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บทที่ 2
แนวทางการบริหารสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
การบริหารสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจะต้องคานึงถึงภารกิจหลักของสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
กล่ าวคือ น าเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ที่ทัน สมัย มาใช้ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒ นามหาวิทยาลัยรวมถึง
สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้านคือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ดังนั้นเพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจดังกล่าวของสานักฯ จึงสามารถจาแนกการบริหารสานักดิจิทัล
เพื่อการศึกษาด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. ด้ า นการเรี ย นการสอนและด้ า นวิ ช าการ ส านั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษาจั ด หาทรั พ ยากร
เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบต่า ง ๆ ที่ทันสมัยได้มาตรฐานที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
เพื่อให้ นักศึกษา อาจารย์ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การ
วิจัย และพัฒนาตนเองได้ในระดับสูง มีการสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงสื่อวิชาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัย (e-Content) และง่ายต่อการศึกษาการพัฒนาระบบการสอนผ่าน
ทางสื่อออนไลน์และช่วยสนับสนุนคณะวิชาฯ หรืออาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาสื่อการสอนใน
รายวิชาที่รับผิดชอบด้วยระบบออนไลน์ให้น่าสนใจและทันสมัย
2. ด้านการบริการ การให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลควรมีความหลากหลาย ทันสมัย ตรงกับ
ความต้องการเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมการศึกษา โดยการบริการต้องเน้น
ผู้ใช้เป็นสาคัญ และมีเครือข่ายในการให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่ต้องการ ผู้
ให้บริการต้องมีสมรรถนะในการให้บริการเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองอย่าง
สม่าเสมอปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน คานึงถึงประโยชน์ในการ
เรี ย นรู้ ข องผู้ ใ ช้ เ ป็ น ส าคั ญ โดยใช้ ท รั พ ยากรเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการให้ บ ริ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสนับสนุนผู้ใช้ให้มีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต
3. ด้านงานวิจัย สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รวบรวมแหล่งข้อมูลและบริการ
สนับสนุนการทาวิจัยและการทาวิทยานิพนธ์ให้แก่อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย
4. ด้านสถานที่ สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจะจัดสรรสถานที่ให้มีบรรยากาศของการเรียนรู้ เพื่อ
เป็ น ห้ องเรี ย นทางเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ ทันสมัย ที่มีชี วิตชีว า มีบ ริการระบบอิ นเทอร์เน็ต ที่
รวดเร็ว รองรับผู้ใช้งานตลอดเวลา ทาให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศทางดิจิทัลได้
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5.

6.

7.

8.

อย่างรวดเร็ว มี การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ด้านดิจิทัล และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
เพลิดเพลิน มีความสุขต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา
ด้านบริการชุมชน สานั กดิจิทัลเพื่อการศึกษาต้องมีการให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ตรงกับความต้องการของชุมชน เพื่ อให้ชุมชนได้พัฒนาทักษะการใช้งานเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ที่ ทั น สมั ย สามารถรู้ แ ละเข้ า ใจเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในปั จ จุ บั น น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชี วิ ต ประจ าวั น เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ชุ ม ชนและเพื่ อ สนองตอบนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
ด้านบริหารบุคลากร การบริหารงานบุคคลจะต้องมีการมอบหมายงานที่เหมาะสม พนักงาน
สายสนับสนุนจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิบัติงานต้องตรงเวลา มีจิต
บริการ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานจะอยู่ในรูปคณะกรรมการเพื่อความยุติธรรมการสร้าง
ขวัญกาลังใจให้กับบุคลากร พัฒนาบุคลากร ให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างมี
ประสิ ท ธิภ าพบริ ห ารงานบุคคลโดยยึ ดมั่นในหลั กธรรมาภิบ าล และความเป็นธรรมตาม
กฎหมายและมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้สร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เกิดคุณภาพชีวิตและ
ความสมดุล ระหว่างชีวิตกับการทางานจัดสรรสิ่งจูงใจ และรางวัลตอบแทนให้บุคลากรที่
ทุ่มเทและสร้างผลงานให้มหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในการ
พัฒ นาบุ คลากรหน่ ว ยงานทั้งในและต่างประเทศในการพัฒ นาบุคลากร การแลกเปลี่ ย น
บุคลากรเพื่อเป็นการเตรียมตัวบุคลากรรองรับประชาคมอาเซียน
ด้านความร่วมมือกับภายในมหาวิทยาลัย การบริหารสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จะเน้นการ
ทางานร่วมมือ กับหน่วยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาระบบ MIS ในการ
เพิ่ม ความถูกต้องความรวดเร็วและให้มีประสิทธิภาพการทางาน ทาให้เกิดการบูรณาการ
และเอกภาพในระบบข้อมูลการประสานงานลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานเกิดการบริหาร
การจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีง่ายต่อการใช้งานลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น
ด้านศูนย์ MIS และศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษามีการ
ออกแบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและระบบสนับสนุนการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร
ของมหาวิท ยาลั ย การสร้ างระบบข้อมู ล กลางมีความเป็ นเอกภาพ มีเ สถียรภาพ ความ
น่าเชื่อถือ มีความปลอดภัย ระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศกลางที่ส าคัญทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ ฐานข้อมูลนักศึกษา แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเงิน ฯลฯ
สามารถนามาเป็นสารสนเทศในการ ตัดสินใจ ให้กับผู้บริหารทุกระดับให้สามารถรองรับการ
ใช้งานแบบ ทุกที่ทุกเวลาและรองรับทุกรูปแบบการร้องขอมีการกาหนดสิ ทธิการเข้าถึง
ข้อมูลที่สาคัญในแต่ละสิทธิของผู้ใช้สามารถป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลได้เป็นระบบ
ระบบสารสนเทศและข้อมูลดังกล่าวต้องสามารถรองรับการบริการข้อมูลที่สาคัญแก่
นักศึกษา บุคลากรที่สนใจข้อมูลมหาวิทยาลัยแบบครบถ้วนรวดเร็ว ในคราวเดียว

7

มีระบบจัดการ สารองข้อมูล และแผนสารองในเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศที่อาจ
เกิดขึ้นได้รวมถึงการทานุบารุงรักษาระบบสารสนเทศ และข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนรองรับการเพิ่มขยายของข้อมูล ที่เพิ่มขึ้น
ตลอดเวลา
9. ด้านทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐาน การบริหารงานในส่วนของทรัพยากรเทคโนโลยี
ดิจิทัลพื้นฐานได้แก่ ระบบไฟเบอร์ออฟติก ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายสานักฯ ต้องมีระบบ
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีอยู่ มีระบบการแจ้งการชารุดแบบทันทีและระบบสามารถดาเนินการ
ต่อได้อย่างรวดเร็ว มีการวางแผนการขยายพื้นที่ ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่ผ่านการวิเคราะห์
เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณ เพื่อให้มีผลการลงทุนที่คุ้มค่ากับมหาวิทยาลัย
10. ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จะพัฒนาสานักดิจิทัลเพื่อการศึก ษาให้เป็นหน่วยงานด้าน
ดิจิทัลมีความตระหนักด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสร้างเสริมสุขภาพ (Digital
Go Green and Healthy) พร้อมเพื่อการเรียนรู้และจะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ประหยัดพลังงาน การส่งเสริมสุขภาพให้ บุคลากร ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และ
ชุมชน ผ่านทางสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

