แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2552-2556
ความเปนมา
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT 2010) ไดใหความสําคัญตอ
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมุงเนนการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ไดถูกนํามาเปนกรอบในการจัดทํา
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545-2549 โดยขยายระยะเวลา
ในการบังคับใชจนถึงป พ.ศ. 2551 และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552-2556 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหการเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 เพื่อใหทุกกระทรวง ทบวง กรม และ
รัฐวิสาหกิจ ใชเปนแนวทางในการจัดทําหรือปรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานให
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552
มอบหมายใหสํานักคอมพิวเตอรและเครือขายรับผิดชอบการยกรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2556 ขึ้น โดยสานความตอเนื่องจากแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545-2549 รวมถึงนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศระยะ พ.ศ.2544-2553 ของประเทศไทย (IT 2010) และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2556 ซึ่งคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองไดใหการเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดใหการเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการพัฒนานักศึกษาซึ่งถือเปน
บุคลากรของประเทศใหออกไปรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนํามาประยุกตใชใหเขากับระบบงาน
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใหการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายตางๆ สามารถดําเนินไปไดอยางรวดเร็ว
ถูกตองและเชื่อถือได อันจะชวยนําไปสูการบรรลุเปาหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอไป
วิสัยทัศน
เปนมหาวิทยาลัยแหงสังคมอุดมปญญาดวย ICT พัฒนาและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางชาญ
ฉลาด โดยใชแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสูสังคมฐานความรูและนวัตกรรมอยาง
ยั่งยืนและมั่นคง
พันธกิจ
1. พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ ทั้งบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT Professionals) และบุคลากรในสาขาวิชาชีพตางๆ ทุกระดับ ใหมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรูเทาทัน อยางมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรวมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีสูสังคมฐานความรูและนวัตกรรมอยางยั่งยืนและมั่นคง
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2. พัฒนาโครงขายสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูงใหมีการกระจายอยางทั่วถึง มีบริการที่มีคุณภาพ
โดยใชงบประมาณที่เหมาะสม เพื่อเปนโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศหลัก ที่ทุกหนวยงานสามารถใชในการเขาถึง
ความรู สรางภูมิปญญา รวมถึงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใชในการสรางมูลคาเพิ่มได
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล โดยมีกลไก กฎระเบียบ
โครงสรางการบริหาร และการกํากับดูแล ที่เอื้อตอการพัฒนาอยางบูรณาการ มีความเปนเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมการมีสวนรวมของทุกหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนากําลังคนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Professionals) และบุคลากรในสาขา
วิชาชีพตางๆ ทุกระดับ ใหมีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ มีความรูความสามารถในการสรางสรรค พัฒนา และใช ICT
อยางมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ และรูเทาทัน เพื่อเปนรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสูสังคม
ฐานความรูและนวัตกรรมอยางยั่งยืนและมั่นคง
2. เพื่อสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชแนวปฏิบัติของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนความมีเอกภาพ การบูรณาการ การใชทรัพยากรอยางคุมคา และการมีสวนรวมของทุก
หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ
3. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มคุณคา (Value Creation) ของสินคาและบริการ สําหรับผูประกอบการและ
ภาคเอกชน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนฐานความรูและนวัตกรรม
4. เพื่อสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยการเขาถึงและใชประโยชนจากสารสนเทศในการ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
5. เพื่อสนับสนุนการสรางศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยเนนการเพิ่มมูลคาเพิ่ม (Value-Added) ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียง การวิจัยและพัฒนา และ
การใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมและเอกลักษณของคนอีสาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสูสังคมและ
เศรษฐกิจฐานความรูและนวัตกรรมอยางยั่งยืน
เปาหมาย
1. นักศึกษา บุคลากรดาน ICT และบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ รวมถึงผูประกอบการ ภาครัฐและภาคเอกชน มี
ความรอบรู สามารถเขาถึง สรางสรรค และใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณ รูเทาทัน มีคุณธรรมและจริยธรรม
(Information Literacy) กอเกิดประโยชนตอการเรียนรู การทํางาน และการดํารงชีวิตประจําวัน
2. ยกระดับความพรอมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล เนนความเปนเอกภาพ การใชทรัพยากรอยางคุมคา และการมีสวนรวมของทุกหนวยงานและองคกรที่
เกี่ยวของ
3. เพิ่มบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเศรษฐกิจ
ของผูประกอบการและภาคเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียง
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ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งหมด 6 ดาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนากําลังคนดาน ICT และบุคคลในสาขาวิชาชีพตางๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหมี
ความสามารถในการสรางสรรค ผลิต และใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน
วัตถุประสงค
พัฒนากํ าลั งคนที่มี คุณภาพและปริมาณเพีย งพอที่ จ ะรองรับการพัฒนามหาวิ ทยาลัย อุบลราชธานี สูสั งคม
ฐานความรูและนวัตกรรม ทั้งบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Professionals) และบุคลากรใน
สาขาวิชาชีพตางๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหมีความรูความสามารถในการสรางสรรค ผลิต และใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ และรูเทาทัน (Information Literacy)
เปาหมาย
1. มีสัดสวนของกําลังคนดาน ICT ที่จบการศึกษาในแตละป ในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี (ปริญญาโท หรือ
หลักสูตรการศึกษา/อบรมเฉพาะดาน ICT ในระดับสูงกวาปริญญาตรี) ไมนอยกวารอยละ 15 ของผูจบ
การศึกษาดาน ICT ทั้งหมดในปนั้นๆ
2. เพิ่มจํานวนบุคลากรดาน ICT ที่ไดรับการพัฒนาเพื่อยกระดับความรู ความสามารถและคุณวุฒิในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไมนอยกวารอยละ 5 ของบุคลากรทั้งหมด
3. มีบุคลากรดาน ICT ที่ไดรับการทดสอบผานมาตรฐานวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล ไมนอยกวา
รอยละ 5 ของบุคลากรดาน ICT ทั้งหมด
4. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถเขาถึงและนํา ICT มาใชประโยชนในการทํางาน
และ การเรียนรู ไดอยางเหมาะสม และประยุกตใชกันชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้น
5. มีแหลงขอมูล (เว็บไซต) บนอินเตอรเน็ตที่หลากหลาย และมีเนื้อหาที่เปนประโยชนตอการเรียนรู การงาน
อาชีพ การดูแลรักษาสุขภาพ การติดตอหรือทําธุรกรรม ฯลฯ ที่มีการเยี่ยมชมอยางสม่ําเสมอ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดาน ICT และจริยธรรมในการใช ICT เพิ่มขึ้น
2. สนับสนุนและสงเสริมบุคลากรที่สนใจดาน ICT สําหรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
3. การจัดตั้งศูนยสอบมาตรฐานทางดาน ICT
4. การฝกอบรมเพือ่ พัฒนาความรูและทักษะดานซอฟตแวรโอเพนซอรส สําหรับนักศึกษาและบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
5. การฝกอบรมการใชบริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสําหรับนักศึกษาและบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6. สงเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ในสาขาวิชาชีพตางๆ
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ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการระบบ ICT ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอยางมีธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค
ปรับปรุงการบริหารจัดการและการกํากับดูแล กลไกและกระบวนการในการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหมีธรรมาภิบาล โดยเนนความเปนเอกภาพ การใชทรัพยากร
อยางคุมคา และการมีสวนรวมของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปาหมาย
1. มีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดาน ICT ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สามารถ
ประสานใหเกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ และรับผิดชอบภารกิจที่มีความสําคัญและมีความจําเปนตอการ
พัฒนา ICT ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ชัดเจน สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกลไก
การทํางานรวมกันอยางบูรณาการ
2. มีการประสานความรวมมือและสรางเครือขายในการพัฒนาดาน ICT กับภาครัฐและเอกชน
3. มีกฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ/แนวทางปฏิบัติ ที่เอื้อตอการใช ICT และการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
4. มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซ้ําซอน เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ
ใชงบประมาณอยางคุมคามากขึ้น
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. การจัดการความรูของบุคลากรดาน ICT เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล วิธีการบริหารจัดการ และการใชทรัพยากร
รวมกัน
2. การสรางความตระหนักและสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ICT สําหรับนักศึกษา บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ระบบการประเมินผลโครงการดาน ICT ที่ไดดําเนินการแลว เพื่อเปนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการดําเนินการตอไป
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัตถุประสงค
พัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหมีการ
กระจายอยางทั่วถึง และมีระบบสารสนเทศและโครงขายที่มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถใหบริการดานการเรียน
การสอน การติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และบริการตางๆ ที่เปนประโยชนและ
เหมาะสมกับสังคมแหงการเรียนรู
เปาหมาย
1. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของเครือขายหลักของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับลักษณะพื้นที่และเปนไปตามความตองการของผูใชบริการ ภายใตงบประมาณในการพัฒนาดาน ICT
ที่เหมาะสม
2. เชื่อมโยงและใหบริการเครือขายและเครือขายไรสาย ไปยังอาคารและหนวยงานตางๆ อยางครอบคลุม
และทั่วถึง
3. มีระบบเครือขายแกนหลักที่สนับสนุนการสื่อสารขอมูลในลักษณะมัลติมีเดียไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีโครงสรางพืน้ ฐานสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการตางๆ สําหรับหนวยงานภายในและภายนอก
5. มีการจัดสรรทรัพยากรอันประกอบดวยทรัพยากรสื่อสารโทรคมนาคมและโครงขาย ICT ที่ทันสมัย
งบประมาณ และบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมอยางถูกตองในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย
สาธารณะอยางเหมาะสม มีการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและพรอมปฏิบัติการ
6. มีแผนและนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพเครือขายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. โครงการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบเครือขายเพื่อการบริการตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร
3. โครงการบริหารขอมูลและจัดการชองสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. โครงการพัฒนาระบบติดตอสื่อสารแบบรวมศูนย (Unified Communication and Collaboration : UCC)
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลและการประชุมผานระบบเครือขาย
5. โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานความปลอดภัยของระบบเครือขาย
7. โครงการจัดทําแผนแมบทดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ยุทธศาสตรที่ 4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและการ
บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วัตถุประสงค
หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการ
สรางธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการ สามารถตอบสนองตอการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โปรงใส เปนธรรม และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ
เปาหมาย
1. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีมาตรฐาน ทําใหสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร และทํางานรวมกันผานเครือขายแบบ e-Government ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถ
ขยายการให บริการแบบออนไลนไปยังสื่อหลากหลายประเภท
2. ทุกหนวยงานมีชองทางสําหรับการมีสวนรวมของนักศึกษาและประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผานบริการออนไลน และประชาสัมพันธในวงกวาง เพือ่ ใหรับทราบโดยทั่วกัน
3. โครงการ ICT ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เริ่มดําเนินการระหวางป 2552-2556 มีการใชซอฟตแวร
โอเพนซอรสเพิม่ มากขึ้น
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. การพัฒนาระบบประเมินการสอนผานเครือขายเพื่อรองรับการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF)
2. การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส
3. การพัฒนาระบบการลงเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากร
4. การพัฒนาระบบการรายงานผลการดําเนินงานของคณะ/หนวยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน
ขอมูลอุดมศึกษา
6. ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาออนไลน ตามเกณฑ มาตรฐาน สกอ., ก.พ.ร. และสมศ.
7. การพัฒนาระบบการคิดคาเสื่อมราคาครุภัณฑคอมพิวเตอรและครุภัณฑอื่นๆ
8. การพัฒนาระบบประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการสํานัก
9. การพัฒนาระบบประเมินการใหบริการดาน ICT ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10. ระบบปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (ที่สามารถตรวจสอบรายชื่อของผูเขารวมกิจกรรมได)
11. การจัดหาชองทางดาน ICT สําหรับการมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12. โครงการสงเสริมการใชงานซอฟตแวรโอเพนซอรส
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและ
รายไดของผูประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียง
วัตถุประสงค
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ ICT ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียง
โดยสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการสรางงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมถึงการสงเสริมการถายทอด
เทคโนโลยีที่เกิดจากงานวิจัยสูผูประกอบการ และสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการประกอบธุรกิจ
เปาหมาย
1. มูลคาของอุตสาหกรรมซอฟตแวรภายในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียงเพิ่มมากขึ้น
2. มีซอฟตแวรดิจทิ ัลคอนเทนตที่ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียงเพิ่มมากขึ้น
3. ผูประกอบการ ICT มีสวนรวมในการดําเนินโครงการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น
4. มีหนวยงานที่เปนศูนยกลางการพัฒนา ICT เพื่อใหบริการสําหรับผูประกอบการทั้งทางดานการใหคําปรึกษา
การฝกอบรม การถายทอดความรู งานวิชาการ และวิจัย
5. จัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจยั และพัฒนาดาน ICT เพื่อสนับสนุนผูประกอบการเพิ่มมากขึ้น
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. การฝกอบรมความรูดาน ICT สําหรับผูประกอบการ
2. การประสานความรวมมือกับภาคเอกชนในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาซอฟตแวรและการผลิตดิจิทัล
คอนเทนตรวมกัน
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ยุทธศาสตรที่ 6 การใช ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
สงเสริมการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาและการใหบริการที่ใช
ฐานความรูและนวัตกรรม ในการสนับสนุนดานการลงทุนและดานเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเอกชน
เปาหมาย
1. มีระบบสารสนเทศที่ผูประกอบการสามารถใชประโยชนในการดําเนินธุรกิจได
2. มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและมีการบูรณาการระหวางหนวยงานที่สามารถใชงานไดจริง
3. เพิ่มชองทางการถายทอดความรูดวยการใช ICT ทุกรูปแบบสูสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกระจาย
และถายทอด
4. ใช ICT เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและถายทอดความรูสําหรับการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. การจัดทําขอมูลดิจิทัลในรูปแบบตางๆ เพื่อ ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานีและแนะนําขอมูลสําคัญของ
จังหวัดอุบลราชธานี เชน สถานที่ทองเที่ยว วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน
2. การบูรณาการระหวางหนวยงานในดาน ICT เพื่อการเผยแพรและถายทอดขอมูลที่เปนประโยชนตอสังคม เชน
การเกษตร การแพทย ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนตน

