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สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์

บทที่ 1
ข้ อมูลพืน้ ฐำน สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทำหน้ำที่บริ หำรกำรจัดกำรเพื่อสนับสนุ น
กำรเรี ยนกำรสอนและกำรบริ กำร แก่หน่วยงำน คณำจำรย์ นักศึกษำและอื่น ๆ เพื่อตอบสนองต่อ
นโยบำยกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์
ประวัติสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส ำนัก วิท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ มหำวิทยำลัย รำชภัฏ บุ รี รัมย์ เดิ มชื่ อ
หอสมุดวิทยำลัยครู บุรีรัมย์ ตั้งขึ้นพร้ อมกับวิทยำลัยครู บุรีรัมย์เมื่อ พุทธศักรำช 2514 โดยหอสมุ ด
ครั้งแรกตั้งอยูท่ ี่ช้ นั 1 อำคำรสำนักงำนอธิ กำรบดี (อำคำร 1) มีฐำนะเป็ นฝ่ ำยหอสมุด
พุทธศักรำช 2518 ได้ยำ้ ยมำอยูท่ ี่อำคำรหอสมุดที่สร้ำงขึ้นใหม่ เป็ นอำคำรเอกเทศ 2 ชั้น
เป็ นอำคำรเฉพำะหอสมุด ซึ่งในปัจจุบนั ใช้เป็ นอำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
พุทธศัก รำช 2535 วิทยำลัยครู ทุกแห่ งได้รับพระมหำกรุ ณำธิ คุณจำกพระบำทสมเด็ จ
พระเจ้ำอยูห่ ัว พระรำชทำนนำมว่ำ “สถำบันรำชภัฏ” หอสมุดจึงเปลี่ยนชื่อเป็ น “หอสมุดสถำบัน
รำชภัฏบุรีรัมย์”
พุทธศักรำช 2538 หอสมุดสถำบันรำชภัฏบุรีรัมย์ได้ปรับฐำนะกำรบริ หำรเป็ น “สำนัก
วิทยบริ กำร”
พุท ธศักรำช 2540-2541 ได้รับงบประมำณแผ่นดิ น จำนวน 35,520,000 บำท สร้ ำง
อำคำรสำนักวิทยบริ กำรหลังใหม่ ลักษณะเป็ นอำคำร 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 6,629 ตำรำงเมตร โดยเริ่ ม
ก่อสร้ำงเมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2540 ดำเนิ นกำรก่อสร้ำงเสร็ จสมบูรณ์ในเดือนตุลำคม 2542 และ
เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2545 สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอเจ้ำฟ้ ำกัลยำนิ วฒั นำ กรมหลวงนรำธิ วำสรำช
นคริ นทร์ ทรงพระกรุ ณำโปรดเกล้ำฯ ประทำนนำมอำคำรหอสมุ ดสถำบันรำชภัฏทั้ง 35 แห่ งว่ำ
“อำคำรบรรณรำชนครินทร์ ” จึงเป็ นชื่อของอำคำรหลังนี้มำจนกระทัง่ ปั จจุบนั
พุทธศักรำช 2540 ปี เดียวกันกับกำรสร้ ำง อำคำรบรรณรำชนคริ นทร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์ เน็ต ได้เริ่ มวำงระบบ และเปิ ดให้บริ กำรทำงด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต
โดยในระยะแรกเปิ ดให้ บ ริ ก ำรเฉพำะคอมพิ ว เตอร์ ก่ อ น จำกนั้น จึ ง มี ก ำรเชื่ อ มต่ อ กับ ระบบ
อินเทอร์ เน็ต ซึ่ งเชื่ อมต่อกับเครื อข่ำยของ NECTEC ใช้ควำมเร็ วในกำรเชื่ อมต่อ 128 Kbps. ผ่ำน
กำรสื่ อสำรแห่งประเทศไทย
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พุทธศักรำช 2542-2547 สำนักวิทยบริ กำรฯ เริ่ มเปิ ดให้บริ กำรเมื่อวันที่ 6 พฤศจิ กำยน
2542 โดยเปิ ดให้บริ กำรข้อมูล ข่ำวสำร สำรสนเทศ สนับสนุ นกำรเรี ยนกำรสอนได้พฒั นำระบบงำน
บริ กำรให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น โดยกำรนำโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia
Teach Library System) เป็ นซอฟต์แวร์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำเร็ จรู ป พัฒนำเพื่อกำรใช้งำนกับ
ระบบห้องสมุด Virginia Polytechnic Institute and State University หรื อ Virginia Teach
Library System มีกำรบูรณำกำรโมดูลพื้นฐำนสำหรับห้องสมุด VTLS เป็ นโปรแกรมสำเร็ จรู ปชุด
องค์ประกอบ (Modules) ที่ใช้งำนบนระบบปฏิบตั ิกำร Windows ศูนย์วิทยบริ กำร สำนักวิทยบริ กำร
และเทคโนโลยีส ำรสนเทศ สถำบัน รำชภัฏ บุ รี รั ม ย์ ใช้โ ปรแกรมห้อ งสมุ ด อัต โนมัติ VTLS 4
Module ดังนี้ดงั นี้
1. งำนค้นคืนสำรสนเทศ OPAC Module (Online Public Access Catalog)
2. งำนค้นคืนสำรสนเทศผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ต (Web Gateway Module)
3. งำนวิเครำะห์หมวดหมู่และทำรำยกำรสำรสนเทศ (Cataloging Module)
4. งำนยืมคืนสำรสนเทศ (Circulation Module)
พุทธศักรำช 2542-2547 ศูนย์คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงระบบ
สำยสัญญำณใหม่ จำกกำรสื่ อสำรแห่ งประเทศไทย เป็ นของบริ ษทั UIH ซึ่ งเป็ นกำรส่ งข้อมูลผ่ำน
Modem ระบบ digital ในควำมเร็ ว 128 Kbps. โดยเชื่ อมต่อกับ UniNet ด้วยควำมเร็ ว 2 Mbps.
เครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตในสถำบันรำชภัฏบุรีรัมย์ (ในขณะนั้น) มีกำรวำงระบบสำยสัญญำณไว้หลำย
ระบบ เช่น กำรเชื่ อมต่อระหว่ำงอำคำร ใช้สำยนำสัญญำณชนิ 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 บควำมต้องกำรในกำรสื่ อสำรผ่ำนระบบเครื อข่ำยภำยในอย่ำง
รวดเร็ ว
วันที่ 15 มิถุนำยน 2547 สถำบันรำชภัฏบุรีรัมย์ และ สถำบันรำชภัฏทัว่ ประเทศ ได้รับ
กำรจัดตั้งเป็ น “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ” ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่ งมีฐำนะ
เป็ นนิ ติ บุ ค คล และเป็ นส่ วนรำชกำรในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ
กระทรวงศึกษำธิ กำร จำกกำรเป็ น มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ ทำให้โครงสร้ำงของหน่วยงำนต่ำง ๆ
มี ก ำรปรั บ เปลี่ ย นใหม่ โดยก ำหนดให้ มี “ส ำนั ก วิ ท ยบริ กำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ”
ประกอบด้วยหน่ วยงำน 1 หน่ วยงำน ได้แก่ สำนักงำนผูอ้ ำนวยกำร แต่มีภำระหน้ำที่ ที่ตอ้ งดู แล 3
ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วทิ ยบริ กำร ศูนย์คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต และศูนย์งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ
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พุทธศักรำช 2548-2551 สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่ ง ประกอบด้วย
ศูนย์ 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิทยบริ กำร ศูนย์คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต และศูนย์เทคโนโลยีทำง
กำรศึ ก ษำ มี ก ำรด ำเนิ น กำรพัฒ นำตำมแนวนโยบำยของมหำวิ ท ยำลัย ดัง นี้ ศู น ย์วิ ท ยบริ ก ำร
ดำเนินกำรโครงกำรเอกสำรฉบับเต็มในรู ปอิเล็กทรอนิกส์ (TDC) และได้ Migration ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติจำก VTLS Classic เป็ น Vittua ศูนย์คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตได้ดำเนินกำรระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริ หำร (Management Information System : MIS) จำนวน 14 ระบบ จัดเช่ำ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่ อง ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บุรีรัมย์ และขยำยเครื อข่ำยระบบอินเทอร์ เน็ตไร้ สำยภำยในมหำวิทยำลัย สำหรับศูนย์เทคโนโลยี
กำรศึ กษำได้จดั ทำเคเบิ ลที วีบริ กำรนักศึ ก ษำภำยในมหำวิทยำลัย จำนวน 2 จุ ด และจัดทำ DVD
บริ กำรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เช่น DVD ตำนำนแสงสี เสี ยงเมืองบุรีรัมย์ นอกจำกนี้ ยงั
มี ก ำรด ำเนิ น กำรก่ อสร้ ำ งอำคำร “นวัต ปั ญ ญำ” ซึ่ ง ได้รับ พระรำชทำนนำมจำกสมเด็ จพระเทพ
รัตนรำชสุ ดำสยำมบรมรำชกุมำรี เป็ นอำคำรเอกเทศ 5 ชั้น สำหรับศูนย์ภำษำและศูนย์คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์ เน็ตที่สมบูรณ์แบบต่อไปในอนำคต
พุทธศักรำช 2552 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ได้ปรับโครงสร้ำงของสำนักวิทยบริ กำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ใหม่ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ เรื่ องกำรแบ่งส่ วนรำยกำร
และให้มีส่วนงำนภำยในหรื อหน่ วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2552 ประกำศ ณ
วันที่ 30 ธันวำคม 2552 สำนักวิท ยบริ กำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศประกอบด้ วยหน่ วยงำน 4
หน่วยงำนดังนี้ สำนักงำนผูอ้ ำนวยกำร ประกอบด้วยงำนธุ รกำรและศูนย์เทคโนโลยีกำรศึกษำ ศูนย์
วิทยบริ กำร ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตและสถำบันภำษำ
พุทธศักรำช 2554 สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ดำเนินกำรปรับเปลี่ยน
วงจรสื่ อสำร จำกสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ เชื่ อมต่อ
กับสำนักบริ หำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ (UniNet) ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำโดยใช้วงจรกำรสื่ อสำรของ CAT Telecom เชื่ อมต่อกับ UniNet ด้วยช่องสัญญำณ 1
Gigabit
พุทธศักรำช 2555 สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ดำเนินกำรปรับเปลี่ยน
วงจรสื่ อสำรเชื่ อมต่อโดยตรงกับ UniNet ด้วยช่ องสัญญำณ 1 Gigabit และได้รับมอบหมำยจำก
UniNet ให้เป็ นโหนดเพื่อกำรกระจำยสัญญำณอินเทอร์ เน็ตให้กบั สถำนศึกษำและหน่วยงำนรำชกำร
ที่สังกัดกระทรวงศึกษำธิ กำรของจังหวัดบุรีรัมย์
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ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ ำประสงค์
จำกกำรประชุ ม เพื่ อ ทบทวนปรั ช ญำ วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และเป้ ำ ประสงค์ ต ำม
กระบวนกำรมี ส่ วนร่ วมของบุ ค คลำกรทุ กฝ่ ำย ทั้ง 4 หน่ วยงำน ได้แก่ ศู นย์วิท ยบริ ก ำร ศู นย์
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตและศูนย์เทคโนโลยีกำรศึกษำ ที่ ประชุ มมีมติยงั คงกำหนด ปรัชญำ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ ำประสงค์สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมเดิมเนื่องจำก
ยัง สอดคล้องกับ บริ บ ทของมหำวิท ยำลัย และครอบคลุ ม กำรบริ หำรของส ำนัก วิท ยบริ ก ำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศอีกทั้งบำงส่ วนยังไม่สำมำรถดำเนินกำรได้สมบูรณ์ ซึ่ งกำหนดดังต่อไปนี้
ปรัชญำ (Philosophy)
ส ำนัก วิท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ เป็ นศู น ย์ก ลำงข้อ มู ล กำรเรี ย นรู ้ บ น
ออนไลน์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่ ง พัฒนำส ำนัก วิท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ มหำวิทยำลัย รำชภัฏ บุ รีรัม ย์
เชื่ อมโยงเครื อข่ำยให้เป็ นมหำวิท ยำลัยดิ จิท ลั ก้ำ วสู่ ก ำรเป็ นศู นย์กลำงกำรศึ ก ษำอันดับ 1 ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทนั สมัย เพื่อให้เป็ นศูนย์กลำงกำรเรี ยนรู ้
สนับสนุ นกำรเรี ยนกำรสอน กำรวิจยั ทำนุ บำรุ งศิลปะวัฒนธรรมและกำรบริ หำรงำนของ
มหำวิทยำลัย
2. บริ กำรโครงข่ำยสื่ อสำรข้อมูลและโทรคมนำคมผ่ำนระบบเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์
อย่ำงคุม้ ค่ำและพอเพียง
3. บูรณำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรสำมำรถนำระบบมำใช้ร่วมกัน
อย่ำงคุม้ ค่ำและพอเพียง
4. จัด หำทรั พ ยำกรกำรเรี ย นรู ้ ระบบฐำนข้อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละให้ บ ริ ก ำร
คอมพิวเตอร์ เพื่อกำรเรี ยนกำรสอน กำรค้นค้วำวิจยั และกำรบริ หำรงำนภำยใมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบุรีรัมย์
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เป้ ำหมำยหลัก
1. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่หลำกหลำยให้บริ กำรด้ำนวิทยบริ กำร คอมพิวเตอร์
และอิ นเทอร์ เน็ ต สถำบัน ภำษำและเทคโนโลยีก ำรศึ ก ษำ เพื่ อ ให้บ ริ ก ำรครอบคลุ มหลัก สู ตรที่
มหำวิทยำลัยเปิ ดทำกำรสอน
2. จัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. มีกำรบริ กำรสำรสนเทศต่ำง ๆ ผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ต
4. เข้ำร่ วมเป็ นสมำชิกเครื อข่ำยสำรสนเทศในระดับสถำบัน ท้องถิ่น และสำกล
5. เป็ นแหล่งพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย
6. เป็ นแหล่ งบริ กำรอุปกรณ์ เทคโนโลยีกำรศึก ษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ บริ กำร
วิชำกำรภำษำต่ำงประเทศ ห้องสมุด
7. เป็ นศูนย์กลำงระบบบริ หำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย (MIS)
8. เป็ นแหล่งสนับสนุนกำรผลิตสื่ อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
ตรำสั ญลักษณ์ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แทนกำรสื่ อสำรทำงไกล
หมำยถึงกำรส่ งระบบกำรสื่ อสำร
สู่ ชุมชนท้องถิ่น
แทนหนังสื อ
หมำยถึง แหล่งควำมรู ้
ของมหำวิทยำลัย

แทนปำกกำขนนก
หมำยถึง กำรบันทึกข้อมูล สำรสนเทศต่ำง ๆ
แทนศูนย์รวมควำมทันสมัย
หมำยถึง แหล่งเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ส ำนัก วิ ท ยบริ กำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ใช้
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ ดังต่อไปนี้
1. มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ
2. มีทกั ษะในกำรแสวงหำควำมรู ้
3. มีทกั ษะในกำรติดต่อสื่ อสำร
4. มีคุณธรรม จริ ยธรรม
5. เน้นคุณค่ำสำนึกในกำรพัฒนำท้องถิ่นและอยูใ่ นสังคมได้อย่ำงมีควำมสุ ข
ผลผลิตทีส่ ำคัญในระยะ 4 ปี
สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ ในระยะเวลำ 4
ต้องมีผลผลิตที่สำคัญดังนี้
1. เป็ นสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศชั้นนำที่มีควำมก้ำวล้ ำทำงด้ำน
เทคโนโลยี มีระบบ บทเรี ยนออนไลน์ (e-Learning) หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) วำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Database) และ ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์
(e-Theses)
2. เป็ นศูนย์กลำงกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยระบบเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ต เชื่อมโยงเครื อข่ำยท้องถิ่น
พร้อมเข้ำสู่ ประชำคมอำเซี ยน
3. เป็ นแหล่งข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ในรู ปแบบฐำนข้อมูลที่มีชีวติ ด้วยกำรส่ ง
ข้อมูลผ่ำนระบบเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตที่เป็ นปั จจุบนั
4. เป็ นศูนย์ทดสอบและอบรมภำษำต่ำงประเทศด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
5. เป็ นมหำวิทยำลัยที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมหำวิทยำลัยในกลุ่มรำชภัฏ จำกกำรจัด
อันดับสถำบันอุดมศึกษำ (University Ranking) ผ่ำน Website หลักของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์
โครงสร้ ำงสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่ วนรำชกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ (ตำมประกำศมหำวิทยำลัย
รำชภัฎบุรีรัมย์ เรื่ องกำรแบ่งส่ วนรำชกำรและให้มีส่วนงำนภำยในหรื อหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบุรีรัมย์ ประกำศ ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2552)
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แผนภำพ 1 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่ วนรำชกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์
(ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฎบุรีรัมย์ )
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แผนภำพ 2 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่ วนรำชกำร สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะกรรมกำรประจำสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรบริ หำรงำนในสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ นอกจำกจะประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หำรที่ได้รับแต่งตั้งจำกสภำมหำวิทยำลัยให้ปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรบริ หำรงำนภำยในหน่วยงำน มี
เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบตั ิงำนแล้ว ยังมีคณะกรรมกำรประจำสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยที่ ได้รับแต่งตั้งจำกมหำวิทยำลัย ให้เป็ นคณะกรรมกำร ทำ
หน้ำที่ กำหนดนโยบำยในกำรบริ หำรจัดกำรงำนในสำนักวิทยบริ กำรฯ ให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภำพ อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 31(1) และมำตรำ 41 วรรคสอง แห่ ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ ว่ำด้วย
คณะกรรมกำรประจำสถำบัน สำนัก ศูนย์ หรื อส่ วนรำชกำรหรื อหน่วยงำนที่เรี ยกชื่ ออื่นที่มีฐำนะ
เที ย บเท่ ำ คณะ พ.ศ. 2547 จึ ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศบริ หำรงำนนำโดย ผูช้ ่ วยศำสตรำจำรย์มิตรธิ ศำล อื้อเพชรพงษ์ ซึ่ งหมดวำระในวันที่ 8
มีนำคม 2556 และปั จจุบนั ได้มีคณะกรรมชุดใหม่เริ่ มทำงำนตั้งแต่วนั ที่ 9 มีนำคม 2556 ประกอบด้วย
ดังนี้
1. ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมศักดิ์ จีวฒั นำ
ประธำนกรรมกำร
2. ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิ่งแก้ว ปะติตงั โข
กรรมกำร
3. ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นลินทิพย์ พิมพ์กลัด
กรรมกำร
4. อำจำรย์ ดร.ณัฐพล แสนคำ
กรรมกำร
6. อำจำรย์สัญชัย ครบอุดม
กรรมกำร
7. นำงปั ณปภัช สง่ำกลำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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บทที่ 2
กำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอกมีคุณค่ำต่อกำรดำเนิ นงำน
ของสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ สื บเนื่องจำกกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรจัดทำแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิรำชกำรฯ และข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินคุณภำพภำยนอก มีรำยละเอียดในกำร
วิเครำะห์แต่ละด้ำนดังนี้
กำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อมภำยในสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จุดแข็ง (Strength)
สิ่ งแวดล้อมที่ดีภำยในสำนักวิทยบริ กำรฯ ซึ่งมีผลให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมเป้ำหมำย
และมีประสิ ทธิภำพ
1. โครงสร้ำงของสำนักกำหนดไว้ชดั เจน ง่ำยต่อกำรปฏิบตั ิงำน กำรตรวจสอบ และกำร
พัฒนำ
2. มีกำรบริ หำรงำนเป็ นระบบ มีกำรกระจำยอำนำจงำนและควำมรับผิดชอบ
3. บุคลำกรมีควำมรับผิดชอบ มีควำมร่ วมมือ มีนนุษยสัมพันธ์
4. มีกำรบริ กำรด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
4.1 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อให้บริ กำรสื บค้นสำรสนเทศออนไลน์
4.2 บริ กำรยืม-คืน
4.3 บริ กำรอินเทอร์เน็ต
4.4 บริ กำรซีดีรอม
4.5 บริ กำรหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
4.6 บริ กำรสื บค้นงำนวิจยั อิเล็กทรอนิกส์
5. มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริ หำรมำใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน (ระบบ MIS)
6. บริ กำรสื่ อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
5.1 ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด
5.2 บริ กำร Projector สำหรับกำรเรี ยนกำรสอน
5.3 ผลิตสื่ อวีดิทศั น์
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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7. มีอำคำรสถำนที่ อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่ำง ๆ ให้บริ กำรที่พร้อมเพรี ยงต่อกำรจัด
กำรศึกษำ
8. มีหอ้ งปฏิบตั ิกำรทำงภำษำต่ำงประเทศ
จุดอ่ อน (Weakness)
ปัญหำและอุปสรรคที่ทำให้กำรดำเนินงำนภำยในองค์กรล่ำช้ำ
1. มีบุคลำกรสำยสนับสนุ นที่มีควำมรู ้ และคุ ณวุฒิตรงตำมภำระงำนไม่เพียงพอทำให้กำร
ทำงำนไม่คล่องตัวกำรพัฒนำระบบงำนล่ำช้ำ
2. โปรแกรมระบบ MIS มีควำมเสถียรต่ำ มีปัญหำบ่อย ต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่ทุกเดือน
3. กำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่ำวสำรไปสู่ ผใู ้ ช้บริ กำรยังขำดควำมต่อเนื่อง
4. ช่องกำรติดต่อสื่ อสำรภำยในสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีนอ้ ย
โอกำส (Opportunity)
สภำพแวดล้อมภำยนอกสำนักวิทยบริ กำรฯ ที่เป็ นคุณค่ำและเป็ นผลต่อกำรดำเนินงำน
1. ผูบ้ ริ หำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ให้ควำมสำคัญของกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้ในกำรบริ หำรจัดกำรภำยในองค์กร
2. นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และชุมชนมีควำมต้องกำรใช้บริ กำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำกขึ้น
3. ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศเปิ ดโอกำสให้สำนักวิทยบริ กำรฯ นำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำระบบข้อมูลบริ หำรจัดกำรให้มีคุณภำพมำกยิง่ ขึ้น
4. สำนักวิทยบริ กำรฯ มีกำรสร้ำงควำมร่ วมมือกับองค์กร หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกภำครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น เช่น กำรวิจยั กำรพัฒนำแหล่งกำรเรี ยนรู ้ที่ยงั่ ยืนกำรสร้ำง
นิสัยรักกำรอ่ำน เป็ นต้น

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

11

อุปสรรค
อุปสรรคหรื อภัยคุกคำม เป็ นสภำพแวดล้อมภำยนอกที่ทำให้กำรดำเนินงำนประสบปัญหำ
และควำมยำกลำบำก
1. ควำมเจริ ญก้ำวหน้ำและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี ทำให้ตอ้ งใช้งบประมำณในกำร
ดำเนินงำนและจัดหำครุ ภณั ฑ์ เพื่อกำรพัฒนำกำรให้บริ กำรสู งขึ้นมำก
2. นักศึกษำยังขำดควำมสนใจในกำรแสวงหำควำมรู ้ดว้ ยตนเองทำให้จำนวนสถิติกำรใช้
บริ กำรสื บค้นฐำนข้อมูลยังมีนอ้ ย
3. งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับควำมจำเป็ นที่ตอ้ งกำรพัฒนำของ
แต่ละหน่วยงำนในสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ หลัก
จำกวิสัยทัศน์ ผลผลิตที่สำคัญในระยะ 4 ปี และกำรศึกษำวิเครำะห์ SWOT จุดอ่อนและจุด
แข็งของสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถรวบรวมวิเครำะห์ให้เกิดยุทธศำสตร์ ที่
เป็ นแนวทำงกำรบริ หำรจัดกำรแบบบูรณำกำรและมีส่วนร่ วมได้ดงั นี้
ยุทธศำสตร์ ที่ 1 พัฒนำระบบสำรสนเทศในรู ปแบบต่ำงๆ เพื่อให้เป็ นศูนย์กลำงกำรเรี ยนรู ้
โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีศกั ยภำพและประสิ ทธิภำพ
เป้ ำหมำยเชิ งยุทธศำสตร์ : ส่ งเสริ มให้ผใู ้ ช้บริ กำรสำมำรถเรี ยนรู ้ได้จำกทรัพยำกร
สำรสนเทศทุกรู ปแบบที่มีคุณภำพมำตรฐำนสอดคล้องตำมหลักสู ตรกำรเรี ยนกำรสอนและกำร
พัฒนำชุมชนท้องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีคุณภำพมำตรฐำน
ทันสมัยมีประสิ ทธิภำพ
มำตรกำร
1. สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเป็ นเครื่ องมือในกำรศึกษำค้นคว้ำ วิจยั ของ
บุคลำกรในมหำวิทยำลัย
2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรี ยนกำรสอนในระบบกำรเรี ยนปกติในชั้น
เรี ยนและกำรเรี ยนทำงไกล
3. ส่ งเสริ มให้เกิดกำรพัฒนำระบบกำรสอนแบบผสมผสำน
4. ส่ งเสริ มกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพบัณฑิตให้มีควำมสำมำรถ ทักษะ
ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ให้คุม้ ค่ำและมีประโยชน์สูงสุ ด
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5. พัฒนำศูนย์ขอ้ มูลและทรัพยำกรกำรเรี ยนรู ้ที่ได้มำตรฐำน รวมทั้งจัดทำศูนย์ขอ้ มูลเพื่อกำร
วิจยั จัดทำและเผยแพร่ ผลงำนวิจยั ของคณำจำรย์และบุคลำกรสู่ สำธำรณชนทั้งในและนอกประเทศ
แผนกำรดำเนินงำน
1. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งประเภทสิ่ งพิมพ์ ระบบฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริ กำรสื บค้นข้อมูลและเผยแพร่ ควำมรู ้ทำงภำษำ
2. จัดให้มีระบบเครื อข่ำยเสมือนส่ วนตัว (Virtual Private Network : VPN) เพื่อเชื่อมโยง
เครื อข่ำยผูใ้ ช้ขอ้ มูลทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
3. จัดให้มีระบบ บทเรี ยนออนไลน์ (e-Learning), หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) วำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Database) เข้ำไปช่วยในกำรจัดกำรเรี ยนกำร
สอน
4. จัดกำรเผยแพร่ และแนะนำกำรใช้สื่อกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยด้วยตนเองแก่นกั ศึกษำ อำจำรย์ และ
บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย
5. จัดกำรประสำนงำนกับอำจำรย์ผสู ้ อนในกำรส่ งเสริ มให้นกั ศึกษำใช้สื่อกำรเรี ยนรู ้ใน
รู ปแบบต่ำงๆ ในกำรเรี ยนกำรสอน
6. จัดให้มีผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์และนักศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำให้บริ กำรสู่
สำธำรณชนทั้งในและต่ำงประเทศแบบ Full Text ในระบบออนไลน์บนเครื อข่ำย
ยุทธศำสตร์ ที่ 2 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยให้
มีศกั ยภำพสำมำรถรองรับภำรกิจของมหำวิทยำลัยทั้งด้ำนบริ หำร กำรเรี ยนกำรสอน กำรวิจยั และ
กำรบริ กำรวิชำกำรแก่สังคม
เป้ ำหมำยเชิ งยุทธศำสตร์ : พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สำมำรถเข้ำใช้บริ กำร
รองรับภำรกิจของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงทัว่ ถึงและเสมอภำค เกิดควำมพึงพอใจต่อกำรบริ กำรใน
มหำวิทยำลัย ชุมชนท้องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ เสริ มสร้ำงพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรบนระบบเครื อข่ำยที่
ทันสมัยในกำรใช้ทรัพยำกรร่ วมกันอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
มำตรกำร
1. บริ หำรและจัดกำรทรัพยำกรบนเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ ของมหำวิทยำลัยโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมำะสมและมีมำตรฐำน เพื่อให้เป็ นระบบเครื อข่ำยที่มีประสิ ทธิ ภำพ มีควำมปลอดภัย
และมีกำรใช้งำนอย่ำงเต็มประสิ ทธิ ภำพ
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2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีและเครื อข่ำยสำหรับงำนด้ำนบริ หำร กำรเรี ยนกำรสอน กำรวิจยั
และกำรบริ กำรวิชำกำรให้เป็ นเลิศเป็ นที่พอใจของผูใ้ ช้บริ กำร
3. สนับสนุนให้มีกำรดำเนินกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลัยอย่ำง
เหมำะสม และมีกำรใช้ทรัพยำกรร่ วมกันอย่ำงคุม้ ค่ำและมีประสิ ทธิ ภำพ
4. พัฒนำบุคลำกรผูท้ ำหน้ำที่ให้บริ กำรและ ผูท้ ำหน้ำที่กำกับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และ
เครื อข่ำยให้มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี
แผนกำรดำเนินงำน
1. จัดกำรปรับปรุ งระบบสำยส่ งข้อมูล (Cable) และอุปกรณ์เครื อข่ำยให้ทนั สมัย เพื่อให้
สำมำรถรองรับกับปริ มำณกำรใช้งำนอย่ำงเต็มประสิ ทธิ ภำพ และมีระบบกำรดูแลรักษำตลอดกำร
ใช้งำน
2. จัดกำรเพิ่มจุดให้บริ กำรเครื อข่ำยแบบไร้สำยและจัดเตรี ยมอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวก
เพื่อให้บริ กำร ได้แก่ ไฟส่ องสว่ำง Access Point และ Switch และระบบรักษำควำมปลอดภัย
3. จัดทำระบบ Login กลำง ให้สำมำรถใช้รหัสผ่ำน (Password) ที่ผใู ้ ช้กำหนดขึ้นเอง โดยมี
รหัสผ่ำนเดียวกันสำมำรถใช้ได้ทุกระบบในกำรให้บริ กำรของมหำวิทยำลัย
4. พัฒนำให้มีระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่เป็ นของมหำวิทยำลัยให้บริ กำรกับ
บุคลำกรและนักศึกษำ
5. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริ หำรและกำรตัดสิ นใจ (PMIS) ให้สำมำรถใช้งำนได้
จริ งอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ แก้ปัญหำซ้ ำซำกที่เกิดจำก Web Server เดิมที่ไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำง
รำบรื่ น โดยกำร Upgrade อุปกรณ์ จัดตั้งทีมผูเ้ ชี่ยวชำญเพื่อทำกำรปรับปรุ งและแก้ปัญหำอย่ำง
ต่อเนื่องทัว่ ถึงทุกหน่วยงำน
6. จัดอบรมกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริ หำรและกำรตัดสิ นใจ (PMIS) เฉพำะ
ในส่ วนที่ยงั ไม่ได้มีกำรใช้งำน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนมีกำรใช้งำน
ระบบ PMIS อย่ำงครอบคลุมงำนทุกด้ำน เช่น งำนกิจกำรนักศึกษำ งำนวิจยั เป็ นต้น
7. จัดทำ Web Site ของมหำวิทยำลัยให้มีอย่ำงน้อย 2 ภำษำ และตั้งทีมให้คำปรึ กษำและ
จัดทำ Web Site ของทุกหน่วยงำนเพื่อสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนมี Web Site เป็ นของหน่วยงำนเอง
8. พัฒนำเนื้ อหำ (Content) ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้รองรับกับเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัด
อันดับมหำวิทยำลัย (University Ranking) โดยมุ่งเน้นให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ให้ติด 1 ใน 10
ของมหำวิทยำลัยในกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
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9. ส่ งเสริ มให้บุคลำกรในมหำวิทยำลัยได้มีทกั ษะทำงด้ำนกำรรู ้สำรสนเทศ (Information
Literacy) เพิ่มมำกขึ้น โดยกำรปรับปรุ งศูนย์วิทยบริ กำรให้เป็ นห้องสมุดมีชีวิต เพื่อให้เป็ นแหล่ ง
ควำมรู ้ เพิ่มพูนทักษะทำงด้ำนปั ญญำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมบันเทิง และกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ
10.ขยำยเวลำกำรให้บริ กำรของศูนย์คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต และสำนักวิทยบริ กำร
และสร้ ำงบรรยำกำศที่ร่มรื่ น และจัดให้มีทรัพยำกรที่เหมำะสมแก่กำรเรี ยนรู ้ ได้แก่ จัดหำข้อมูล
ประเภทสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อโสตทัศน์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ที่ทนั สมัย ครบถ้วน ตำมควำมต้องกำร มีกำรจัด
มุมควำมรู ้ มุมบริ กำร และมุมกิ จกรรมต่ำง ๆ สอดคล้องและเหมำะสม ที่นงั่ อ่ำน บรรยำกำศสบำย
เป็ นกันเอง
11.จัดกิ จกรรมกำรส่ งเสริ มกำรอ่ำน กำรจัดมุมดู หนัง ฟั งเพลง เล่นเกมต่ำง ๆ เป็ นสัดส่ วน
และเอื้ออำนวยแก่ผใู ้ ช้บริ กำร จัดทำ e-Book และกำรให้บริ กำรยืม Tablet แก่นกั ศึกษำเพื่อใช้ใน
กำรค้นคว้ำ และอ่ำน e-Book เพื่อสร้ำงสังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้และสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนอย่ำงยัง่ ยืน มี
กำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรเรี ยนรู ้ เพื่อให้นกั ศึกษำสำมำรถเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลำและเกิดขึ้น
ในทุกช่วงวัยตลอดชีวติ
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 ส่ งเสริ มและพัฒนำสู่ กำรเป็ นองค์กำรแห่งกำรเรี ยนรู ้และพัฒนำ
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู ้เพื่อกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตลอดชีวติ
เป้ ำหมำยเชิ งยุทธศำสตร์ : พัฒนำหน่วยงำนไปสู่ องค์กำรแห่งกำรเรี ยนรู ้และใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อส่ งเสริ มกำรเรี ยนรู ้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
ตน ชุมชนท้องถิ่นและสังคมและสื บสำนกำรเรี ยนรู ้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และ
หลักกำรตำมรอยพระยุคลบำท
กลยุทธ์ มุ่งเน้นพัฒนำหน่วยงำนให้เป็ นศูนย์กลำงกำรเรี ยนรู ้ สร้ำงเครื อข่ำยควำมร่ วมมือ
กับสถำบันอุดมศึกษำในกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรบริ หำรจัดกำรควำมรู ้และกำรให้บริ กำร
มำตรกำร
1. พัฒนำหน่วยงำนให้เป็ นศูนย์กลำงกำรฝึ กอบรมและให้คำปรึ กษำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้แก่บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยและชุมชน
2. ส่ งเสริ มให้มีกำรแลกเปลี่ ยนควำมรู ้ ประสบกำรณ์ ด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เครื อข่ำยองค์กำรภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน
3. พัฒ นำหน่ ว ยงำนไปสู่ อ งค์ก ำรแห่ ง กำรเรี ย นรู ้ ด้ำ นกำรพัฒ นำและใช้เ ทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรเผยแพร่ ควำมรู ้ และสำรสนเทศสู่ สำธำรณชน
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แผนกำรดำเนินงำน
1. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบควำมสำมำรถทำงภำษำต่ำงประเทศด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
2. สร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยควำมร่ ว มมื อ ส ำนัก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศระหว่ำ ง
สถำบันอุดมศึกษำ
3. จัดทำศู นย์ขอ้ มู ลท้องถิ่ นของจังหวัดบุ รีรัมย์ในรู ปแบบฐำนข้อมู ลที่ มีชีวิต โดยพัฒนำ
ข้อมูลจำกทุกภำคส่ วน ผ่ำนระบบเครื อข่ำยออนไลน์ในกำรปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั
4. โครงกำรถ่ ำ ยทอดบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนสื บสำนกำรเรี ย นรู ้ อนั เนื่ องมำจำก
พระรำชดำริ และหลักกำรตำมรอยพระยุคลบำท
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บทที่ 3
วิเครำะห์ ควำมสอดคล้องเชื่ อมโยงแผนกลยุทธ์ และนโยบำย
ส ำนัก วิท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศได้ วิ เ ครำะห์ ค วำมสอดคล้อ งและควำม
เชื่อมโยงระหว่ำงแผนกลยุทธ์ (ปรัชญำ/วิสัยทัศน์/และพันธกิจ กับนโยบำยสภำมหำวิทยำลัย พ.ร.บ.
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ กรอบแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2560-2564)
โดยผูบ้ ริ หำร อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ดงั นี้
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้อง กับปณิ ธำน

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์
ฉบับที่ 12
พระรำชบั ญ ญั ติ มหำวิ ท ยำลัย รำชภัฏ ปรัชญำ
พ.ศ. 2547 มำตรำ 7 และ มำตรำ 8
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุ รีรัมย์ เป็ น
สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำเพื่ อ พั ฒ นำ
ท้องถิ่น

ควำมเชื่อมโยงนโยบำย
บริ หำรงำน
สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ปรัชญำ
แหล่งทรัพยำกรกำรเรี ยนรู ้ควบคู่
คุณภำพกำรบริ กำรประสำน
เทคโนโลยีทนั สมัยโยงใยควำมรู ้สู่
ท้องถิ่น

กรอบแผนอุดมศึกษำ ระยะยำว 15 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
ภำยใน 2564 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ กำรบริ กำรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (eปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
1. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
มหำวิทยำลัยของรัฐหรื อกำรเป็ น
มหำวิทยำลัยอิสระในกำกับของรัฐ
2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนของ
มหำวิทยำลัยของรัฐโดยกำรขยำยสำขำวิชำ
ที่เป็ นที่ตอ้ งกำรของสังคมและยกระดับ/
พัฒนำคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ กำรวิจยั
และกำรให้บริ กำรทำงวิชำกำร
3. สนับสนุนให้เอกชนเข้ำมำมีส่วนร่ วมใน
กำรศึกษำและพัฒนำระบบอุดมศึกษำ
4. ลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรผลิตบัณฑิต เพื่อ
มิให้เกินควำมจำเป็ นหรื อเกินควำมต้องกำร

บุรีรัมย์เป็ นสถำบันอุดมศึกษำชั้น
นำของภำคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและแข่งขัน
ได้ในระดับสำกล

Service) กระจำยเครื อข่ำยที่มี
ประสิ ทธิภำพให้ครอบคลุมมหำวิทยำลัย
กำรเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) กำรบริ กำรเครื่ องมือและ
สนับสนุนกำรผลิตสื่ อเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น
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พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้อง กับปณิ ธำน

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ฉบับที่ 12

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์

ควำมเชื่อมโยงนโยบำย
บริ หำรงำน
สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

วิสัยทัศน์
แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
อุดมศึกษำเป็ นแหล่งองค์ควำมรู ้และพัฒนำ
กำลังคนระดับสู งที่มีคุณภำพเพื่อกำรพัฒนำ
ชำติอย่ำงยัง่ ยืน สร้ำงสังคมกำรเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวติ ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่ 12 บนพื้นฐำนปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีบทบำทสู งใน
ประชำคมอำเซียนและมุ่งสู่ คุณภำพ
อุดมศึกษำระดับนำนำชำติ

มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ

พันธกิจ

พันธกิจ

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงค์ท้ งั ในฐำนะพลเมืองและพลโลก
มำตรฐำนที่ 2 แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 3 แนวกำรสร้ำงสังคมแห่งกำร
เรี ยนรู ้/สังคมแหง่ ควำมรู ้

1. ผลิตบัณฑิตและสร้ำงโอกำสทำง
กำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
วิชำกำรและวิชำชีพ
2. วิจยั สร้ำงองค์ควำมรู ้ เพื่อพัฒนำ
ท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครื อข่ำยวิจยั
3. บริ กำรวิชำกำรและถ่ำยทอด
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ
เทคโนโลยี ยกระดับและเสริ มสร้ำง
1. มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต
ควำมเข้มแข็งของชุมชนรวมถึง
2. มำตรฐำนด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร
ผูป้ ระกอบกำรให้แข่งขันได้
อุดมศึกษำ
4. อนุรักษ์มรดกทำงศิลปวัฒนธรรม
3. มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคม และส่ งเสริ มสื บสำนภูมิปัญญำ
ฐำนควำมรู ้และสังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้
ท้องถิ่น
5. ผลิต พัฒนำครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ

6. ส่ งเสริ ม สื บสำนโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกแนวพระรำชดำริ
สนับสนุนและมีส่วนร่ วมในกำร
บริ หำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น

1. เป็ นศูนย์กลำงเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
มีประสิ ทธิภำพ
2. จัดหำ จัดกำร และบริ กำรสำรสนเทศที่
หลำกหลำยรู ปแบบด้วยเทคโนโลยี
3. เป็ นสมำชิกเครื อข่ำยสำรสนเทศใน
ระดับสถำบัน ท้องถิ่นและสำกล
4. นำเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมำพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศให้มีประสิ ทธิภำพและ
สอดคล้องกับเครื อข่ำยอื่นที่เชื่อมโยง
5. บริ กำรบุคลำกรของมหำวิทยำลัยใน
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่ อสำร
เพื่อพัฒนำศักยภำพของตนเองและของ
หน่วยงำน
6. ให้บริ กำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศแก่หน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก
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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 : พัฒนำอำจำรย์ให้เป็ น
มืออำชีพและพัฒนำผูเ้ ชี่ยวชำญมืออำชีพ
ให้เป็ นอำจำรย์
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 : ยกระดับคุณภำพ
บัณฑิตอย่ำงก้ำวกระโดด
ยุทธศำสตร์ ที่ 4 : ปฏิรูปกำรบริ หำร
กำรเงินอุดมศึกษำเพื่อขับเคลื่อน
สถำบันอุดมศึกษำสู่ควำมเป็ นเลิศ

ควำมสอดคล้องและเชื่ อมโยง ควำมสอดคล้องและเชื่ อมโยง กับ
กับนโยบำยขับเคลื่อน
นโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์
นโยบำยในกำรบริ ห ำรและกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัย
1. กำรผลิตบัณฑิตและสร้ำง
โอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนวิชำกำรและวิชำชีพ
2. วิจยั และบริ กำรทำงวิชำกำร
เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู ้ในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น
3. กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อรองรับควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำน
วิทยำกำร
4. กำรส่งเสริ ม สื บสำน ทำนุ
บำรุ งศิลปวัฒนธรรม และ
โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ
5. กำรพัฒนำระบบกำรบริ หำร
ทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงมีคุณภำพ
6. กำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สิน
และสิ ทธิประโยชน์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
นโยบำยบริ หำรและกำรพัฒนำสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.จัดหำและรวบรวมทรัพยำกร
สำรสนเทศหลำกหลำยรู ปแบบให้
สอดคล้องตรงตำมหลักสูตรกำรเรี ยน
กำรสอนและควำมต้องกำรของผูใ้ ช้
ทันต่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและ
เทคโนโลยี
2. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีศกั ยภำพ
สำมำรถรองรับภำรกิจของ
มหำวิทยำลัยทั้งด้ำนบริ หำร กำรเรี ยน
กำรสอน กำรวิจยั และกำรบริ กำร
วิชำกำรแก่สงั คม
3. ให้บริ กำรพื้นฐำนและบริ กำรอื่นๆ
ตรงกับควำมต้องกำรมีระเบียบกำรใช้
บริ กำรที่ชดั เจนเพื่อควำมเสมอภำค
และควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ กำร
4. บริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
ทันสมัยเพียงพอต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ
และกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเพื่อพัฒนำสู่
กำรเป็ นองค์กำรแห่งกำรเรี ยนรู ้และ
กำรจัดกำรควำมรู ้เพื่อกำรเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองตลอดชีวติ
5. พัฒนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภำพกำรทำงำนและกำร
บริ หำรจัดกำรสำมำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผูใ้ ช้บริ กำร
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แผนพัฒนำกำรศึกษำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2560-2564)

ควำมสอดคล้องและเชื่ อมโยง
กับนโยบำยขับเคลื่อน

ควำมสอดคล้องและเชื่ อมโยง กับ
นโยบำย

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์

สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
6. ส่งเสริ มงำนบริ กำรวิชำกำรและ
โครงกำรที่เป็ นอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัยคือ “บัณฑิตมีสำนักดี
ซื่อสัตย์สุจริ ต จิตอำสำ พัฒนำสังคม”
เพื่อพัฒนำศักยภำพชุมชนท้องถิ่นและ
สังคม
7. พัฒนำและรักษำมำตรฐำนกำร
ให้บริ กำรสร้ำงควำมพึงพอใจ เปิ ด
โอกำสให้ชุมชนท้องถิ่นและสังคมมี
ส่วนร่ วมแสดงควำมคิดเห็นและบริ หำร
จัดกำร
8. ปรับปรุ งและจัดพื้นที่บริ กำรต่ำงๆ
อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ และร่ วมรณรงค์
ส่งเสริ มมำตรกำรประหยัดพลังงำน
พัฒนำให้เป็ นสำนักวิทยบริ กำรฯสี เขียว
9. แสวงหำพันธมิตรและเครื อข่ำยควำม
ร่ วมมือระหว่ำงสำนักวิทยบริ กำรฯ ภำคี
ต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกให้เกิดกำร
ใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู ้ร่วมกันอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
10. สนับสนุนกำรพัฒนำสำนักวิทย
บริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มี
ระบบสำรสนเทศในรู ปแบบต่ำงๆ
เพื่อให้เป็ นศูนย์กลำงกำรเรี ยนรู ้โดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีศกั ยภำพ
และประสิ ทธิภำพ
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ตำรำงแสดงควำมเชื่ อมโยงแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ประเด็นยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร
และแผนปฏิบัตริ ำชกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 4 ปี พ.ศ. (2561–2564)
แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่ นดิน
(นโยบำยคณะรัฐบำล)
1. นโยบำยเร่ งด่ วนทีจ่ ะเริ่ม
ดำเนินกำรในปี แรก
1.6 เร่ งฟื้ นฟูควำม
สัมพันธ์และพัฒนำควำมร่ วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนและนำนำ
ประเทศ

ยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของ
ยกระดับคุณภำพและ
มำตรฐำนทรัพยำกรมนุษย์เพื่อ
รองรับกำรเปิ ดเสรี ประชำคม
อำเซียน

ยุทธศำสตร์ สกอ.
ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำม
เชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภำคเพื่อควำมมัน่ คงทำง
เศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์
สร้ำงควำมเป็ นเลิศสู่
ประชำคมอำเซียน

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

แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่ นดิน
(นโยบำยคณะรัฐบำล)
4. นโยบำยสั งคมและคุณภำพชี วติ
4.1 นโยบำยกำรศึกษำ

ยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร
กำรจัดกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ
ระดับอำชีวศึกษำและกำร
ฝึ กอำชีพให้สอดคล้องกับ
ตลำดแรงงำนทั้งในเชิง
ปริ มำณและคุณภำพ
กำรสนับสนุนกำรวิจยั และ
พัฒนำเพื่อสร้ำงนวัตกรรม
และกำรพัฒนำประเทศ

ยุทธศำสตร์ สกอ.
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำคนสู่
สังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้ตลอดชี วติ
อย่ำงยัง่ ยืน

1. ยุทธศำสตร์กำรปรับ
โครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่ กำรเติบโต
อย่ำงมีคุณภำพอย่ำงยัง่ ยืน
2. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำคนสู่
สังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้ตลอดชี วติ
อย่ำงยัง่ ยืน
3. ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำค
เกษตร ควำมมัน่ คงของอำหำร
และพลังงำน

ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บุรีรัมย์
พัฒนำและยกระดับ
คุณภำพบัณฑิตให้
เป็ นไปตำม
มำตรฐำนสำกล

ยุทธศำสตร์
สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส่ งเสริ มและพัฒนำสู่ กำร
เป็ นองค์กำรแห่งกำรเรี ยนรู ้
และพัฒนำแนวทำงกำร
จัดกำรควำมรู ้เพื่อกำรเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองตลอดชีวิต

พัฒนำงำนวิจยั บน
ฐำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ และ
บริ กำรทำงวิชำกำรเพื่อ
เป็ นแหล่งภูมิปัญญำ
ของท้องถิ่นและชุมชน
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แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่ นดิน
(นโยบำยคณะรัฐบำล)
4. นโยบำยสั งคมและคุณภำพชี วติ
4.4 นโยบำยศำสนำศิลปะและ
วัฒนธรรม
6. นโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
กำรวิจัยและนวัตกรรม
6.1 เร่ งพัฒนำให้ประเทศไทยเป็ น
สังคมที่อยูบ่ นพื้นฐำนขององค์
ควำมรู ้

ยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร
กำรสร้ำงโอกำสทำง
กำรศึกษำแก่ประชำชน
ทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียม

ยุทธศำสตร์ สกอ.

ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์

ยุทธศำสตร์
สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำคนสู่
อนุรักษ์ ส่ งเสริ มและ
สังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้ตลอดชี วติ สื บสำนอัตลักษณ์ทำง
อย่ำงยัง่ ยืน
ศิลปวัฒนธรรมอีสำนใต้

กำรพัฒนำกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อให้กำรศึกษำทัดเทียม
กับนำนำชำติ

พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อควำม
ก้ำวหน้ำด้ำนวิทยำกำร
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พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัยให้มีศกั ยภำพ
สำมำรถรองรับภำรกิจของ
มหำวิทยำลัยทั้งด้ำน
บริ หำร กำรเรี ยนกำรสอน
กำรวิจยั และกำรบริ กำร
วิชำกำรแก่สังคม
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แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่ นดิน
(นโยบำยคณะรัฐบำล)

8. นโยบำยกำรบริหำรกิจกำร
บ้ ำนเมืองทีด่ ี

ยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร

-

ยุทธศำสตร์ สกอ.

ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์

ยุทธศำสตร์
สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

พัฒนำระบบบริ หำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล
(ยุทธศำสตร์แผนกำรพัฒนำ พัฒนำกำรจัดกำรทรัพย์สิน
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ และสิ ทธิประโยชน์ของ
ฉบับที่ 11) ยุทธศำสตร์ที่ 4 มหำวิทยำลัยให้เกิด
ปฏิรูปกำรบริ หำรกำรเงิน
ประโยชน์สูงสุ ดเพื่อพึ่งพำ
อุดมศึกษำ เพื่อขับเคลื่อน ตนเองได้
สถำบันอุดมศึกษำสู่ ควำม
เป็ นเลิศ
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ตำรำงแสดงควำมเชื่ อมโยงแผนบริหำรรำชกำรแผ่ นดิน
สู่ แผนปฏิบัตริ ำชกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฎบุรีรัมย์
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : กำรผลิตบัณฑิตและสร้ ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ทีม่ คี ุณภำพตำมมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์ ของมหำวิทยำลัย : สร้ ำงควำมเป็ นเลิศสู่ ประชำคมอำเซียน
ยุทธศำสตร์ ที่ 1 พัฒนำระบบสำรสนเทศในรู ปแบบต่ำง ๆ เพื่อให้เป็ นศูนย์กลำงกำรเรี ยนรู ้โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีศกั ยภำพและประสิ ทธิ ภำพ
แผนกำรบริ หำรรำชกำรแผ่ นดิน นโยบำย กลยุทธ์ และวิธีกำร รั ฐบำล
ควำมเชื่ อมโยง/สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลที่ ๑ : นโยบำยเร่ งด่วนที่จะเริ่ มดำเนินกำรในปี แรก
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์
๑.๖ เร่ งฟื้ นฟูควำมสั มพันธ์ และพัฒนำควำมร่ วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ ำนและนำนำประเทศ
กระทรวงศึกษำธิกำร
สกอ.
เป้ ำประสงค์ เชิงนโยบำย

ภำคส่ วนที่เกี่ยวข้องของไทยมีควำมเข้ำใจ
และตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบใน
กำรเข้ำสู่ ประชำคมอำเซี ยนเพื่อให้สำมำรถ
ปรับตัวและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

นโยบำย

กลยุทธ์ และวิธีกำร

เร่ งฟื้ นฟูควำมสัมพันธ์และพัฒนำควำม
ร่ วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและนำนำ
ประเทศเพื่อสนับสนุนกำรเจริ ญเติบโตทำง
เศรษฐกิจในภูมิภำคร่ วมกันโดยเฉพำะกำร
เร่ งแก้ไขปั ญหำกระทบกระทัง่ ตำมแนว
พรมแดนผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรทูตบน

เตรี ยมควำมพร้อมและ
ส่ งเสริ ม
ควำมตระหนักรู ้ของ
ประชำชน
ผูป้ ระกอบกำรและ
ภำคส่ วนต่ำงๆของ
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กำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของ
ทรัพยำกรมนุษย์เพื่อ
รองรับ
กำรเปิ ดเสรี
ประชำคมอำเซียน

ยุทธศำสตร์
กำรสร้ำง
ควำม
เชื่อมโยงกับ
ประเทศใน
ภูมิภำคเพื่อ
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แผนกำรบริ หำรรำชกำรแผ่ นดิน นโยบำย กลยุทธ์ และวิธีกำร รั ฐบำล
ควำมเชื่ อมโยง/สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลที่ ๑ : นโยบำยเร่ งด่วนที่จะเริ่ มดำเนินกำรในปี แรก
๑.๖ เร่ งฟื้ นฟูควำมสั มพันธ์ และพัฒนำควำมร่ วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ ำนและนำนำประเทศ
เป้ ำประสงค์ เชิงนโยบำย

เป้ ำหมำย/ตัวชี้วดั :
มีกำรประสำนควำมร่ วมมือระหว่ำงภำครัฐ
ภำคเอกชนประชำชนและสื่ อมวลชนเพื่อ
ส่ งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมและพัฒนำศักยภำพ
เพื่อเตรี ยมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ ประชำคม
อำเซียน

ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร
สกอ.

นโยบำย

กลยุทธ์ และวิธีกำร

พื้นฐำนของสนธิ สัญญำและกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องและเร่ งดำเนิ นกำรตำมข้อผูกพัน
ในกำรรวมตัวเป็ นทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคม
และควำมมัน่ คงตลอดจนกำรเชื่อมโยง
เส้นทำงคมนำคมขนส่ งภำยในและ
ภำยนอกภูมิภำค

ไทยเกี่ยวกับอำเซี ยน
และกำรเป็ นประชำคม
อำเซียนและกรอบ
ควำมร่ วมมืออื่นๆ
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ควำมมัน่ คง
ทำง
เศรษฐกิจ
และสังคม
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นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำร
ยุทธศำสตร์ ของมหำวิทยำลัย : พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อควำมก้ำวหน้ำด้ำนวิทยำกำร
ยุทธศำสตร์ ที่ 2 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยให้มีศกั ยภำพสำมำรถรองรับภำรกิจของมหำวิทยำลัยทั้งด้ำน
บริ หำร กำรเรี ยนกำรสอน กำรวิจยั และกำรบริ กำรวิชำกำรแก่สังคม
แผนกำรบริ หำรรำชกำรแผ่ นดิน นโยบำย กลยุทธ์ และวิธีกำร รั ฐบำล
ควำมเชื่ อมโยง/สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลที่ : นโยบำยที๖่ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีกำรวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ สกอ.
๖.๑ เร่ งพัฒนำให้ ประเทศไทยเป็ นสั งคมที่อยู่บนพืน้ ฐำนขององค์ ควำมรู้
กระทรวงศึกษำธิกำร
เป้ ำประสงค์ เชิงนโยบำย
นโยบำย
กลยุทธ์ และวิธีกำร
ให้มีกำรใช้วทิ ยำศำสตร์
เร่ งพัฒนำให้ประเทศไทยเป็ นสังคมที่อยูบ่ น
สร้ำงกำรเรี ยนรู ้และ
กำรพัฒนำกำรใช้
และเทคโนโลยีสนับสนุน พื้นฐำนขององค์ควำมรู ้โดยพัฒนำควำมรู ้ดำ้ น
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ เทคโนโลยี
ระบบกำรศึกษำทุกระดับ วิทยำศำสตร์ให้ประชำชนได้ใช้ในชีวติ ประจำวัน เยำวชนและเผยแพร่
สำรสนเทศเพื่อให้
ของประเทศ รวมทั้งสร้ำง ให้ทดั เทียมกับพัฒนำกำรในระดับนำนำชำติจดั ให้ ควำมรู ้ดำ้ นวิทยำศำสตร์ กำรศึกษำทัดเทียม
และพัฒนำกำลังคนด้ำน
มีแหล่งควำมรู ้สำธำรณะเพิ่มขึ้นทั้งในรู ปองค์กร และเทคโนโลยีสู่
กับนำนำชำติ
วิทยำศำสตร์และ
เช่น พิพิธภัณฑ์วทิ ยำศำสตร์ สิ่งพิมพ์และผ่ำนทำง ประชำชนรวมทั้งเพิ่ม
เทคโนโลยีให้เป็ นฐำน
เครื อข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศตลอดจนยก
โอกำสในกำรเข้ำถึง
ปัจจัยกำรผลิต
มำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และ
ข้อมูลข่ำวสำร
เทคโนโลยีทุกระดับ
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นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : กำรผลิตบัณฑิตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์ ของมหำวิทยำลัย : พัฒนำและยกระดับคุณภำพบัณฑิตให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 ส่ งเสริ มและพัฒนำสู่ กำรเป็ นองค์กำรแห่งกำรเรี ยนรู ้และพัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู ้เพื่อกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตลอดชีวติ
แผนกำรบริ หำรรำชกำรแผ่ นดิน นโยบำย กลยุทธ์ และวิธีกำร รั ฐบำล
ควำมเชื่ อมโยง/สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลที่ ๔ : นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวติ
๔.๑ นโยบำยกำรศึกษำ
เป้ ำประสงค์ เชิง
นโยบำย
กลยุทธ์ และวิธีกำร
นโยบำย
พัฒนำ ๕ ศักยภำพของ จัดกำรศึกษำขั้นอุดมศึกษำและ
ผลิตและพัฒนำกำลังคน
พื้นที่ใน๕กลุ่มอำชีพใหม่ อำชีวศึกษำให้สอดคล้องกับ
ระดับกลำงและระดับสู งที่
ให้สำมำรถแข่งขันได้ใน ตลำดแรงงำนทั้งในเชิงปริ มำณและ
สอดคล้องกับควำมต้องกำร
๕ ภูมิภำคหลักของโลก คุณภำพโดยกระบวนกำรสร้ำง
ของตลำดแรงงำนโดยเน้นกำร
ปฏิบตั ิมำกกว่ำทฤษฎีควบคู่
ประสบกำรณ์ระหว่ำงเรี ยนอย่ำง
กับกำรขยำยกำรศึกษำระบบ
เหมำะสมและสนับสนุนกำรสร้ำง
รำยได้ระหว่ำงเรี ยนและสนับสนุนให้ ทวิภำคีสหกิจศึกษำและกำร
ผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำมีงำนทำได้ทนั ทีโดย ฝึ กงำนให้มำกขึ้นรวมทั้ง

ยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร

กำรจัดกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำระดับ
อำชีวศึกษำและกำรฝึ ก
อำชีพให้สอดคล้องกับ
ตลำดแรงงำนทั้งในเชิง
ปริ มำณและคุณภำพ
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ยุทธศำสตร์ สกอ.

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
คนสู่ สังคมแห่งกำร
เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อย่ำง
ยัง่ ยืน

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

แผนกำรบริ หำรรำชกำรแผ่ นดิน นโยบำย กลยุทธ์ และวิธีกำร รั ฐบำล
ควำมเชื่ อมโยง/สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลที่ ๔ : นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวติ
๔.๑ นโยบำยกำรศึกษำ
เป้ ำประสงค์ เชิง
นโยบำย
กลยุทธ์ และวิธีกำร
นโยบำย
ควำมร่ วมมือระหว่ำงแหล่งงำนกับ
ส่ งเสริ มกำรมีงำนทำ
เป้ ำหมำย/ตัวชี้วดั :
ระหว่ำงเรี ยน
ร้อยละของผูส้ ำเร็ จกำร สถำนศึกษำส่ งเสริ มให้มีศูนย์อบรม
อำชีวศึกษำเพื่อให้นกั เรี ยนนักศึกษำ
อำชีวศึกษำและกำร
และประชำชนสำมำรถเรี ยนรู ้
อุดมศึกษำที่เข้ำสู่
ตลำดแรงงำนมี
สมรรถนะเป็ นที่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้และมีงำนภำยใน
๑ ปี รวมทั้งประกอบ
อำชีพอิสระเพิ่มขึ้น

ยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร
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ตำรำงเชื่ อมโยงนโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ และสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
นโยบำยสภำ

ประเด็น
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย
1. กำรผลิต
1.พัฒนำและ
บัณฑิตและ
ยกระดับ
สร้ำงโอกำส
คุณภำพบัณฑิต
ทำงกำรศึกษำ ที่ ให้เป็ นไปตำม
มีคุณภำพตำม มำตรฐำนสำกล
มำตรฐำนทำง
วิชำกำรและ
วิชำชีพ
2. สร้ำงควำม
เป็ นเลิศสู่
ประชำคม
อำเซียน

ประเด็นยุทธศำสตร์
สำนักวิทยบริกำรฯ
ส่ งเสริ มและพัฒนำสู่
กำรเป็ นองค์กำรแห่ง
กำรเรี ยนรู ้และ
พัฒนำแนวทำงกำร
จัดกำรควำมรู ้เพื่อ
กำรเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองตลอดชีวติ

กลยุทธ์ หลักสำนักวิทยบริกำรฯ
1. พัฒนำหน่วยงำนให้เป็ นศูนย์กลำงกำรฝึ กอบรม
และให้คำปรึ กษำเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่
บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยชุมชนท้องถิ่น
2. ส่ งเสริ มให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู ้
ประสบกำรณ์ ด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เครื อข่ำยองค์กำรภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน
3. พัฒนำหน่วยงำนไปสู่ องค์กำรแห่งกำรเรี ยนรู ้
ด้ำนกำรพัฒนำและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
กำรเผยแพร่ ควำมรู ้ และสำรสนเทศสู่ สำธำรณชน
1. สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ

พัฒนำระบบ
สำรสนเทศใน
เป็ นเครื่ องมือในกำรศึกษำค้นคว้ำ วิจยั ของ
รู ปแบบต่ำง ๆ
บุคลำกรในมหำวิทยำลัย
เพื่อให้เป็ น
ศูนย์กลำงกำรเรี ยนรู ้ 2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำร
โดยใช้เทคโนโลยี เรี ยนกำรสอนในระบบกำรเรี ยนปกติในชั้นเรี ยน
สำรสนเทศอย่ำงมี และกำรเรี ยนทำงไกล
3. ส่ งเสริ มให้เกิดกำรพัฒนำระบบกำรสอนแบบ
ศักยภำพและ
ประสิ ทธิภำพพร้อม ผสมผสำน
สู่ ประชำคมอำเซี ยน 4. ส่ งเสริ มกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
พัฒนำคุณภำพบัณฑิตให้มีควำมสำมำรถ ทักษะ
ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเรี ยนรู ้
สิ่ งใหม่ให้คุม้ ค่ำและมีประโยชน์สูงสุ ด

นโยบำยสภำ

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

ประเด็นยุทธศำสตร์
สำนักวิทยบริกำรฯ

กลยุทธ์ หลักสำนักวิทยบริกำรฯ
พัฒนำศูนย์ขอ้ มูลท้องถิ่นและทรัพยำกรกำรเรี ยนรู ้
ที่ได้มำตรฐำน รวมทั้งจัดทำศูนย์ขอ้ มูลเพื่อกำร
วิจยั จัดทำและเผยแพร่ ผลงำนวิจยั ของคณำจำรย์
และบุคลำกรสู่ สำธำรณชนทั้งในและนอกประเทศ

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

1. บริ หำรและจัดกำรทรัพยำกรบนเครื อข่ำย
คอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัยโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมำะสมและมีมำตรฐำน เพื่อให้เป็ นระบบ
เครื อข่ำยที่มีประสิ ทธิ ภำพ มีควำมปลอดภัย และมี
กำรใช้งำนอย่ำงเต็มประสิ ทธิ ภำพ
2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีและเครื อข่ำยสำหรับ
งำนด้ำนบริ หำร กำรเรี ยนกำรสอน กำรวิจยั และ
กำรบริ กำรวิชำกำรให้เป็ นเลิศเป็ นที่พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ กำร
3. สนับสนุนให้มีกำรดำเนินกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลัยอย่ำงเหมำะสม
และมีกำรใช้ทรัพยำกรร่ วมกันอย่ำงคุม้ ค่ำและมี
ประสิ ทธิภำพ

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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นโยบำยสภำ

ประเด็น
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ประเด็นยุทธศำสตร์
สำนักวิทยบริกำรฯ

กลยุทธ์ หลักสำนักวิทยบริกำรฯ
4. พัฒนำบุคลำกรผูท้ ำหน้ำที่ให้บริ กำรและ ผูท้ ำ
หน้ำที่กำกับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ำย
ให้มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถพร้อมรับกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี

4. กำรส่ งเสริ ม
สื บสำน ทำนุ
บำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
และโครงกำร
อันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ

5. อนุรักษ์
ส่ งเสริ ม สื บ
สำน อัตลักษณ์
ทำง
ศิลปวัฒนธรรม
อีสำนใต้

5. กำรพัฒนำ
ระบบกำร
บริ หำร
ทรัพยำกร
มนุษย์อย่ำงมี
คุณภำพ

6. พัฒนำระบบ
บริ หำรจัดกำร
ตำมหลัก
ธรรมำภิบำล

พัฒนำหน่วยงำน
ไปสู่ องค์กำรแห่ง
กำรเรี ยนรู ้ดำ้ นกำร
พัฒนำและใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำร
เผยแพร่ ควำมรู ้ และ
สำรสนเทศสู่
สำธำรณชนตำม
โครงกำรอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชดำริ และ
หลักกำรตำมรอย
พระยุคลบำท

สนับสนุนใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อส่ งเสริ ม
กำรเรี ยนรู ้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้สำมำรถ
นำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำตน ชุมชน
ท้องถิ่นและสังคมตำมโครงกำรสื บสำนกำรเรี ยนรู ้
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และ
หลักกำรตำมรอยพระยุคลบำท

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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นโยบำยสภำ

ประเด็น
ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์
สำนักวิทยบริกำรฯ
มหำวิทยำลัย
6. กำรบริ หำร 7. พัฒนำกำร
จัดกำร
จัดกำร
ทรัพย์สิน และ ทรัพย์สินและ
สิ ทธิประโยชน์ สิ ทธิประโยชน์
ให้เกิด
ของ
ประโยชน์
มหำวิทยำลัยให้
สู งสุ ด
เกิดประโยชน์
สู งสุ ดเพื่อพึ่งพำ
ตนเองได้

กลยุทธ์ หลักสำนักวิทยบริกำรฯ

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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แผนปฏิบัตริ ำชกำร 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : กำรผลิตบัณฑิตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์ ที่ 1 ของมหำวิทยำลัย : พัฒนำและยกระดับคุณภำพบัณฑิตให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล
ยุทธศำสตร์ ที่ 1 พัฒนำระบบสำรสนเทศในรู ปแบบต่ำง ๆ เพื่อให้เป็ นศูนย์กลำงกำรเรี ยนรู ้โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีศกั ยภำพและประสิ ทธิ ภำพ
เป้ ำหมำยเชิญ
ยุทธศำสตร์
ส่งเสริ มให้ผใู ้ ช้บริ กำร
สำมำรถเรี ยนรู ้ได้จำก
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ทุกรู ปแบบที่มีคุณภำพ
มำตรฐำนสอดคล้อง
ตำมหลักสูตรกำรเรี ยน
กำรสอนและกำร
พัฒนำชุมชนท้องถิ่น
และสังคม

ตัวชี้วดั
1. จำนวนฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
สื บค้น
2. จำนวนระบบเครื อข่ำย
เสมือนส่วนตัว (VPN)
3. ร้อยละของบทเรี ยน
ออนไลน์
4. จำนวนหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
5. จำนวนวำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal)
6. จำนวนโครงกำรให้
ควำมรู ้เผยแพร่ และแนะนำ

เป้ ำหมำย (ปริ มำณและคุณภำพ)
กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564
2
2
2
2 พัฒนำระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศให้
โครงกำร
1
1 เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ที่มี
ร้อยละ
10
15
20
25 คุณภำพ
มำตรฐำน
เรื่ อง
30
40
50
60 ทันสมัยมี
ประสิ ทธิภำพ
เรื่ อง
20
30
40
50
หน่วย
นับ
ฐำน

โครงกำร

1

1

2

2

มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

ผูร้ ับผิดชอบ

1. สนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อเป็ นเครื่ องมือ
ในกำรศึกษำค้นคว้ำ วิจยั ของ
บุคลำกรในมหำวิทยำลัย
2. พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรเรี ยนกำร
สอนในระบบกำรเรี ยนปกติ
ในชั้นเรี ยนและกำรเรี ยน
ทำงไกล
3. ส่งเสริ มให้เกิดกำรพัฒนำ
ระบบกำรสอนแบบ
ผสมผสำน
4. ส่งเสริ มกำรใช้เทคโนโลยี

1.จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ทั้งประเภทสิ่ งพิมพ์ ระบบ
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริ กำรสื บค้นข้อมูลและ
เผยแพร่ ควำมรู ้ทำงภำษำ
2.จัดให้มีระบบเครื อข่ำย
เสมือนส่วนตัว (Virtual
Private Network : VPN) เพื่อ
เชื่อมโยงเครื อข่ำยผูใ้ ช้ขอ้ มูล
ทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย
3.จัดให้มีบทเรี ยนออนไลน์
(e-Learning), หนังสื อ

ศูนย์วทิ ย
บริ กำร

ศูนย์คอมพิว
เตอร์และ
อินเทอร์เน็ต

เป้ ำหมำยเชิญ
ยุทธศำสตร์

ตัวชี้วดั

หน่วย
นับ

กำรใช้สื่อกำรเรี ยนรู ้ดว้ ย
ด้วยตนเอง
7.จำนวนโครงกำรปรับปรุ ง โครงกำร
ภูมิสถำปั ตย์และตกแต่ง
ภำยในให้มีสภำพแวดล้อม
เหมำะแก่กำรเรี ยนรู ้
8.จำนวนโครงกำรปรับปรุ ง โครงกำร
บำรุ งรักษำควำมมัน่ คง
ระบบฐำนข้อมูลห้องสมุด

เป้ ำหมำย (ปริ มำณและคุณภำพ)
2561 2562 2563 2564

1

1

1

1

1

1

1

1

กลยุทธ์

มำตรกำร
สำรสนเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิตให้มีควำมสำมำรถ
ทักษะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรเรี ยนรู ้สิ่ง
ใหม่ให้คุม้ ค่ำและมีประโยชน์
สูงสุด
5. พัฒนำศูนย์ขอ้ มูลและ
ทรัพยำกรกำรเรี ยนรู ้ที่ได้
มำตรฐำน รวมทั้งจัดทำศูนย์
ข้อมูลเพื่อกำรวิจยั จัดทำและ
เผยแพร่ ผลงำนวิจยั ของ
คณำจำรย์และบุคลำกรสู่
สำธำรณชนทั้งในและนอก
ประเทศ
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โครงกำร/กิจกรรม

ผูร้ ับผิดชอบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
ศูนย์
วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยี
(e-Journal) ฐำนข้อมูล
กำรศึกษำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Database)
เข้ำไปช่วยในกำรจัดกำรเรี ยน
กำรสอน
4.จัดกำรเผยแพร่ และแนะนำ
กำรใช้สื่อกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
แก่นกั ศึกษำ อำจำรย์ และ
บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย
5.จัดให้มีผลงำนทำงวิชำกำร
ของอำจำรย์และนักศึกษำใน
ระดับบัณฑิตศึกษำให้บริ กำรสู่
สำธำรณชนทั้งในและ
ต่ำงประเทศแบบ Full Text ใน
ระบบออนไลน์บนเครื อข่ำย
6. โครงกำรปรับปรุ งภูมิ
สถำปั ตย์และตกแต่งภำยใน

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

แผนปฏิบัตริ ำชกำร 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำร
ยุทธศำสตร์ ที่ 4 ของมหำวิทยำลัย : พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อควำมก้ำวหน้ำด้ำนวิทยำกำร
ยุทธศำสตร์ ที่ 2 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยให้มีศกั ยภำพสำมำรถรองรับภำรกิจของมหำวิทยำลัยทั้งด้ำน
บริ หำร กำรเรี ยนกำรสอน กำรวิจยั และกำรบริ กำรวิชำกำรแก่สังคม
เป้ ำหมำยเชิญ
ยุทธศำสตร์
พัฒนำระบบ
สำรสนเทศในรู ปแบบ
ต่ำง ๆ เพื่อให้เป็ น
ศูนย์กลำงกำรเรี ยนรู ้
โดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงมี
ศักยภำพและ
ประสิ ทธิภำพพร้อมสู่
ประชำคมอำเซียน

ตัวชี้วดั
1. มีฐำนข้อมูลระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริ หำร
จัดกำร
2. จำนวนโครงกำร
พัฒนำบัณฑิต
3. จำนวนบุคลำกรที่
ได้รับกำรพัฒนำ
4. จำนวนโครงกำร
ปรับปรุ งบำรุ งรักษำควำม
มัน่ คงระบบเครื อข่ำย

เป้ ำหมำย (ปริ มำณและคุณภำพ)
2561 2562 2563 2564
ฐำนข้อมูล 1
1
1
หน่วยนับ

โครงกำร

5

5

5

5

คน

5

5

5

5

โครงกำร

1

1

1

1

กลยุทธ์

มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม
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เสริ มสร้ำง
พัฒนำระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
สื่ อสำรบน
ระบบ
เครื อข่ำยที่
ทันสมัยใน
กำรใช้

1. บริ หำรและจัดกำร
ทรัพยำกรบนเครื อข่ำย
คอมพิวเตอร์ของ
มหำวิทยำลัยโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมำะสมและ
มีมำตรฐำน เพื่อให้เป็ น
ระบบเครื อข่ำยที่มี
ประสิ ทธิภำพ มีควำม
ปลอดภัย และมีกำรใช้งำน
อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

1. สนับสนุนกำรจัด
ศูนย์วทิ ย
กำรศึกษำ
บริ กำร
2. จัดกำรปรับปรุ งระบบสำย
ส่งข้อมูล (Cable) และ
ศูนย์
อุปกรณ์เครื อข่ำยให้ทนั สมัย คอมพิวเตอร์
เพื่อให้สำมำรถรองรับกับ
และ
ปริ มำณกำรใช้งำนอย่ำงเต็ม
อินเทอร์เน็ต
ประสิ ทธิภำพ และมีระบบ
กำรดูแลรักษำตลอดกำรใช้
งำน
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เป้ ำหมำยเชิญ
ยุทธศำสตร์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

5. จำนวนโครงกำร
พัฒนำ e-Mail ของ
มหำวิทยำลัย
6. จำนวนโครงกำร
พัฒนำระบบ PMIS
7. จำนวนโครงกำร
พัฒนำและปรับปรุ ง
เว็บไซต์
8. จำนวนโครงกำร
ส่งเสริ มให้นกั ศึกษำได้มี
ทักษะทำงด้ำนกำรรู ้
สำรสนเทศ
9. จำนวนกิจกรรมกำร
ส่งเสริ มกำรสื บค้นเอกสำร
10. จำนวนโครงกำร
พัฒนำระบบกำรเรี ยนกำร
สอนออนไลน์
11. จำนวนโครงกำรขยำย
วงจรเครื อข่ำยเพิ่มเติม

โครงกำร

เป้ ำหมำย (ปริ มำณและคุณภำพ)
2561 2562 2563 2564
1

โครงกำร

1

โครงกำร

1

1

1

โครงกำร

2

2

2

2

โครงกำร

1

1

1

1

โครงกำร

1

1

1

1

โครงกำร

กลยุทธ์

มำตรกำร

ทรัพยำกร
2. พัฒนำระบบเทคโนโลยี
ร่ วมกัน
และเครื อข่ำยสำหรับงำน
อย่ำงมี
ด้ำนบริ หำร กำรเรี ยนกำร
ประสิ ทธิภำพ สอน กำรวิจยั และกำร
บริ กำรวิชำกำรให้เป็ นเลิศ
เป็ นที่พอใจของผูใ้ ช้บริ กำร
3. สนับสนุนให้มีกำร
ดำเนินกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศภำยใน
มหำวิทยำลัยอย่ำงเหมำะสม
และมีกำรใช้ทรัพยำกร
ร่ วมกันอย่ำงคุม้ ค่ำและมี
ประสิ ทธิภำพ

1
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3. จัดกำรเพิ่มจุดให้บริ กำร
เครื อข่ำยแบบไร้สำยและ
จัดเตรี ยมอุปกรณ์อำนวยควำม
สะดวกเพื่อให้บริ กำร ได้แก่
ไฟส่องสว่ำง Access Point
และ Switch และระบบรักษำ
ควำมปลอดภัย
4. พัฒนำให้มีระบบจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่เป็ น
ของมหำวิทยำลัยให้บริ กำรกับ
บุคลำกรและนักศึกษำ
5. พัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริ หำรและกำร
ตัดสิ นใจ (PMIS) ให้สำมำรถ
ใช้งำนได้จริ งอย่ำงมี
6. จัดอบรมกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริ หำร
และกำรตัดสิ นใจ (PMIS)
เฉพำะในส่วนที่ยงั ไม่ได้มีกำร

ศูนย์
เทคโนโลยี
กำรศึกษำ

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

เป้ ำหมำยเชิญ
ยุทธศำสตร์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

12. จำนวนโครงกำรอบรม
กำรใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้บุคลำกร
มหำวิทยำลัยฯ
13. จำนวนโครงกำร
พัฒนำห้องปฏิบตั ิกำรสอน
อัจฉริ ยะ
14. จำนวนโครงกำร
พัฒนำและปรับปรุ ง
ห้องปฏิบตั ิกำร
คอมพิวเตอร์
15. จำนวนโครงกำร
พัฒนำและปรับปรุ ง
ห้องปฏิบตั ิกำร
ภำษำต่ำงประเทศ Tell
Me More

โครงกำร

เป้ ำหมำย (ปริ มำณและคุณภำพ)
2561 2562 2563 2564
2
2
2

โครงกำร

1

1

โครงกำร

1

1

โครงกำร

1

1

กลยุทธ์

มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

4. พัฒนำบุคลำกรผูท้ ำ
หน้ำที่ให้บริ กำรและ ผูท้ ำ
หน้ำที่กำกับดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครื อข่ำยให้
มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ
พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเทคโนโลยี

ใช้งำน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
และสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงำนมีกำรใช้งำนระบบ
PMIS อย่ำงครอบคลุมงำนทุก
ด้ำน เช่น งำนกิจกำรนักศึกษำ
งำนวิจยั เป็ นต้น
7. จัดทำ Web Site ของ
หน่วยงำน
8. พัฒนำเนื้อหำ (Content)
ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้
รองรับกับเกณฑ์มำตรฐำนกำร
จัดอันดับมหำวิทยำลัย
(University Ranking)
9. ส่งเสริ มให้บุคลำกรใน
มหำวิทยำลัยได้มีทกั ษะ
ทำงด้ำนกำรรู ้สำรสนเทศ
(Information Literacy) เพิ่ม
มำกขึ้น
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สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

เป้ ำหมำยเชิญ
ยุทธศำสตร์

ตัวชี้วดั
16. จำนวนโครงกำร
พัฒนำห้องปฏิบตั ิกำร
ภำษำต่ำงประเทศด้วย
Movie and Sound
17. จำนวนโปรแกรม
ป้ องกันไวรัสสำหรับ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล

หน่วยนับ
โครงกำร

โปรแกรม

เป้ ำหมำย (ปริ มำณและคุณภำพ)
2561 2562 2563 2564
1
1

กลยุทธ์

มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม
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10. จัดกิจกรรมกำรส่งเสริ ม
กำรอ่ำน กำรจัดมุมดูหนัง ฟัง
เพลง เล่นเกมต่ำง ๆ เป็ น
สัดส่วนและเอื้ออำนวยแก่
ผูใ้ ช้บริ กำร
11. โครงกำรสร้ำงระบบ
บริ หำรจัดกำรทรัพย์สินด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
12. โครงกำรพัฒนำระบบกำร
เรี ยนกำรสอนออนไลน์
13. จัดหำโปรแกรมป้ องกัน
และกำจัดไวรัสแบบมีสิขสิ ทธิ์

1
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แผนปฏิบัตริ ำชกำร 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย : กำรผลิตบัณฑิตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์ ที่ 2 ของมหำวิทยำลัย : สร้ำงควำมเป็ นเลิศสู่ ประชำคมอำเซียน
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 ส่ งเสริ มและพัฒนำสู่ กำรเป็ นองค์กำรแห่งกำรเรี ยนรู ้และพัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู ้เพื่อกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตลอดชีวติ
เป้ ำหมำยเชิญ
ยุทธศำสตร์
พัฒนำหน่วยงำนไปสู่
องค์กำรแห่งกำรเรี ยนรู ้
และใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อ
ส่งเสริ มกำรเรี ยนรู ้
และถ่ำยทอดองค์
ควำมรู ้สำมำรถ
นำไปใช้ประโยชน์ใน
กำรพัฒนำตน ชุมชน
ท้องถิ่นและสังคม
สื บสำนกำรเรี ยนรู ้ตำม
โครงกำรอัน

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1. จำนวนโครงกำร
ทดสอบภำษำต่ำงประเทศ
ให้กบั บุคลำกร นักศึกษำ
2. จำนวนกิจกรรม
โครงกำรควำมร่ วมมือ
3. จำนวนโครงกำรอบรม
ภำษำอังกฤษด้วย
โปรแกรม Tell ME More
ให้กบั บุคลำกรและ
นักศึกษำ

โครงกำร

กิจกรรม
โครงกำร

เป้ ำหมำย (ปริ มำณและคุณภำพ)
2561 2562 2563 2564
2
2
2
2

1
2

1
2

2

2

กลยุทธ์

มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม
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มุ่งเน้นพัฒนำ
หน่วยงำนให้
เป็ นศูนย์กลำง
กำรเรี ยนรู ้
สร้ำงเครื อข่ำย
ควำมร่ วมมือ
กับ
สถำบันอุดมศึ
กษำในกำร
แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์
ในกำรบริ หำร

1. พัฒนำหน่วยงำนให้เป็ น
ศูนย์กลำงกำรฝึ กอบรมและ
ให้คำปรึ กษำเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้แก่บุคลำกร
ภำยในมหำวิทยำลัยและ
ชุมชน
2. ส่งเสริ มให้มีกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู ้
ประสบกำรณ์ ด้ำน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เครื อข่ำยองค์กำรภำยนอกทั้ง
ภำครัฐและเอกชน

1. สร้ำงเครื อข่ำยควำม
ร่ วมมือสำนักวิทยบริ กำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำ

ศูนย์วทิ ย
บริ กำร
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ศูนย์
2. โครงกำรถ่ำยทอดบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสื บ
และ
สำนกำรเรี ยนรู ้อนั
อินเทอร์เน็ต
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ และ
ศูนย์
หลักกำรตำมรอยพระยุคล
เทคโนโลยี
บำท
กำรศึกษำ

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

เป้ ำหมำยเชิญ
ยุทธศำสตร์
เนื่องมำจำก
พระรำชดำริ และ
หลักกำรตำมรอยพระ
ยุคลบำท

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

4. จำนวนโครงกำร
โครงกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
สำรสนเทศกำรเรี ยนกำร
สอนสื บสำนกำรเรี ยนรู ้อนั
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
และหลักกำรตำมรอยพระ
ยุคลบำท
5. จำนวนโครงกำร
โครงกำร
ทดสอบทักษะด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำหรับนักศึกษำ
6. จำนวนโครงกำรอบรม โครงกำร
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศสำหรับ
นักศึกษำชั้นปี ที่ 1
7. โครงกำรศึกษำควำม โครงกำร
พึงพอใจกำรให้บริ กำร
สำนักวิทยบริ กำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

เป้ ำหมำย (ปริ มำณและคุณภำพ)
2561 2562 2563 2564
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

กลยุทธ์

มำตรกำร

จัดกำรควำมรู ้ 3. พัฒนำหน่วยงำนไปสู่
และกำร
องค์กำรแห่งกำรเรี ยนรู ้ดำ้ น
ให้บริ กำร
กำรพัฒนำและใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรเผยแพร่
ควำมรู ้ และสำรสนเทศสู่
สำธำรณชนตำมโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
และหลักกำรตำมรอย
พระยุคลบำท
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3. โครงกำรทดสอบทักษะ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำหรับนักศึกษำปี 4
4. โครงกำรอบรมกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำหรับนักศึกษำชั้นปี ที่ 1
5. โครงกำรศึกษำควำมพึง
พอใจกำรให้บริ กำรสำนักวิทย
บริ กำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศจำกผูใ้ ช้บริ กำร
6.โครงกำรเพิ่มศักยภำพของ
บุคลำกรให้มีควำมรู ้ดำ้ น
บริ กำรวิทยบริ กำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศโดย
กำรเข้ำร่ วมสัมมนำและศึกษำ
ดูงำน
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เป้ ำหมำยเชิญ
ยุทธศำสตร์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

8. จำนวนโครงกำรเพิ่ม โครงกำร
ศักยภำพของบุคลำกรให้มี
ควำมรู ้ดำ้ นบริ กำรวิทย
บริ กำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

เป้ ำหมำย (ปริ มำณและคุณภำพ)
2561 2562 2563 2564
1
2
2
2

กลยุทธ์

มำตรกำร
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โครงกำร/กิจกรรม

ผูร้ ับผิดชอบ
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