แบบขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ 2565
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
แบบอนุมัติ
โครงการ
ปีงบประมาณ
2564

รหัสโครงการ : 65-02-0301

ชื่อโครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
“ก้าวแรกสู่ ISO : การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนเชิงปฏิบัติการ”
บุรีรัมย์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ : สานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
ระยะเวลาดาเนินการ : 6 พฤษภาคม 2565
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
ความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ และองค์ประกอบประกันคุณภาพของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างระบบการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตบัณฑิต
 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับกระบวนทัศน์การผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการอุดมศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
 กลยุทธ์ที่ 1 มาตรฐานในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
 กลยุทธ์ที่ 2 มีฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)
 กลยุทธ์ที่ 3 ระดับการสร้างความเข้าใจเรื่อง PMQA
 กลยุทธ์ที่ 4 มีการประชาสัมพันธ์และระบบสื่อสารองค์กรที่มีคุณภาพ
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนตามมาตรฐานอุดมศึกษาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 1 บุคลากรที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก
 กลยุทธ์ที่ 2 บุคลากรที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
 กลยุทธ์ที่ 3 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ
 กลยุทธ์ที่ 4 จานวนหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงเพิ่มขึ้น

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 กลยุทธ์ที่ 1 จานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 2 จัดตั้งกองทุนสนับสนุน
 กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ชุมชน
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการเรียนรู้ การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายกับท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาแบบชุมชนเข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 4 การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 กลยุทธ์ที่ 5 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาและวิชาชีพอื่น
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรวิชาชีพอื่น
 กลยุทธ์ที่ 2 ขยายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพอื่นๆ
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาวิจัยสู่สากล
 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและพัฒนา
 กลยุทธ์ที่ 2 เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันให้กับบัณฑิต
 กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาการของบุคลากร
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
และแผนดาเนินงาน
 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
 องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

1. ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO
“ก้าวแรกสู่ ISO : การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนเชิงปฏิบัติการ”
2. ลักษณะโครงการ
2.1 ประเภท
 โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม  โครงการใหม่
2.2 วิธีดาเนินการ  ดาเนินการเอง
 ร่วมกับหน่วยงาน...............................................
2.3 บูรณาการกับ 
 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 งานวิจัย เรื่อง..........................................
 อื่นๆ (ระบุ).........................
 ไม่มีการบูรณาการกับกิจกรรมใด ๆ
3. หลักการและเหตุผล
ISO ย่อมาจากคาว่า “International Organization for Standardization” (องค์กรระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน) เป็นองค์กรสากลทาหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดหรือปรับมาตรฐานนานาชาติ
เกือบทุกชนิด ISO เป็นมาตรฐานสากลสาหรับระบบบริหารงานคุณภาพอันเกี่ยวกับการจัดการทางด้าน
คุณภาพและการประกันคุณภาพ เป็นระบบบริหารประกันคุณภาพขั้นพื้นฐานที่มีความมุ่งหมายที่จะให้ระบบ
คุณภาพเท่าเทียมกันระหว่างองค์กรและประเทศต่าง ๆ โดยลักษณะที่สาคัญของ ISO คือ การเป็นมาตรฐาน
เกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพที่สามารถนาไปใช้ได้กับกิจกรรมทุกประเภททั้งด้านอุตสาหกรรม พาณิชย
กรรม สถาบันการศึกษา เป็นมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพที่นานาชาติยอมรับและใช้เป็นมาตรฐานของ
ประเทศและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์การ หัวใจสาคัญของการทา ISO ประกอบด้วย 3 ข้อหลักคือ
1. ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร โดยเฉพาะระดับสูงจะต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการกาหนด
นโยบายคุณภาพ กาหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร กาหนดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน แก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และสนับสนุนงบประมาณ 2. ระบบคุณภาพ ISO 9000 เน้นในการจัดทาเอกสารระบบ
คุณภาพเพราะถือว่า เอกสารมีไว้เพื่อเป็นข้อตกลงให้ทุกคนที่อยู่ในระบบมีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน จะต้อง
มีการจัดเก็บ การติดตามวิเคราะห์ รายงานกาหนดหน้าที่ในการตรวจรับ และต้องติดตามให้ปฏิบัติตามที่ได้
เห็นชอบไว้ การจัดทาเอกสารจะทาให้การปรับปรุงคุณภาพเป็นไปอย่างมีระบบ 3. ISO 9000 เน้นที่การ
จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบ (Audit) ซึ่งเป็นการตรวจสอบภายในองค์กร เพื่อติดตามผลการดาเนินงานให้แน่ใจ
ว่า ระบบคุณภาพที่วางไว้ได้ถูกนาไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและตรงเป้าหมาย เพื่อนาผลที่ได้จากการติดตามให้ผู้
ถูกติดตามได้แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาอันดับ 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงถือเป็นภารกิจสาคัญในการบริหารคุณภาพการดาเนินงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวทางสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัด
โครงการ “ก้าวแรกสู่ ISO : การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนเชิงปฏิบัติการ” เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเป้าหมาย
ในการพัฒนาองค์การไปในทิศทางเดียวกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การสร้างเป้าหมาย ค่านิยมร่วมใน
การดาเนินงาน เพื่อการทางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อให้บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับทราบวิสัยทัศน์ ภารกิจ
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 เพื่อร่วมกันทบทวน SWOT ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
3. เพือ่ รับฟังแนวคิด ข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพื่อให้เกิดความพร้อมในการพัฒนาสู่มาตรฐาน ISO
5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารและบุคลากรประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 30 คน
6. วิธีดาเนินโครงการ (กระบวนการ)
1
2.
3.
4.
5.
6.

การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ภารกิจ แผนยุทธศาสตร์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนเชิงปฏิบัติการ
: ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนเชิงปฏิบัติการ
: ศูนย์วิทยบริการ
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนเชิงปฏิบัติการ
: ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนเชิงปฏิบัติการ
: สานักงานผู้อานวยการ
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนเชิงปฏิบัติการ
: การฝึกอบรมและพัฒนา

7. สถานที่จัดโครงการ
ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์
8. วิทยากร
อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสนคา
อาจารย์ ดร.ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร

อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสนคา
อาจารย์ ดร.ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร
อาจารย์ ดร.เอกชัย ธีรภัคสิริ
อาจารย์สัญชัย ครบอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลินทิพย์ พิมพ์กลัด
อาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน

อาจารย์ ดร.เอกชัย ธีรภัคสิริ
อาจารย์สัญชัย ครบอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลินทิพย์ พิมพ์กลัด
อาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน
9. วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินโครงการ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
10. ผลผลิต
10.1 บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าใจวิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทบทวน SWOT ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
3. ผู้บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับฟังแนวคิด ข้อคิดเห็น ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑2. งบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน รหัสโครงการ 65-02-0301 โครงการที่ 7 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอการ
รับรองมาตรฐาน ISO
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
1) ค่าอาหารกลางวัน (30x120)
3,600
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30x30x2)
1,800
3) ค่าวัสดุสานักงาน
5,000
รวม
10,400
หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
13.๑ เชิงปริมาณ
บุคลากรประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมโครงการมากกว่า 80 %
13.๒ เชิงคุณภาพ
การเชื่อมโยงเป้าหมายในการพัฒนาองค์การไปในทิศทางเดียวกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
การสร้างเป้าหมาย ค่านิยมร่วมในการดาเนินงาน เพื่อการทางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 ผู้บริหารและบุคลากรประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเชื่อมโยง
เป้าหมายในการพัฒนาองค์การไปในทิศทางเดียวกัน
14.2 การเกิดค่านิยมร่วมในการทางาน
14.3 บุคลากรประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความตระหนักในการเตรียม
ความพร้อมสู่มาตรฐาน ISO

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินทิพย์ พิมพ์กลัด)
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่................................................

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสนคา)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่................................................

ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. ศิราณี จุโฑปะมา)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่................................................

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO
“ก้าวแรกสู่ ISO : การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนเชิงปฏิบัติการ”
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.30 – 8.45 น.
8.45 – 9.00 น.
9.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 17.00 น.

17.30 – 17.45 น.

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO
“ก้าวแรกสู่ ISO : การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนเชิงปฏิบัติการ”
พิธีการเปิดโครงการโดย รศ.ดร. ศิราณี จุโฑปะมา
อบรมเชิงปฏิบัติการ ““ก้าวแรกสู่ ISO : การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนเชิง
ปฏิบัติการ” ในหัวข้อ
1. การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนเชิงปฏิบัติการ : ศูนย์คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต
3. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนเชิงปฏิบัติการ : ศูนย์วิทยบริการ
4. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนเชิงปฏิบัติการ : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
5. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนเชิงปฏิบัติการ : สานักงานผู้อานวยการ
6. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนเชิงปฏิบัติการ : การฝึกอบรมและพัฒนา
โดย อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสนคา อาจารย์ ดร.ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร
อาจารย์ ดร.เอกชัย ธีรภัคสิริ อาจารย์สัญชัย ครบอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลินทิพย์ พิมพ์กลัด และอาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
อบรมเชิงปฏิบัติการ ““ก้าวแรกสู่ ISO : การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนเชิง
ปฏิบัติการ” ในหัวข้อ
- การทบทวน SWOT
- การรับฟังแนวคิด ข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การค้นหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
โดย อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสนคา อาจารย์ ดร.ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร
อาจารย์ ดร.เอกชัย ธีรภัคสิริ อาจารย์สัญชัย ครบอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลินทิพย์ พิมพ์กลัด และอาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน
พิธีปิดโครงการ โดย อาจารย์ ดร. ณัฐพล แสนคา ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ อว. 0624.8/
วันที่ 7 เมษายน 2565
เรื่อง ขออนุมัติโครงการ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO
“ก้าวแรกสู่ ISO : การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนเชิงปฏิบัติการ” จานวน ๑ ฉบับ
ด้วยทางสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความประสงค์จะจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO “ก้าวแรกสู่ ISO : การถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์สู่แผนเชิงปฏิบัติการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้รับทราบวิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์การดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อร่วมกันทบทวน SWOT ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพื่อรับฟังแนวคิด ข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
และเพื่อให้เกิดความพร้อมในการพัฒนาสู่มาตรฐาน ISO ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยใช้งบประมาณ
แผ่นดิน รหัสโครงการ 65-02-0301 โครงการที่ 7 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน
ISO จานวน 10,400 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลินทิพย์ พิมพ์กลัด)
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 เมษายน 2565

