำมเชื่อมโยงนโยบำย
บริ หำรงำน
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ปรัชญำ
แหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรูค้ วบคู่
คุณภำพกำรบริกำรประสำน
เทคโนโลยีท ันสมัยโยงใยควำมรูส้ ู่
ท้องถิน่

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ภำยใน 2564 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บุรีรมั ย์เ ป็ นสถำบันอุดมศึกษำชัน้
นำของภำคตะวันออกเฉียงเหนื อ
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและแข่งขัน
ได้ในระดับสำกล

กำรบริกำรด้วยอิเ ล็กทรอนิ กส์ (eService) กระจำยเครือข่ำยทีม่ ี
ประสิทธิภำพให้ครอบคลุมมหำวิทยำลัย
กำรเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนอิเ ล็กทรอนิ กส์
(e-Learning) กำรบริกำรเครื่องมือและ
สนับสนุ นกำรผลิตสื่อเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น
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พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้อง กับปณิธำน

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ฉบับที่ 12

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรมั ย์

ควำมเชื่อมโยงนโยบำย
บริ หำรงำน
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

วิสัยทัศน์
แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
อุดมศึกษำเป็ นแหล่งองค์ควำมรู้ และพัฒนำ
กำลังคนระดับสูงที่มีคณุ ภำพเพื่อกำรพัฒนำ
ชำติอย่ำงยั่งยืน สร้ ำงสังคมกำรเรี ยนรู้ ตลอด
ชีวิต ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่ 12 บนพื้นฐำนปรั ชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีบทบำทสูงใน
ประชำคมอำเซียนและมุ่งสู่คณุ ภำพ
อุดมศึกษำระดับนำนำชำติ

มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ

พันธกิจ

พันธกิจ

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงค์ท้ งั ในฐำนะพลเมืองและพลโลก
มำตรฐำนที่ 2 แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 3 แนวกำรสร้ ำงสังคมแห่งกำร
เรี ยนรู้ /สังคมแหง่ ควำมรู้

1. ผลิตบัณฑิตและสร้ ำงโอกำสทำง
กำรศึกษำที่มีคณุ ภำพตำมมำตรฐำน
วิชำกำรและวิชำชีพ
2. วิจัยสร้ ำงองค์ควำมรู้ เพื่อพัฒนำ
ท้องถิ่นและเชือ่ มโยงเครื อข่ำยวิจัย
3. บริ กำรวิชำกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยี ยกระดับและเสริ มสร้ ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชนรวมถึง
ผู้ประกอบกำรให้แข่งขันได้
4. อนุรักษ์มรดกทำงศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริ มสืบสำนภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
5. ผลิต พัฒนำครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่มีคณุ ภำพ

1. เป็ นศูนย์กลำงเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
มีประสิทธิภำพ
2. จัดหำ จัดกำร และบริ กำรสำรสนเทศที่
หลำกหลำยรู ปแบบด้วยเทคโนโลยี
3. เป็ นสมำชิกเครื อข่ำยสำรสนเทศใน
ระดับสถำบัน ท้องถิ่นและสำกล
4. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพและ
สอดคล้องกับเครื อข่ำยอื่นที่เชือ่ มโยง
5. บริ กำรบุคลำกรของมหำวิทยำลัยใน
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร
เพื่อพัฒนำศักยภำพของตนเองและของ
หน่วยงำน
6. ให้บริ กำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศแก่หน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก

มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ
1. มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต
2. มำตรฐำนด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร
อุดมศึกษำ
3. มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ ำงและพัฒนำสังคม
ฐำนควำมรู้ และสังคมแห่งกำรเรี ยนรู้

6. ส่งเสริ ม สืบสำนโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกแนวพระรำชดำริ
สนับสนุนและมีส่วนร่ วมในกำร
บริ หำรจัดกำรทรั พยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
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แผนพัฒนำกำรศึกษำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.25602564) มีดงั นี้
ยุทธศำสตร์ ที่ 1 : เปลี่ยนระบบกำรนำ
องค์กรให้ขบั เคลื่อนอุดมศึกษำ
แบบองค์รวม
ยุทธศำสตร์ ที่ 2 : พัฒนำอำจำรย์ให้เ ป็ น
มืออำชีพและพัฒนำผู ้เชีย่ วชำญมืออำชีพ
ให้เ ป็ นอำจำรย์
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 : ยกระดับคุณภำพ
บัณฑิตอย่ำงก้ำวกระโดด
ยุทธศำสตร์ ที่ 4 : ปฏิรูปกำรบริหำร
กำรเงินอุดมศึกษำเพื่อขับเคลื่อน
สถำบันอุดมศึกษำสู่ควำมเป็ นเลิศ

ควำมสอดคล้ องและเชื่ อมโยง ควำมสอดคล้ องและเชื่ อมโยง กับ
กับนโยบำยขับเคลื่ อน
นโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรมั ย์

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
นโยบำยในกำรบริ หำรและกำร นโยบำยบริ หำรและกำรพัฒ นำส ำนัก
พัฒนำมหำวิทยำลัย
วิทยบริ กำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ
1. กำรผลิตบัณฑิตและสร้ำง
1.จัดหำและรวบรวมทรัพยำกร
โอกำสทำงกำรศึกษำทีม่ ีคณุ ภำพ
สำรสนเทศหลำกหลำยรูปแบบให้
ตำมมำตรฐำนวิชำกำรและวิชำชีพ สอดคล้องตรงตำมหลักสูตรกำรเรียน
2. วิจัยและบริกำรทำงวิชำกำร
กำรสอนและควำมต้องกำรของผู ้ใช้
เพื่อสร้ำงองค์ควำมรูใ้ นกำรพัฒนำ ทันต่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและ
ท้องถิ่น
เทคโนโลยี
3. กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 2. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ
เพื่อรองรับควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำน เทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีศกั ยภำพ
วิทยำกำร
สำมำรถรองรับภำรกิจของ
4. กำรส่งเสริม สืบสำน ทำนุ
มหำวิทยำลัยทัง้ ด้ำนบริหำร กำรเรียน
บำรุงศิลปวัฒนธรรม และ
กำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำร
โครงกำรอันเนื่ องมำจำก
วิชำกำรแก่สงั คม
พระรำชดำริ
3. ให้บริกำรพื้นฐำนและบริกำรอื่นๆ
5. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำร ตรงกับควำมต้องกำรมีระเบียบกำรใช้
ทรัพยำกรมนุ ษย์อย่ำงมีคณุ ภำพ บริกำรทีช่ ัดเจนเพื่อควำมเสมอภำค
6. กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน
และควำมพึงพอใจของผู ้ใช้บริกำร
และสิทธิประโยชน์ ให้เ กิด
4. บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
ประโยชน์ สูงสุด
ทันสมัยเพียงพอต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ
และกำรเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเพื่อพัฒนำสู่
กำรเป็ นองค์กำรแห่ งกำรเรียนรูแ้ ละ
กำรจัดกำรควำมรูเ้ พื่อกำรเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองตลอดชีวติ
5. พัฒนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนและกำร
บริหำรจัดกำรสำมำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู ้ใช้บริกำร

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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แผนพัฒนำกำรศึกษำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2560-2564)

ควำมสอดคล้ องและเชื่ อมโยง
กับนโยบำยขับเคลื่ อน

ควำมสอดคล้ องและเชื่ อมโยง กับ
นโยบำย

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรมั ย์

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
6. ส่งเสริมงำนบริกำรวิชำกำรและ
โครงกำรทีเ่ ป็ นอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย คือ “บัณฑิตมีสำนักดี
ซือ่ สัตย์สุจริต จิ ตอำสำ พัฒนำสังคม”
เพื่อพัฒนำศักยภำพชุมชนท้องถิ่นและ
สังคม
7. พัฒนำและรักษำมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ เปิ ด
โอกำสให้ชมุ ชนท้องถิน่ และสังคมมี
ส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็ นและบริหำร
จัดกำร
8. ปรับปรุงและจัดพื้นทีบ่ ริกำรต่ำงๆ
อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ และร่วมรณรงค์
ส่งเสริมมำตรกำรประหยัดพลังงำน
พัฒนำให้เ ป็ นสำนักวิทยบริกำรฯสีเ ขียว
9. แสวงหำพันธมิตรและเครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำงสำนักวิทยบริกำรฯ ภำคี
ต่ำงๆ ทัง้ ภำยในและภำยนอกให้เ กิดกำร
ใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรูร้ ่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
10. สนับสนุ นกำรพัฒนำสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มี
ระบบสำรสนเทศในรูปแบบต่ำงๆ
เพื่อให้เ ป็ นศูนย์กลำงกำรเรียนรูโ้ ดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีศกั ยภำพ
และประสิทธิภำพ

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ตำรำงแสดงควำมเชื่ อมโยงแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่ นดิน
ประเด็นยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร
และแผนปฏิบัติรำชกำรมหำวิทยำลั ยรำชภัฏบุรีรัมย์ 4 ปี พ.ศ. (2561–2564)
แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่ นดิน
(นโยบำยคณะรัฐบำล)
1. นโยบำยเร่ งด่ วนทีจ่ ะเริ่ม
ดำเนินกำรในปี แรก
1.6 เร่งฟื้ นฟูควำม
สัมพันธ์ และพัฒนำควำมร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนและนำนำ
ประเทศ

ยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของ
ยกระดับคุณภำพและ
มำตรฐำนทรัพยำกรมนุ ษย์เพื่อ
รองรับกำรเปิ ดเสรี ประชำคม
อำเซียน

ยุทธศำสตร์ สกอ.
ยุทธศำสตร์ กำรสร้ำงควำม
เชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมภิ ำคเพื่อควำมมัน่ คงทำง
เศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลั ยรำชภัฏบุรีรัมย์
สร้ำงควำมเป็ นเลิศสู ่
ประชำคมอำเซียน

ยุทธศำสตร์
สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
พัฒนำระบบสำรสนเทศ
ในรู ปแบบต่ำงๆ เพื่อให้
เป็ นศูนย์กลำงกำรเรี ยนรู ้
โดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงมี
ศักยภำพและ
ประสิ ทธิ ภำพพร้อมสู ่
ประชำคมอำเซียน

แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่ นดิน
(นโยบำยคณะรัฐบำล)
4. นโยบำยสั งคมและคุณภำพชีวิต
4.1 นโยบำยกำรศึกษำ

ยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร
กำรจัดกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ
ระดับอำชีวศึกษำและกำร
ฝึ กอำชีพให้สอดคล้องกับ
ตลำดแรงงำนทัง้ ในเชิง
ปริ มำณและคุณภำพ
กำรสนับสนุ นกำรวิจยั และ
พัฒนำเพื่อสร้ำงนวัตกรรม
และกำรพัฒนำประเทศ

ยุทธศำสตร์ สกอ.
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำคนสู ่
สังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
อย่ำงยัง่ ยืน

1. ยุทธศำสตร์ กำรปรับ
โครงสร้ำงเศรษฐกิจสู ก่ ำรเติบโต
อย่ำงมีคณุ ภำพอย่ำงยัง่ ยืน
2. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำคนสู ่
สังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
อย่ำงยัง่ ยืน
3. ยุทธศำสตร์ ควำมเข้มแข็งภำค
เกษตร ควำมมัน่ คงของอำหำร
และพลังงำน

ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลั ยรำชภัฏ
บุรีรัมย์
พัฒนำและยกระดับ
คุณภำพบัณฑิตให้
เป็ นไปตำม
มำตรฐำนสำกล

ยุทธศำสตร์
สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส่งเสริ มและพัฒนำสู ก่ ำร
เป็ นองค์กำรแห่งกำรเรี ยนรู ้
และพัฒนำแนวทำงกำร
จัดกำรควำมรู ้เพื่อกำรเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองตลอดชีวติ

พัฒนำงำนวิจยั บน
ฐำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ และ
บริ กำรทำงวิชำกำรเพื่อ
เป็ นแหล่งภูมปิ ั ญญำ
ของท้องถิน่ และชุมชน
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แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่ นดิน
(นโยบำยคณะรัฐบำล)
4. นโยบำยสั งคมและคุณภำพชีวิต
4.4 นโยบำยศำสนำศิลปะและ
วัฒนธรรม
6. นโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
กำรวิจัยและนวัตกรรม
6.1 เร่งพัฒนำให้ประเทศไทยเป็ น
สังคมที่อยูบ่ นพื้นฐำนขององค์
ควำมรู ้

ยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร

ยุทธศำสตร์ สกอ.

ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลั ยรำชภัฏบุรีรัมย์

กำรสร้ำงโอกำสทำง
กำรศึกษำแก ่ประชำชน
ทุกกลุม่ อย่ำงเท่ำเทียม

ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำคนสู ่
อนุ รักษ์ ส่งเสริ มและ
สังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ สื บสำนอัตลักษณ์ทำง
อย่ำงยัง่ ยืน
ศิลปวัฒนธรรมอีสำนใต้

กำรพัฒนำกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อให้กำรศึกษำทัดเทียม
กับนำนำชำติ

-

พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อควำม
ก้ำวหน้ำด้ำนวิทยำกำร
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ยุทธศำสตร์
สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัยให้มศี กั ยภำพ
สำมำรถรองรับภำรกิจของ
มหำวิทยำลัยทั้งด้ำน
บริ หำร กำรเรี ยนกำรสอน
กำรวิจยั และกำรบริ กำร
วิชำกำรแก ่สังคม
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แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่ นดิน
(นโยบำยคณะรัฐบำล)

8. นโยบำยกำรบริหำรกิจกำร
บ้ ำนเมื องทีด่ ี

ยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร

-

ยุทธศำสตร์ สกอ.

ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลั ยรำชภัฏบุรีรัมย์

ยุทธศำสตร์
สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

พัฒนำระบบบริ หำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล
(ยุทธศำสตร์ แผนกำรพัฒนำ พัฒนำกำรจัดกำรทรัพย์สิน
กำรศึกษำระดับอุดมศึ กษำ
และสิ ทธิ ประโยชน์ ของ
ฉบับที่ 11) ยุทธศำสตร์ ที่ 4 มหำวิทยำลัยให้เกิด
ปฏิรูปกำรบริ หำรกำรเงิ น
ประโยชน์ สูงสุ ดเพื่อพึ่งพำ
อุดมศึกษำ เพื่อขับเคลื่อน ตนเองได้
สถำบันอุดมศึกษำสู ค่ วำม
เป็ นเลิศ
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ตำรำงแสดงควำมเชื่ อมโยงแผนบริหำรรำชกำรแผ่ นดิน
สู่ แผนปฏิบัติรำชกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี มหำวิทยำลั ยรำชภัฎบุรีรัมย์
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : กำรผลิตบัณฑิตและสร้ ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มคี ุณภำพตำมมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชี พ
ยุทธศำสตร์ ของมหำวิทยำลัย : สร้ ำงควำมเป็ นเลิ ศสู่ ประชำคมอำเซียน
ยุทธศำสตร์ ที่ 1 พัฒนำระบบสำรสนเทศในรู ปแบบต่ำง ๆ เพื่อให้เป็ นศูนย์กลำงกำรเรี ยนรู ้โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีศกั ยภำพและประสิ ทธิ ภำพ
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่ นดิน นโยบำย กลยุทธ์ และวิธีกำร รัฐบำล
ควำมเชื่ อมโยง/สอดคล้ องกับนโยบำยรัฐบำลที่ ๑ : นโยบำยเร่งด่วนที่จะเริ่ มดำเนินกำรในปี แรก
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์
๑.๖ เร่ งฟื้ นฟูควำมสั มพันธ์ และพัฒนำควำมร่ วมมื อกับประเทศเพื่อนบ้ ำนและนำนำประเทศ
กระทรวงศึกษำธิกำร
สกอ.
เป้ ำประสงค์ เชิงนโยบำย
นโยบำย
กลยุทธ์ และวิธีกำร
ภำคส่วนที่เกีย่ วข้องของไทยมีควำมเข้ำใจ
เร่งฟื้ นฟูควำมสัมพันธ์ และพัฒนำควำม
เตรี ยมควำมพร้อมและ กำรเพิ่มขีด
ยุทธศำสตร์
และตระหนักถึงประโยชน์ และผลกระทบใน ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและนำนำ
ส่งเสริ ม
ควำมสำมำรถของ
กำรสร้ำง
กำรเข้ำสู ป่ ระชำคมอำเซียนเพื่อให้สำมำรถ
ประเทศเพื่อสนับสนุ นกำรเจริ ญเติบโตทำง ควำมตระหนักรู ้ของ
ทรัพยำกรมนุ ษย์เพื่อ ควำม
ปรับตัวและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เศรษฐกิจในภูมภิ ำคร่วมกันโดยเฉพำะกำร ประชำชน
รองรับ
เชื่อมโยงกับ
เร่งแก้ไขปั ญหำกระทบกระทัง่ ตำมแนว
ผูป้ ระกอบกำรและ
กำรเปิ ดเสรี
ประเทศใน
พรมแดนผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรทูตบน ภำคส่วนต่ำงๆของ
ประชำคมอำเซียน
ภูมภิ ำคเพื่อ
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แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่ นดิน นโยบำย กลยุทธ์ และวิธีกำร รัฐบำล
ควำมเชื่ อมโยง/สอดคล้ องกับนโยบำยรัฐบำลที่ ๑ : นโยบำยเร่งด่วนที่จะเริ่ มดำเนินกำรในปี แรก
ยุทธศำสตร์
๑.๖ เร่ งฟื้ นฟูควำมสั มพันธ์ และพัฒนำควำมร่ วมมื อกับประเทศเพื่อนบ้ ำนและนำนำประเทศ
กระทรวงศึกษำธิกำร
เป้ ำประสงค์ เชิงนโยบำย
นโยบำย
กลยุทธ์ และวิธีกำร
พื้นฐำนของสนธิ สัญญำและกฎหมำยที่
ไทยเกีย่ วกับอำเซียน
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด :
เกีย่ วข้องและเร่งดำเนิ นกำรตำมข้อผูกพัน
และกำรเป็ นประชำคม
มีกำรประสำนควำมร่วมมือระหว ่ำงภำครัฐ
ในกำรรวมตัวเป็ นทัง้ ในมิติเศรษฐกิจสัง คม อำเซียนและกรอบ
ภำคเอกชนประชำชนและสื่ อมวลชนเพื่อ
และควำมมัน่ คงตลอดจนกำรเชื่อ มโยง
ควำมร่วมมือ อื่นๆ
ส่งเสริ มกำรมีสว่ นร่วมและพัฒนำศักยภำพ
เพื่อเตรี ยมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู ่ประชำคม เส้นทำงคมนำคมขนส่งภำยในและ
อำเซียน
ภำยนอกภูมภิ ำค
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สกอ.
ควำมมัน่ คง
ทำง
เศรษฐกิจ
และสังคม
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นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำร
ยุทธศำสตร์ ของมหำวิทยำลัย : พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อควำมก้ำวหน้ำด้ำนวิทยำกำร
ยุทธศำสตร์ ที่ 2 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยให้ มศี ักยภำพสำมำรถรองรับภำรกิจของมหำวิทยำลัย ทั้งด้ำน
บริ หำร กำรเรี ยนกำรสอน กำรวิจยั และกำรบริ กำรวิชำกำรแก ่สังคม
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่ นดิน นโยบำย กลยุทธ์ และวิธีกำร รัฐบำล
ควำมเชื่ อมโยง/สอดคล้ องกับนโยบำยรัฐบำลที่ : นโยบำยที๖่ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีกำรวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ สกอ.
๖.๑ เร่ งพัฒนำให้ ประเทศไทยเป็ นสั งคมทีอ่ ยู่บนพื้นฐำนขององค์ ควำมรู้
กระทรวงศึกษำธิกำร
เป้ำประสงค์ เชิงนโยบำย
นโยบำย
กลยุทธ์ และวิธีกำร
ให้มกี ำรใช้วทิ ยำศำสตร์
เร่งพัฒนำให้ประเทศไทยเป็ นสังคมที่อยูบ่ น
สร้ำงกำรเรี ยนรู ้และ
กำรพัฒนำกำรใช้
และเทคโนโลยีสนับสนุ น พื้นฐำนขององค์ควำมรู ้โดยพัฒนำควำมรู ้ดำ้ น
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ของ เทคโนโลยี
ระบบกำรศึกษำทุกระดับ
วิทยำศำสตร์ ให้ประชำชนได้ใช้ในชีวติ ประจำวัน เยำวชนและเผยแพร่
สำรสนเทศเพื่อให้
ของประเทศ รวมทั้งสร้ำง ให้ทดั เทียมกับพัฒนำกำรในระดับนำนำชำติจัดให้ ควำมรู ้ดำ้ นวิทยำศำสตร์ กำรศึกษำทัดเทียม
และพัฒนำกำลังคนด้ำน
มีแหล่งควำมรู ้สำธำรณะเพิ่มขึ้น ทั้งในรู ปองค์ กร
และเทคโนโลยีสู ่
กับนำนำชำติ
วิทยำศำสตร์ และ
เชน่ พิพิธภัณฑ์วทิ ยำศำสตร์ สิ่งพิมพ์และผ่ำนทำง ประชำชนรวมทั้งเพิ่ม
เทคโนโลยีให้เป็ นฐำน
เครื อข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศตลอดจนยก
โอกำสในกำรเข้ำถึง
ปั จจัยกำรผลิต
มำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ และ
ข้อมูลข่ำวสำร
เทคโนโลยีทุกระดับ
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นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : กำรผลิ ตบัณฑิ ตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่ มีคณุ ภำพตำมมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์ ของมหำวิทยำลัย : พัฒนำและยกระดับคุณภำพบัณฑิตให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 ส่งเสริ มและพัฒนำสู ก่ ำรเป็ นองค์กำรแห่งกำรเรี ยนรู ้แ ละพัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู ้เพื่อกำรเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองตลอดชีวิต
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่ นดิน นโยบำย กลยุทธ์ และวิธีกำร รัฐบำล
ควำมเชื่ อมโยง/สอดคล้ องกับนโยบำยรัฐบำลที่ ๔ : นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวติ
๔.๑ นโยบำยกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์ เชิง
นโยบำย
กลยุทธ์ และวิธีกำร
นโยบำย
พัฒนำ ๕ ศักยภำพของ
ผลิตและพัฒนำกำลังคน
จัดกำรศึกษำขั้นอุดมศึกษำและ
พื้นที่ใน๕กลุม่ อำชีพใหม ่ อำชีวศึกษำให้สอดคล้องกับ
ระดับกลำงและระดับสู งที่
ให้สำมำรถแข่งขันได้ใน ตลำดแรงงำนทั้งในเชิงปริ มำณและ
สอดคล้องกับควำมต้องกำร
๕ ภูมภิ ำคหลักของโลก คุณภำพโดยกระบวนกำรสร้ำง
ของตลำดแรงงำนโดยเน้นกำร
ประสบกำรณ์ระหว ่ำงเรี ยนอย่ำง
ปฏิบตั ิมำกกว ่ำทฤษฎีควบคู ่
กับกำรขยำยกำรศึกษำระบบ
เหมำะสมและสนับสนุ นกำรสร้ำง
รำยได้ระหว ่ำงเรี ยนและสนับสนุ นให้ ทวิภำคีสหกิจศึกษำและกำร
ผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำมีงำนทำได้ทนั ทีโดย ฝึ กงำนให้มำกขึ้นรวมทั้ง

ยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร

ยุทธศำสตร์ สกอ.

กำรจัดกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำระดับ
อำชีวศึกษำและกำรฝึ ก
อำชีพให้สอดคล้องกับ
ตลำดแรงงำนทั้งในเชิง
ปริ มำณและคุณภำพ

ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ
คนสู ส่ ังคมแห่งกำร
เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อย่ำง
ยัง่ ยืน
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แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่ นดิน นโยบำย กลยุทธ์ และวิธีกำร รัฐบำล
ควำมเชื่ อมโยง/สอดคล้ องกับนโยบำยรัฐบำลที่ ๔ : นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวติ
๔.๑ นโยบำยกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์ เชิง
นโยบำย
กลยุทธ์ และวิธีกำร
นโยบำย
ควำมร่วมมือ ระหว ่ำงแหล่งงำนกับ
ส่งเสริ มกำรมีงำนทำ
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด :
ร้อยละของผูส้ ำเร็ จกำร
สถำนศึกษำส่งเสริ มให้มศี ูนย์อบรม
ระหว ่ำงเรี ยน
อำชีวศึกษำเพื่อให้นักเรี ยนนักศึกษำ
อำชีวศึกษำและกำร
และประชำชนสำมำรถเรี ยนรู ้
อุดมศึกษำที่เข้ำสู ่
ตลำดแรงงำนมี
สมรรถนะเป็ นที่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้และมีงำนภำยใน
๑ ปี รวมทั้งประกอบ
อำชีพอิสระเพิ่มขึ้น

ยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร
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ตำรำงเชื่ อมโยงนโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ และสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
นโยบำยสภำ

ประเด็น
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลั ย
1. กำรผลิต
1.พัฒนำและ
บัณฑิตและ
ยกระดับ
สร้ำงโอกำส
คุณภำพบัณฑิต
ทำงกำรศึกษำ ที่ ให้เป็ นไปตำม
มีคณุ ภำพตำม มำตรฐำนสำกล
มำตรฐำนทำง
วิชำกำรและ
วิชำชีพ
2. สร้ำงควำม
เป็ นเลิศสู ่
ประชำคม
อำเซียน

ประเด็นยุทธศำสตร์
สำนักวิทยบริกำรฯ
ส่งเสริ มและพัฒนำสู ่
กำรเป็ นองค์กำรแห่ง
กำรเรี ยนรู ้และ
พัฒนำแนวทำงกำร
จัดกำรควำมรู ้เพื่อ
กำรเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองตลอดชีวติ

พัฒนำระบบ
สำรสนเทศใน
รู ปแบบต่ำง ๆ
เพื่อให้เป็ น
ศูนย์กลำงกำรเรี ยนรู ้
โดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงมี
ศักยภำพและ
ประสิ ทธิ ภำพพร้อม
สู ป่ ระชำคมอำเซียน

กลยุทธ์ หลั กสำนักวิทยบริกำรฯ
1. พัฒนำหน่วยงำนให้เป็ นศูนย์กลำงกำรฝึ กอบรม
และให้คำปรึ กษำเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก ่
บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยชุมชนท้องถิน่
2. ส่งเสริ มให้มกี ำรแลกเปลี่ยนควำมรู ้
ประสบกำรณ์ ด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เครื อข่ำยองค์กำรภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน
3. พัฒนำหน่วยงำนไปสู อ่ งค์กำรแห่งกำรเรี ยนรู ้
ด้ำนกำรพัฒนำและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
กำรเผยแพร่ควำมรู ้ และสำรสนเทศสู ส่ ำธำรณชน
1. สนับสนุ นระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
เป็ นเครื่ องมือในกำรศึกษำค้นคว้ำ วิจยั ของ
บุคลำกรในมหำวิทยำลัย
2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำร
เรี ยนกำรสอนในระบบกำรเรี ยนปกติในชั้นเรี ยน
และกำรเรี ยนทำงไกล
3. ส่งเสริ มให้เกิดกำรพัฒนำระบบกำรสอนแบบ
ผสมผสำน
4. ส่งเสริ มกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
พัฒนำคุณภำพบัณฑิตให้มคี วำมสำมำรถ ทักษะ
ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเรี ยนรู ้
สิ่ งใหม ่ให้คมุ้ ค่ำและมีประโยชน์ สูงสุ ด

นโยบำยสภำ

ประเด็น
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลั ย
2. กำรวิจยั และ 3. พัฒนำ
บริ กำรทำง
งำนวิจยั บน
วิชำกำร เพื่อ
ฐำนเศรษฐกิจ
สร้ำงองค์
สร้ำงสรรค์และ
ควำมรู ้ในกำร บริ กำรทำง
พัฒนำท้องถิ่น วิชำกำร เพื่อ
เป็ นแหล่งภูมิ
ปั ญญำของ
ท้องถิน่ และ
ชุมชน
3.กำรพัฒนำ
4. พัฒนำระบบ
ระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อ สำรสนเทศเพื่อ
รองรับ
ควำมก้ำวหน้ำ
ควำมก้ำวหน้ำ ด้ำนวิทยำกำร
ทำงวิทยำกำร

ประเด็นยุทธศำสตร์
สำนักวิทยบริกำรฯ

กลยุทธ์ หลั กสำนักวิทยบริกำรฯ
พัฒนำศูนย์ขอ้ มูลท้องถิ่นและทรัพยำกรกำรเรี ยนรู ้
ที่ได้มำตรฐำน รวมทัง้ จัดทำศูนย์ขอ้ มูลเพื่อกำร
วิจยั จัดทำและเผยแพร่ผลงำนวิจยั ของคณำจำรย์
และบุคลำกรสู ส่ ำธำรณชนทั้งในและนอกประเทศ

พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัยให้มี
ศักยภำพสำมำรถ
รองรับภำรกิจของ
มหำวิทยำลัยทั้งด้ำน
บริ หำร กำรเรี ยนกำร
สอน กำรวิจยั และ
กำรบริ กำรวิชำกำร
แก ่สังคม

1. บริ หำรและจัดกำรทรัพยำกรบนเครื อ ข่ำย
คอมพิวเตอร์ ของมหำวิทยำลัยโดยใช้เทคโนโลยี ที่
เหมำะสมและมีมำตรฐำน เพื่อให้เป็ นระบบ
เครื อข่ำยที่มปี ระสิ ทธิ ภำพ มีควำมปลอดภัย และมี
กำรใช้งำนอย่ำงเต็มประสิ ทธิ ภำพ
2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีและเครื อข่ำยสำหรั บ
งำนด้ำนบริ หำร กำรเรี ยนกำรสอน กำรวิจยั และ
กำรบริ กำรวิชำกำรให้เป็ นเลิศเป็ นที่พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ กำร
3. สนับสนุ นให้มกี ำรดำเนิ นกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลัยอย่ำงเหมำะสม
และมีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน อย่ำงคุ้มค่ำและมี
ประสิ ทธิ ภำพ

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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นโยบำยสภำ

ประเด็น
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลั ย

ประเด็นยุทธศำสตร์
สำนักวิทยบริกำรฯ

กลยุทธ์ หลั กสำนักวิทยบริกำรฯ
4. พัฒนำบุคลำกรผูท้ ำหน้ำที่ให้บริ กำรและ ผูท้ ำ
หน้ำที่กำกับดูแลระบบคอมพิ วเตอร์ แ ละเครื อ ข่ำย
ให้มคี วำมรู ้ ควำมสำมำรถพร้อ มรับกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี

4. กำรส่งเสริ ม
สื บสำน ทำนุ
บำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
และโครงกำร
อันเนื่ องมำจำก
พระรำชดำริ

5. อนุ รักษ์
ส่งเสริ ม สื บ
สำน อัตลักษณ์
ทำง
ศิลปวัฒนธรรม
อีสำนใต้

5. กำรพัฒนำ
ระบบกำร
บริ หำร
ทรัพยำกร
มนุ ษย์อย่ำงมี
คุณภำพ

6. พัฒนำระบบ
บริ หำรจัดกำร
ตำมหลัก
ธรรมำภิบำล

พัฒนำหน่วยงำน
ไปสู อ่ งค์กำรแห่ง
กำรเรี ยนรู ้ดำ้ นกำร
พัฒนำและใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำร
เผยแพร่ควำมรู ้ และ
สำรสนเทศสู ่
สำธำรณชนตำม
โครงกำรอัน
เนื่ องมำจำก
พระรำชดำริ และ
หลักกำรตำมรอย
พระยุคลบำท

สนับสนุ นใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อส่งเสริ ม
กำรเรี ยนรู ้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ สำมำรถ
นำไปใช้ประโยชน์ ในกำรพัฒนำตน ชุมชน
ท้องถิ่นและสังคมตำมโครงกำรสื บสำนกำรเรี ยนรู ้
โครงกำรอันเนื่ องมำจำกพระรำชดำริ และ
หลักกำรตำมรอยพระยุคลบำท

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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นโยบำยสภำ

6. กำรบริ หำร
จัดกำร
ทรัพย์สิน และ
สิ ทธิ ประโยชน์
ให้เกิด
ประโยชน์
สู งสุ ด

ประเด็น
ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์
สำนักวิทยบริกำรฯ
มหำวิทยำลั ย
7. พัฒนำกำร
จัดกำร
ทรัพย์สินและ
สิ ทธิ ประโยชน์
ของ
มหำวิทยำลัยให้
เกิดประโยชน์
สู งสุ ดเพื่อพึ่งพำ
ตนเองได้

กลยุทธ์ หลั กสำนักวิทยบริกำรฯ

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : กำรผลิ ตบัณฑิ ตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่ มีคณุ ภำพตำมมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์ ที่ 1 ของมหำวิทยำลัย : พัฒนำและยกระดับคุณภำพบัณฑิ ตให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล
ยุทธศำสตร์ ที่ 1 พัฒนำระบบสำรสนเทศในรู ปแบบต่ำง ๆ เพื่อให้เป็ นศูนย์กลำงกำรเรี ยนรู ้โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีศ ักยภำพและประสิ ทธิ ภำพ
เป้ำหมำยเชิญ
ตัวชี้ว ัด
ยุทธศำสตร์
ส่งเสริมให้ผู ้ใช้บริกำร 1. จำนวนฐำนข้อมูล
สำมำรถเรียนรูไ้ ด้จำก อิเ ล็กทรอนิ กส์สำหรับ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ สืบค้น
ทุกรูปแบบทีม่ ีคณุ ภำพ 2. จำนวนระบบเครือข่ำย
มำตรฐำนสอดคล้อง
เสมือนส่วนตัว (VPN)
ตำมหลักสูตรกำรเรียน 3. ร้อยละของบทเรียน
กำรสอนและกำร
ออนไลน์
พัฒนำชุมชนท้องถิ่น 4. จำนวนหนังสือ
และสังคม
อิเ ล็กทรอนิ กส์ (e-Book)
5. จำนวนวำรสำร
อิเ ล็กทรอนิ กส์ (e-Journal)
6. จำนวนโครงกำรให้
ควำมรูเ้ ผยแพร่และแนะนำ

หน่ วย
นับ
ฐำน

เป้ำหมำย (ปริมำณและคุณภำพ)
กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564
2
2
2
2 พัฒนำระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศให้
โครงกำร
1
1 เป็ นแหล่ง
เรียนรูท้ มี่ ี
ร้อยละ
10
15
20
25 คุณภำพ
มำตรฐำน
เรื่อง
30
40
50
60 ทันสมัยมี
ประสิทธิภำพ
เรื่อง
20
30
40
50
โครงกำร

1

1

2

2

มำตรกำร
1. สนับสนุ นระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อเป็ นเครื่องมือ
ในกำรศึกษำค้นคว้ำ วิจัยของ
บุคลำกรในมหำวิทยำลัย
2. พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำร
สอนในระบบกำรเรียนปกติ
ในชัน้ เรียนและกำรเรียน
ทำงไกล
3. ส่งเสริมให้เ กิดกำรพัฒนำ
ระบบกำรสอนแบบ
ผสมผสำน
4. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี

โครงกำร/กิจกรรม

ผู ้รับผิดชอบ

1. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ศูนย์วทิ ย
ทัง้ ประเภทสิ่งพิมพ์ ระบบ
บริกำร
ฐำนข้อมูลอิเ ล็กทรอนิ กส์
ให้บริกำรสืบค้นข้อมูลและ
เผยแพร่ควำมรูท้ ำงภำษำ
2. จัดให้มีระบบเครือข่ำย
ศูนย์คอมพิว
เสมือนส่วนตัว (Virtual
เตอร์และ
Private Network : VPN) เพื่อ อินเทอร์เ น็ ต
เชือ่ มโยงเครือข่ำยผู ้ใช้ข้อมูล
ทัง้ ภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย
3. จัดให้มีบทเรียนออนไลน์
(e-Learning), หนังสือ

เป้ำหมำยเชิญ
ยุทธศำสตร์

ตัวชี้ว ัด
กำรใช้สื่อกำรเรียนรูด้ ว้ ย
ด้วยตนเอง
7.จำนวนโครงกำรปรับปรุง
ภูมิสถำปัตย์และตกแต่ง
ภำยในให้มีสภำพแวดล้อม
เหมำะแก่กำรเรียนรู ้
8.จำนวนโครงกำรปรับปรุง
บำรุงรักษำควำมมัน่ คง
ระบบฐำนข้อมูลห้องสมุด

หน่ วย
นับ

เป้ำหมำย (ปริมำณและคุณภำพ)
2561 2562 2563 2564

โครงกำร

1

1

1

1

โครงกำร

1

1

1

1

กลยุทธ์

มำตรกำร
สำรสนเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิตให้มีควำมสำมำรถ
ทักษะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรเรียนรูส้ ิ่ง
ใหม่ให้คมค่
ุ ้ ำและมีประโยชน์
สูงสุด
5. พัฒนำศูนย์ขอ้ มูลและ
ทรัพยำกรกำรเรียนรูท้ ไี่ ด้
มำตรฐำน รวมทัง้ จัดทำศูนย์
ข้อมูลเพื่อกำรวิจัย จัดทำและ
เผยแพร่ผลงำนวิจัยของ
คณำจำรย์และบุคลำกรสู่
สำธำรณชนทัง้ ในและนอก
ประเทศ
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โครงกำร/กิจกรรม

ผู ้รับผิดชอบ

อิเ ล็กทรอนิ กส์ (e-Book)
ศูนย์
วำรสำรอิเ ล็กทรอนิ กส์
เทคโนโลยี
(e-Journal) ฐำนข้อมูล
กำรศึกษำ
อิเ ล็กทรอนิ กส์ (e-Database)
เข้ำไปช่วยในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน
4. จัดกำรเผยแพร่และแนะนำ
กำรใช้สื่อกำรเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
แก่นักศึกษำ อำจำรย์ และ
บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย
5.จัดให้มีผลงำนทำงวิชำกำร
ของอำจำรย์และนักศึกษำใน
ระดับบัณฑิตศึกษำให้บริกำรสู่
สำธำรณชนทัง้ ในและ
ต่ำงประเทศแบบ Full Text ใน
ระบบออนไลน์ บนเครือข่ำย
6. โครงกำรปรับปรุงภูมิ
สถำปัตย์และตกแต่งภำยใน

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำร
ยุทธศำสตร์ ที่ 4 ของมหำวิทยำลัย : พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อควำมก้ำ วหน้ำด้ำนวิทยำกำร
ยุทธศำสตร์ ที่ 2 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยให้ มศี กั ยภำพสำมำรถรองรั บภำรกิจของมหำวิทยำลัยทั้ง ด้ำน
บริ หำร กำรเรี ยนกำรสอน กำรวิจยั และกำรบริ กำรวิชำกำรแก ่สังคม
เป้ำหมำยเชิญ
ยุทธศำสตร์
พัฒนำระบบ
สำรสนเทศในรูปแบบ
ต่ำง ๆ เพื่อให้เ ป็ น
ศูนย์กลำงกำรเรียนรู ้
โดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงมี
ศักยภำพและ
ประสิทธิภำพพร้อมสู่
ประชำคมอำเซียน

เป้ำหมำย (ปริมำณและคุณภำพ)
กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564
1. มีฐำนข้อมูลระบบ
ฐำนข้อมูล 1
1
1 เสริมสร้ำง
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
พัฒนำระบบ
จัดกำร
เทคโนโลยี
2. จำนวนโครงกำร
โครงกำร
5
5
5
5 สำรสนเทศ
พัฒนำบัณฑิต
และกำร
3. จำนวนบุคลำกรที่
คน
5
5
5
5 สื่อสำรบน
ได้รบั กำรพัฒนำ
ระบบ
4. จำนวนโครงกำร
โครงกำร
1
1
1
1 เครือข่ำยที่
ปรับปรุงบำรุงรักษำควำม
ทันสมัยใน
มัน่ คงระบบเครือข่ำย
กำรใช้
ตัวชี้ว ัด

หน่ วยนับ

มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

ผู ้รับผิดชอบ

1. บริหำรและจัดกำร
ทรัพยำกรบนเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ของ
มหำวิทยำลัยโดยใช้
เทคโนโลยีทเี่ หมำะสมและ
มีมำตรฐำน เพื่อให้เ ป็ น
ระบบเครือข่ำยทีม่ ี
ประสิทธิภำพ มีควำม
ปลอดภัย และมีกำรใช้งำน
อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

1. สนับสนุ นกำรจัด
กำรศึกษำ
2. จัดกำรปรับปรุงระบบสำย
ส่งข้อมูล (Cable) และ
อุปกรณ์เ ครือข่ำยให้ท ันสมัย
เพื่อให้สำมำรถรองรับกับ
ปริมำณกำรใช้งำนอย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ และมีระบบ
กำรดูแลรักษำตลอดกำรใช้
งำน

ศูนย์วทิ ย
บริกำร
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ศูนย์
คอมพิวเตอร์
และ
อินเทอร์เ น็ ต

เป้ำหมำยเชิญ
ยุทธศำสตร์

ตัวชี้ว ัด

หน่ วยนับ

5. จำนวนโครงกำร
พัฒนำ e-Mail ของ
มหำวิทยำลัย
6. จำนวนโครงกำร
พัฒนำระบบ PMIS
7. จำนวนโครงกำร
พัฒนำและปรับปรุง
เว็บไซต์
8. จำนวนโครงกำร
ส่งเสริมให้นักศึกษำได้มี
ทักษะทำงด้ำนกำรรู ้
สำรสนเทศ
9. จำนวนกิจกรรมกำร
ส่งเสริมกำรสืบค้นเอกสำร
10. จำนวนโครงกำร
พัฒนำระบบกำรเรียนกำร
สอนออนไลน์
11. จำนวนโครงกำรขยำย
วงจรเครือข่ำยเพิ่มเติม

โครงกำร

โครงกำร
โครงกำร

โครงกำร

โครงกำร
โครงกำร

โครงกำร

เป้ำหมำย (ปริมำณและคุณภำพ)
กลยุทธ์
มำตรกำร
2561 2562 2563 2564
1
ทรัพยำกร
2. พัฒนำระบบเทคโนโลยี
ร่วมกัน
และเครือข่ำยสำหรับงำน
อย่ำงมี
ด้ำนบริหำร กำรเรียนกำร
1
ประสิทธิภำพ สอน กำรวิจยั และกำร
บริกำรวิชำกำรให้เ ป็ นเลิศ
1
1
1
เป็ นทีพ่ อใจของผู ้ใช้บริกำร
3. สนับสนุ นให้มีกำร
ดำเนิ นกำรด้ำนเทคโนโลยี
2
2
2
2
สำรสนเทศภำยใน
มหำวิทยำลัยอย่ำงเหมำะสม
และมีกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันอย่ำงคุมค่
้ ำและมี
1
1
1
1
ประสิทธิภำพ
1

1

1

1

1
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3. จัดกำรเพิม่ จุดให้บริกำร
เครือข่ำยแบบไร้สำยและ
จัดเตรียมอุปกรณ์อำนวยควำม
สะดวกเพื่อให้บริกำร ได้แก่
ไฟส่องสว่ำง Access Point
และ Switch และระบบรักษำ
ควำมปลอดภัย
4. พัฒนำให้มีระบบจดหมำย
อิเ ล็กทรอนิ กส์ (e-Mail) ทีเ่ ป็ น
ของมหำวิทยำลัยให้บริกำรกับ
บุคลำกรและนักศึกษำ
5. พัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรและกำร
ตัดสินใจ (PMIS) ให้สำมำรถ
ใช้งำนได้จริงอย่ำงมี
6. จัดอบรมกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
และกำรตัดสินใจ (PMIS)
เฉพำะในส่วนทีย่ งั ไม่ได้มีกำร

ศูนย์
เทคโนโลยี
กำรศึกษำ

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

เป้ำหมำยเชิญ
ยุทธศำสตร์

ตัวชี้ว ัด

หน่ วยนับ

12. จำนวนโครงกำรอบรม
กำรใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้บคุ ลำกร
มหำวิทยำลัยฯ
13. จำนวนโครงกำร
พัฒนำห้องปฏิบ ัติกำรสอน
อัจฉริยะ
14. จำนวนโครงกำร
พัฒนำและปรับปรุง
ห้องปฏิบ ัติกำร
คอมพิวเตอร์
15. จำนวนโครงกำร
พัฒนำและปรับปรุง
ห้องปฏิบ ัติกำร
ภำษำต่ำงประเทศ Tell
Me More

โครงกำร

เป้ำหมำย (ปริมำณและคุณภำพ)
2561 2562 2563 2564
2
2
2

โครงกำร

1

1

โครงกำร

1

1

โครงกำร

1

1

กลยุทธ์

มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

4. พัฒนำบุคลำกรผู ้ทำ
หน้ำทีใ่ ห้บริกำรและ ผู ้ทำ
หน้ำทีก่ ำกับดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยให้
มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ
พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเทคโนโลยี

ใช้งำน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
และสนับสนุ นให้ทกุ
หน่ วยงำนมีกำรใช้งำนระบบ
PMIS อย่ำงครอบคลุมงำนทุก
ด้ำน เช่น งำนกิจกำรนักศึกษำ
งำนวิจัย เป็ นต้น
7. จัดทำ Web Site ของ
หน่ วยงำน
8. พัฒนำเนื้ อหำ (Content)
ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้
รองรับกับเกณฑ์มำตรฐำนกำร
จัดอันดับมหำวิทยำลัย
(University Ranking)
9. ส่งเสริมให้บคุ ลำกรใน
มหำวิทยำลัยได้มีท ักษะ
ทำงด้ำนกำรรูส้ ำรสนเทศ
(Information Literacy) เพิม่
มำกขึ้น
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เป้ำหมำยเชิญ
ยุทธศำสตร์

ตัวชี้ว ัด
16. จำนวนโครงกำร
พัฒนำห้องปฏิบ ัติกำร
ภำษำต่ำงประเทศด้วย
Movie and Sound
17. จำนวนโปรแกรม
ป้องกันไวรัสสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล

หน่ วยนับ
โครงกำร

โปรแกรม

เป้ำหมำย (ปริมำณและคุณภำพ)
2561 2562 2563 2564
1
1

กลยุทธ์

มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

ผู ้รับผิดชอบ

10. จัดกิจกรรมกำรส่งเสริม
กำรอ่ำน กำรจัดมุมดูหนัง ฟั ง
เพลง เล่นเกมต่ำง ๆ เป็ น
สัดส่วนและเอื้ออำนวยแก่
ผู ้ใช้บริกำร
11. โครงกำรสร้ำงระบบ
บริหำรจัดกำรทรัพย์สินด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
12. โครงกำรพัฒนำระบบกำร
เรียนกำรสอนออนไลน์
13. จัดหำโปรแกรมป้องกัน
และกำจัดไวรัสแบบมีสิขสิทธิ์

1
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แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : กำรผลิ ตบัณฑิ ตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่ มีคณุ ภำพตำมมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์ ที่ 2 ของมหำวิทยำลัย : สร้ำงควำมเป็ นเลิศสู ป่ ระชำคมอำเซียน
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 ส่งเสริ มและพัฒนำสู ก่ ำรเป็ นองค์กำรแห่งกำรเรี ยนรู ้แ ละพัฒนำแนวทำงกำรจั ดกำรควำมรู ้เพื่อกำรเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองตลอดชีวิต
เป้ำหมำยเชิญ
ยุทธศำสตร์
พัฒนำหน่ วยงำนไปสู่
องค์กำรแห่ งกำรเรียนรู ้
และใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู ้
และถ่ำยทอดองค์
ควำมรูส้ ำมำรถ
นำไปใช้ประโยชน์ ใน
กำรพัฒนำตน ชุมชน
ท้องถิ่นและสังคม
สืบสำนกำรเรียนรูต้ ำม
โครงกำรอัน

ตัวชี้ว ัด

หน่ วยนับ

1. จำนวนโครงกำร
ทดสอบภำษำต่ำงประเทศ
ให้ก ับบุคลำกร นักศึกษำ
2. จำนวนกิจกรรม
โครงกำรควำมร่วมมือ
3. จำนวนโครงกำรอบรม
ภำษำอังกฤษด้วย
โปรแกรม Tell ME More
ให้ก ับบุคลำกรและ
นักศึกษำ

โครงกำร

กิจกรรม
โครงกำร

เป้ำหมำย (ปริมำณและคุณภำพ)
กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564
2
2
2
2 มุ่งเน้นพัฒนำ
หน่ วยงำนให้
เป็ นศูนย์กลำง
1
1
กำรเรียนรู ้
สร้ำงเครือข่ำย
2
2
2
2 ควำมร่วมมือ
กับ
สถำบันอุดมศึ
กษำในกำร
แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์
ในกำรบริหำร

มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

ผู ้รับผิดชอบ

1. พัฒนำหน่ วยงำนให้เ ป็ น
ศูนย์กลำงกำรฝึ กอบรมและ
ให้คำปรึกษำเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้แก่บคุ ลำกร
ภำยในมหำวิทยำลัยและ
ชุมชน
2. ส่งเสริมให้มีกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู ้
ประสบกำรณ์ ด้ำน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำยองค์กำรภำยนอกทัง้
ภำครัฐและเอกชน

1. สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำ

ศูนย์วทิ ย
บริกำร

2. โครงกำรถ่ำยทอดบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนสืบ
สำนกำรเรียนรูอ้ นั
เนื่ องมำจำกพระรำชดำริ และ
หลักกำรตำมรอยพระยุคล
บำท

ศูนย์
คอมพิวเตอร์
และ
อินเทอร์เ น็ ต
ศูนย์
เทคโนโลยี
กำรศึกษำ
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เป้ำหมำยเชิญ
ยุทธศำสตร์
เนื่ องมำจำก
พระรำชดำริ และ
หลักกำรตำมรอยพระ
ยุคลบำท

ตัวชี้ว ัด

หน่ วยนับ

4. จำนวนโครงกำร
โครงกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
สำรสนเทศกำรเรียนกำร
สอนสืบสำนกำรเรียนรูอ้ นั
เนื่ องมำจำกพระรำชดำริ
และหลักกำรตำมรอยพระ
ยุคลบำท
5. จำนวนโครงกำร
โครงกำร
ทดสอบทักษะด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำหรับนักศึกษำ
6. จำนวนโครงกำรอบรม โครงกำร
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศสำหรับ
นักศึกษำชัน้ ปี ที่ 1
7. โครงกำรศึกษำควำม
โครงกำร
พึงพอใจกำรให้บริกำร
สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

เป้ำหมำย (ปริมำณและคุณภำพ)
กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564
1
1
1
1 จัดกำรควำมรู ้
และกำร
ให้บริกำร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

ผู ้รับผิดชอบ

3. พัฒนำหน่ วยงำนไปสู่
3. โครงกำรทดสอบทักษะ
องค์กำรแห่ งกำรเรียนรูด้ ำ้ น ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรพัฒนำและใช้เทคโนโลยี สำหรับนักศึกษำปี 4
สำรสนเทศเพื่อกำรเผยแพร่ 4. โครงกำรอบรมกำรใช้
ควำมรู ้ และสำรสนเทศสู่
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำธำรณชนตำมโครงกำรอัน สำหรับนักศึกษำชัน้ ปี ที่ 1
เนื่ องมำจำกพระรำชดำริ
5. โครงกำรศึกษำควำมพึง
และหลักกำรตำมรอย
พอใจกำรให้บริกำรสำนักวิทย
พระยุคลบำท
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศจำกผู ้ใช้บริกำร
6.โครงกำรเพิ่มศักยภำพของ
บุคลำกรให้มีควำมรูด้ ำ้ น
บริกำรวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศโดย
กำรเข้ำร่วมสัมมนำและศึกษำ
ดูงำน
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เป้ำหมำยเชิญ
ยุทธศำสตร์

ตัวชี้ว ัด

หน่ วยนับ

8. จำนวนโครงกำรเพิม่
โครงกำร
ศักยภำพของบุคลำกรให้มี
ควำมรูด้ ำ้ นบริกำรวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

เป้ำหมำย (ปริมำณและคุณภำพ)
2561 2562 2563 2564
1
2
2
2

กลยุทธ์

มำตรกำร

42

โครงกำร/กิจกรรม

ผู ้รับผิดชอบ

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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