คำนำ
การจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2559-2563 ฉบับปรับปรุงปี 2560 ของสานักดิจิทัล
เพื่อการศึกษาฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นทิศทางการดาเนินงานของสานักฯ สาระสาคัญของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ของสานัก แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
แผนกลยุ ทธ์ฉบั บ นี้ จั ดทาขึ้น โดยความร่ว มมือและการระดมความคิดเห็ นของบุคลากรทุกฝ่ าย ที่ได้มี
ส่วนร่วมในการกาหนดโครงการตามยุทธศาสตร์ของสานักฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ฉบับนี้จะเป็นเข็มทิศ
ที่ชี้นาแนวทางในการดาเนินงาน ให้เกิดการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สานักฯ ได้วางไว้ทุกประการ
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บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของสำนักดิจทิ ัลเพื่อกำรศึกษำ
1.1 ประวัติควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ต่อมำได้แบ่งส่วนรำชกำรและจัดตั้งขึ้น โดยอำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติกำร
บริ ห ำรส่ ว นงำนภำยในของสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ พ.ศ. 2550 ประกอบกั บ ควำมในมำตรำ 18 (2)
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในกำรประชุมครั้ง
ที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 และได้ประกำศ ณ วันที่ 2 กรกฎำคม 2558 ให้มีกำรจัดตั้งสำนัก
ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ เป็นส่วนงำนภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้
ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Office of Digital for Education
ในปั จ จุ บั น กำรแบ่ ง งำนภำยในส ำนั ก งำนผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กดิจิ ทัล เพื่ อ กำรศึ ก ษำ อำศัย ตำม
ประกำศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 ได้มีกำรแบ่งหน่วยงำนใน
สำนักงำนผู้อำนวยกำร ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) งำนบริหำรทั่วไป 2) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน”
พันธกิจ
1. พัฒนำกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตำมมำตรฐำนระดับสำกล
2. พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่องค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ
3. ส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนให้
มีประสิทธิภำพอย่ำงเต็มศักยภำพแก่บุคลำกร นักศึกษำ และท้องถิ่น
4. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ควำมรู้กับบุคลำกรทั้งภำยใน
และภำยนอกองค์กรเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี

2
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒ นำระบบดิจิ ทัล ให้ ต อบสนองนโยบำย และสนับสนุนกำรบริห ำรจั ด กำรงำนของ
มหำวิทยำลัยตำมภำรกิจทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนำสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและเพื่อกำรเรียนรู้
3. เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตลอดจนสร้ำง
เครือข่ำยดิจิทัลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
1.3 ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์
ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำร
ผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

1. มีเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในรูปแบบ
ต่ำงๆ ที่ทันสมัยได้มำตรฐำนสำกลที่ช่วยสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอน
2. มีระบบสำรสนเทศฐำนข้อมูล ด้ำนกำรวิจัย
ของมหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพได้มำตรฐำน
3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรได้รับประโยชน์
จำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้
กำรวิจัย และพัฒนำตัวเองได้ในระดับสูง
4. มีระบบสำรสนเทศฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
5. มีระบบสำรสนเทศที่ช่วยส่งเสริมกำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
6. นำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้
ในกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน และท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร
(ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ยั่งยืน (Sustainable MIS)

เป้ำประสงค์
1. เป็นศูนย์กลำงข้อมูลและระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย
2. มีระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรทำงำน
และกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย
3. มีระบบสำรสนเทศเฉพำะสำหรับผู้บริหำร
และผู้บริหำรระดับสูงเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจ
ในกำรปรับแผนกลยุทธ์ หรือกำรวำงแผนของ
มหำวิทยำลัยในระยะยำว
4. กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ ของ
มหำวิทยำลัยเป็นเบ็ดเสร็จต่อกำรให้บริกำร
ของมหำวิทยำลัยได้ระดับที่ดี

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
1. มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำง
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้อง
เครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำ
ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไปตำม
ที่คุ้มค่ำ (Digital Infrastructure & Connection)
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย
2. มีระบบแม่ข่ำยสำรสนเทศมหำวิทยำลัยที่ใช้
เทคโนโลยี Cloud Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร และลดค่ำใช้จ่ำย
กำรลงทุนในภำพรวม
3. มีกำรร่วมมือกับภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลด้ำน
ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เพื่อควำมคุ้มค่ำและยั่งยืน
4. ร่วมกับมหำวิทยำลัย สถำนศึกษำอื่นๆ เพื่อใช้
เทคโนโลยีสร้ำงกำรสื่อสำรและเครือข่ำยใน
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ำนวิชำกำร ฐำนข้อมูล
กำรวิจัยร่วมกัน
5. มีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของมหำวิทยำลัยที่มี
ประสิทธิภำพ เสถียรภำพในระดับที่ดี
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ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ
อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy)

เป้ำประสงค์
1. มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
เหมำะสมและทันสมัยให้กับนักศึกษำ อำจำรย์
บุคลำกร และชุมชน ท้องถิ่นอย่ำงสม่ำเสมอ
2. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรนำควำมรู้
ประโยชน์ ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำร
ทำงำนและกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำงำน
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร มีควำม สนใจ
ควำมใฝ่รู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมำกขึ้น
4. มีสังคมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล
5. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรมีทักษะด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มำตรฐำนสำกล

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่
1. สร้ ำ งควำมตระหนั ก ของกำรใช้ ง ำนเทคโนโลยี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ดิจิทัลอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัด
ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี (Digital Go Green
พลังงำน
and Healthy)
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสำนัก
1. สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำร
ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำร
ที่ดี ที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุกในกำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance)
ปฏิบัติของบุคลำกรในองค์กร (Healthy
Organization) ควบคู่กับกำรสร้ำงธรรมำภิบำล
และมำตรฐำนกำรทำงำนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
(High Performance Organization)

5
1.4 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (Administration Chart)
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บทที่ 2
แนวทำงกำรบริหำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
กำรบริหำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำจะต้องคำนึงถึงภำรกิจหลักของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
กล่ ำวคือ น ำเทคโนโลยี ดิจิทัลที่ทัน สมัย มำใช้ในกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์พัฒนำมหำวิทยำลั ยรวมถึง
สนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัยทั้ง 4 ด้ำนคือ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และ
กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ดังนั้นเพื่อให้สำมำรถบรรลุภำรกิจดังกล่ำวของสำนักฯ จึงสำมำรถจำแนกกำรบริหำรสำนักดิจิทัล
เพื่อกำรศึกษำด้ำนต่ำง ๆ ได้ดังนี้
1. ด้ ำ นกำรเรี ย นกำรสอนและด้ ำ นวิ ช ำกำร ส ำนั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ กำรศึ ก ษำจั ด หำทรั พ ยำกร
เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบต่ำง ๆ ที่ทันสมัยได้มำตรฐำนที่ช่วยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้ นักศึกษำ อำจำรย์ได้รับประโยชน์จำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้
กำรวิจัย และพัฒนำตนเองได้ในระดับสูง มีกำรสนับสนุนกำรพัฒนำปรับปรุงสื่อวิชำกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัย (e-Content) และง่ำยต่อกำรศึกษำกำรพัฒนำระบบกำรสอนผ่ำน
ทำงสื่อออนไลน์และช่วยสนับสนุนคณะวิชำฯ หรืออำจำรย์ผู้สอนในกำรพัฒนำสื่อกำรสอนใน
รำยวิชำที่รับผิดชอบด้วยระบบออนไลน์ให้น่ำสนใจและทันสมัย
2. ด้ำนกำรบริกำร กำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลควรมีควำมหลำกหลำย ทันสมัย ตรงกับ
ควำมต้องกำรเฉพำะกลุ่มผู้ใช้ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ส่งเสริมกำรศึกษำ โดยกำรบริกำรต้องเน้น
ผู้ใช้เป็นสำคัญ และมีเครือข่ำยในกำรให้ บริกำรเพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้ำถึงองค์ควำมรู้ที่ต้องกำร
ผู้ให้บริกำรต้องมีสมรรถนะในกำรให้บริกำรเทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพ พัฒนำตนเอง
อย่ำงสม่ำเสมอปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงถูกต้อง มีมำตรฐำน คำนึงถึงประโยชน์ใน
กำรเรี ย นรู้ ข องผู้ ใ ช้ เ ป็ น ส ำคั ญ โดยใช้ ท รั พ ยำกรเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในกำรให้ บ ริ ก ำรให้ มี
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสนับสนุนผู้ใช้ให้มีทักษะเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
เป็นผู้ที่สำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต
3. ด้ำนงำนวิจัย สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำเป็นหน่วยงำนที่รวบรวมแหล่งข้อมูลและบริกำร
สนับสนุนกำรทำวิจัยและกำรทำวิทยำนิพนธ์ให้แก่อำจำรย์ และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
ที่เชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลทั้งภำยในและภำยนอกของมหำวิทยำลัย
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4. ด้ำนสถำนที่ สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำจะจัดสรรสถำนที่ให้มีบรรยำกำศของกำรเรียนรู้ เพื่อ
เป็ น ห้ องเรี ย นทำงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ทันสมัย ที่มีชีวิตชีว ำ มีบริกำรระบบอินเทอร์เ น็ ต ที่
รวดเร็ว รองรับผู้ใช้งำนตลอดเวลำ ทำให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศทำงดิจิทัลได้
อย่ำงรวดเร็ว มีกำรส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรู้ด้ำนดิจิทัล และกำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์
เพลิดเพลิน มีควำมสุขต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยบรรยำกำศที่มีชีวิตชีวำ
5. ด้ำนบริกำรชุมชน สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำต้องมีก ำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ตรงกับควำมต้องกำรของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้พัฒนำทักษะกำรใช้งำนเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ที่ ทั น สมั ย สำมำรถรู้ แ ละเข้ ำ ใจเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในปั จ จุ บั น น ำมำประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชี วิ ต ประจ ำวั น เพื่ อ สร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ชุ ม ชนและเพื่ อ สนองตอบนโย บำยของ
มหำวิทยำลัย
6. ด้ำนบริหำรบุคลำกร กำรบริหำรงำนบุคคลจะต้องมีกำรมอบหมำยงำนที่เหมำะสม พนักงำน
สำยสนั บ สนุ น จะต้องปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิ ทธิภ ำพสู งสุ ด กำรปฏิบัติงำนต้องตรงเวลำ
มีจิตบริกำร กำรพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนจะอยู่ในรูปคณะกรรมกำรเพื่อควำมยุติธรรมกำร
สร้ำงขวัญกำลังใจให้กับบุคลำกร พัฒนำบุคลำกร ให้สำมำรถปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพบริหำรงำนบุคคลโดยยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล และควำมเป็นธรรมตำม
กฎหมำยและมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้สร้ำงวัฒนธรรมขององค์กรให้เกิดคุณภำพชีวิตและ
ควำมสมดุล ระหว่ำงชีวิตกับกำรทำงำนจัดสรรสิ่ งจูงใจ และรำงวัล ตอบแทนให้ บุคลำกร
ที่ทุ่มเทและสร้ำงผลงำนให้มหำวิทยำลัยตำมควำมเหมำะสม รวมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำยใน
กำรพัฒนำบุคลำกรหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศในกำรพัฒนำบุคลำกร กำรแลกเปลี่ยน
บุคลำกรเพื่อเป็นกำรเตรียมตัวบุคลำกรรองรับประชำคมอำเซียน
7. ด้ำนควำมร่วมมือกับภำยในมหำวิทยำลัย กำรบริหำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ จะเน้น
กำรทำงำนร่วมมือ กับหน่วยงำนอื่น ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย โดยกำรพัฒนำระบบ MIS ใน
กำรเพิ่มควำมถูกต้องควำมรวดเร็วและให้มีประสิทธิภำพกำรทำงำน ทำให้เกิดกำรบูรณำกำร
และเอกภำพในระบบข้อมูลกำรประสำนงำนลดควำมซ้ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำนเกิดกำรบริหำร
กำรจัดกำรมหำวิทยำลัยที่ดีง่ำยต่อกำรใช้งำนลดค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จำเป็น
8. ด้ ำ นศู น ย์ MIS และศู น ย์ ข้ อ มู ล กลำง (Data Center) ส ำนั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ กำรศึ ก ษำ
มีกำรออกแบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและระบบสนับสนุนกำรตัดสิ นใจให้กับ
ผู้บริหำร ของมหำวิทยำลัย กำรสร้ำงระบบข้อมูลกลำงมีควำมเป็นเอกภำพ มีเสถียรภำพ
ควำมน่ำเชื่อถือ มีควำมปลอดภัย ระบบข้อมูลและระบบสำรสนเทศกลำงที่สำคัญทั้ งหมด
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ของมหำวิทยำลัย ซึ่งได้แก่ ฐำนข้อมูลนักศึกษำ แผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน ฯลฯ
สำมำรถน ำมำเป็น สำรสนเทศในกำรตัดสินใจ ให้ กับผู้ บริห ำรทุกระดับให้ สำมำรถรองรับ
กำรใช้งำนแบบทุกที่ทุกเวลำและรองรับทุกรูปแบบกำรร้องขอมีกำรกำหนดสิทธิกำรเข้ำถึง
ข้อมูลทีส่ ำคัญในแต่ละสิทธิของผู้ใช้สำมำรถป้องกันภัยคุกคำมทำงดิจิทัลได้เป็นระบบ
ระบบสำรสนเทศและข้อมูลดังกล่ำวต้องสำมำรถรองรับกำรบริกำรข้อมูลที่สำคัญ
แก่นักศึกษำ บุคลำกรที่สนใจข้อมูลมหำวิทยำลัยแบบครบถ้วนรวดเร็วในครำวเดียว
มี ร ะบบจั ด กำรส ำรองข้ อ มู ล และแผนส ำรองในเหตุ ฉุ ก เฉิ น ด้ ำ นสำรสนเทศ
ที่อำจเกิดขึ้นได้รวมถึงกำรทำนุบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ และข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัย
ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืนรองรับกำรเพิ่มขยำยของข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
ตลอดเวลำ
9. ด้ำนทรัพยำกรเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐำน กำรบริหำรงำนในส่วนของทรัพยำกรเทคโนโลยี
ดิจิทัลพื้นฐำนได้แก่ ระบบไฟเบอร์ออฟติก ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สำยสำนักฯ ต้องมีระบบ
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีอยู่ มีระบบกำรแจ้งกำรชำรุดแบบทันทีและระบบสำมำรถดำเนินกำร
ต่อได้อย่ำงรวดเร็ว มีกำรวำงแผนกำรขยำยพื้นที่ ให้บริกำรอินเตอร์ เน็ตที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์
เพื่อให้เหมำะสมกับงบประมำณ เพื่อให้มีผลกำรลงทุนที่คุ้มค่ำกับมหำวิทยำลัย
10. ด้ ำ นสุ ข ภำพและสิ่ ง แวดล้ อ ม จะพั ฒ นำส ำนั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ กำรศึ ก ษำให้ เ ป็ น หน่ ว ยงำน
ด้ำนดิจิทัลมีควำมตระหนั กด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติสิ่ งแวดล้ อม และสร้ำงเสริมสุ ขภำพ
(Digital Go Green and Healthy) พร้ อ มเพื่ อ กำรเรี ย นรู้ แ ละจะถ่ ำ ยทอดองค์ ค วำมรู้
ด้ำนกำรอนุรักษ์ ประหยัดพลังงำน กำรส่ งเสริมสุขภำพให้ บุคลำกร ให้แก่หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย และชุมชน ผ่ำนทำงสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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บทที่ 3
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
จุดแข็ง (Strength)
1. บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่และมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับ
มอบหมำยเป็นอย่ำงดี
2. บุคลำกรมีวัยวุฒิที่ใกล้เคียงกันทำให้มีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำนมำกขึ้น
3. บุคลำกรมีจิตบริกำร
4. บุคลำกรมีควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน (Teamwork) และยอมรับฟังควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5. มีทรัพยำกรด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัย
6. สถำนที่ตั้งขององค์กรมีทำเลที่ตั้งเหมำะสมสำมำรถติดต่อได้ง่ำย
จุดอ่อน (Weakness)
1. ครุภัณฑ์มีจำนวนมำกและอยู่กระจัดกระจำย ทำให้ไม่สำมำรถดูแลบำรุงรักษำได้อย่ำงทั่วถึง
2. บุคลำกรที่มีไม่สอดคล้องกับปริมำณงำน ส่งผลให้บุคลำกรต้องรับผิดชอบงำนหลำยด้ำน ทั้งภำระ
งำนหลักและภำระงำนรอง
3. งำนที่ได้รับมอบหมำยเสร็จไม่ทันตำมกำหนด เนื่องจำกมีงำนที่ต้องปฏิบัติเข้ำมำพร้อมๆกัน
4. บุคลำกรขำดควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนวิทยำกำรใหม่ในบำงเนื้อหำ/หัวข้อ
5. โครงกำรบำงโครงกำรมีกำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลกระทบต่อกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
โอกำส (Opportunities)
1. นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ให้ควำมสำคัญกับเทคโนโลยี ด้ำนกำรศึกษำ เป็น โอกำสในกำรพัฒ นำ
รูปแบบกำรเรียนกำรสอน ในลักษณะของสื่อดิจิทัลมำกขึ้น
2. แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นโอกำสให้มีกำรจัดตั้ง Digital Startup หรือศูนย์สอบ/อบรม ทีม่ ีควำมเกี่ยวข้อง
3. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำครัฐและภำคเอกชน ส่งผลให้กำรใช้ประโยชน์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
ร่วมกันเพิ่มมำกขึ้น (MOU)
4. ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยให้ควำมสำคัญกับ กำรนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS)
มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย
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5. มหำวิทยำลัยมีนโยบำยให้มีกำรนำผลงำนวิจัยต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยเผยแพร่สู่สำธำรณะ
6. ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นสิ่งจำเป็นในกำรใช้ชีวิตของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย
7. ปัจจุบันอุปกรณ์พกพำสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล (Content) ได้สะดวกและรวดเร็วมำกขึ้น
อุปสรรค (Threats)
1. ภัยคุกคำมจำกไวรัส มัลแวร์ แฮกเกอร์ มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัยของข้อมูลและกำรใช้งำน
2. นโยบำยของรัฐบำลเกี่ยวกับ Single gateway กระทบต่อควำมเป็นส่วนตัวของกำรใช้ข้อมูลใน
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
3. ในปัจจุบัน Digital Content มีขนำดของข้อมูลที่ใหญ่ ส่งผลกระทบต่อกำรใช้งำนระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมำกขึ้น
4. ผู้ใช้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักในด้ำนกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
5. ขำดนโยบำยและแนวทำงในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรร่วมกันของแต่ละหน่วยงำน
6. ระบบจ่ ำยพลั งงำนไฟฟ้ำของมหำวิทยำลั ย มีควำมไม่เสถียร ส่ งผลกระทบต่อกำรใช้งำนด้ ำ น
เทคโนโลยีดิจิทัลของมหำวิทยำลัย
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บทที่ 4
แนวทำงกำรจัดทำแผนกลยุทธ์
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำมีแนวทำงกำรจัดทำยุทธศำสตร์ และแผนกลยุทธ์ โดยยึดยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลั ย และยุ ทธศำสตร์ ในแผนแม่บทเทคโนโลยีส ำรสนเทศมหำวิทยำลั ยรำชภัฏ เชียงใหม่
ประจำปี 2557- 2561 เป็นหลัก โดยมีสำระสำคัญดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : สนั บ สนุ น กำรเรี ย น กำรสอน กำรผลิ ต บั ณ ฑิ ต กำรวิ จั ย กำรท ำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒ นำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุน
ผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน (Sustainable MIS)
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒ นำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ มีประสิ ทธิภ ำพและสร้ำง
เครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ (Digital Infrastructure & Connection)
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy)
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี (Digital Go Green and Healthy)
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : พัฒ นำระบบบริ ห ำรจัด กำรส ำนั ก ดิจิ ทัล เพื่ อ กำรศึ ก ษำให้ มี คุ ณภำพโดยยึ ด
หลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance)
กำรจั ด ท ำแผนยุ ท ธศำสตร์ และแผนกลยุ ท ธ์ ข องส ำนั ก ฯ ในครั้ ง นี้ จะมี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยดังตำรำงที่ 4.1
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ตำรำงที่ 4.1 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปี 2557-2561
ยุทธศำสตร์สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ปี 2559 - 2563
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ปี 2557-2561

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : เสริมสร้ำงและ
บำรุงรักษำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
บนพื้นฐำนควำมพอเพียงและคุม้ ค่ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรของนักศึกษำ บุคลำกร และ
ชุมชน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย

ยุทธศำสตร์ที่ 1
ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยุทธศำสตร์ที่ 3
สนับสนุนกำรเรียนกำร พัฒนำระบบสำรสนเทศ
พัฒนำโครงสร้ำง
สอน กำรผลิตบัณฑิต
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร พื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี
กำรวิจัย กำรทำนุบำรุง
(MIS) และระบบ
ดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพ
ศิลปวัฒนธรรมและกำร สนับสนุนผู้บริหำร (ESS)
และสร้ำงเครือข่ำย
ให้บริกำรวิชำกำรด้วย เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำง ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีดิจิทลั
มีประสิทธิภำพและ
ดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน
คุ้มค่ำ

ยุทธศำสตร์ที่ 4
พัฒนำศักยภำพของ
นักศึกษำ อำจำรย์
และบุคลำกรให้มี
ควำมเป็นเลิศด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทลั






ยุทธศำสตร์ที่ 5
ยุทธศำสตร์ที่ 6
ส่งเสริมกำรใช้
พัฒนำระบบบริหำร
เทคโนโลยีดิจิทลั ที่เป็น จัดกำรสำนักดิจิทลั
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อกำรศึกษำให้มี
และกำรใช้เทคโนโลยี
คุณภำพโดยยึด
ดิจิทัลในกำรสร้ำง
หลักกำรบริหำร
เสริมสุขภำพที่ดี
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
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ตำรำงที่ 4.1 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปี 2557-2561 (ต่อ)
ยุทธศำสตร์สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ปี 2559 - 2563
ยุทธศำสตร์ที่ 1
ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยุทธศำสตร์ที่ 3
พัฒนำโครงสร้ำง
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำม สนับสนุนกำรเรียน กำร พัฒนำระบบสำรสนเทศ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ สอน กำรผลิตบัณฑิต เพือ่ กำรบริหำรจัดกำร พื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี
กำรวิจัย กำรทำนุบำรุง
(MIS) และระบบ
ดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ศิลปวัฒนธรรมและกำร
สนับสนุนผู้บริหำร
และสร้ำงเครือข่ำย
ปี 2557-2561
ให้บริกำรวิชำกำรด้วย
(ESS) เพือ่ กำร
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีดิจิทลั
บริหำรงำนอย่ำงมี
ดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่
ประสิทธิภำพและยั่งยืน
คุ้มค่ำ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมกำรวิจยั
พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศและนวัตกรรมเพื่อ
กำรศึกษำและชุมชน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรส่งเสริมและ
สร้ำงควำมตระหนักในเรื่องของกำรใช้
ทรัพยำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภำวะของ
ผู้ใช้งำน (ICT for Green)

ยุทธศำสตร์ที่ 4
พัฒนำศักยภำพของ
นักศึกษำ อำจำรย์
และบุคลำกรให้มี
ควำมเป็นเลิศด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทลั

ยุทธศำสตร์ที่ 5
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำ
ส่งเสริมกำรใช้
ระบบบริหำรจัดกำร
เทคโนโลยีดิจิทลั ที่เป็น
สำนักดิจิทลั เพื่อ
มิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำให้มีคณ
ุ ภำพ
และกำรใช้เทคโนโลยี โดยยึดหลักกำรบริหำร
ดิจิทัลในกำรสร้ำง
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
เสริมสุขภำพที่ดี
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บทที่ 5
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานในช่วงปี พ.ศ. 2559-2563 สานักดิจิทัลเพือ่ การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

64

64

1. จานวนสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
กับรายวิชาที่เปิดสอน (หน่วย : สือ่ )

25

45

50

50

55

2. จานวนของผู้เข้าร่วมโครงการผลิตสื่อการเรียน
ในระบบออนไลน์กับผูส้ อนในปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัย (หน่วย : คน)

40

60

60

60

65

จานวนระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ (หน่วย : ระบบ)

1

1

2

2

2

จานวนนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
(หน่วย : สื่อ)

11

-

-

-

-

เป้าประสงค์ที่ 1 มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลที่ช่วยสนับสนุนการเรียน การสอน
1. ส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. 1. โครงการอบรมและพัฒนาสื่อการ
และการสื่อสารมาใช้ในการเรียนการสอน
เรียนแบบออนไลน์สาหรับผู้สอน
และบริหารด้านการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัยในการผลิตสื่อการเรียนการ
สอนออนไลน์
3. ส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้
มาตรฐานในระดับสากลเพื่อนามาใช้ในการ 2. จัดหาระบบการจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
3. โครงการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อการศึกษา (e-Learning)

ฝ่ายการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
61

62

เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูล ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพสูงได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ที่ 3 นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การวิจัย และพัฒนาตัวเองได้ในระดับสูง
1. ทาความร่วมมือกับสานักวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ร้อยละจานวนงานวิจัยในระบบ
30 40
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยให้สามารถเข้าถึง
งานวิจัยในรูปแบบ Web App และ ฐานข้อมูลที่ถูกสืบค้น
ข้อมูลด้านงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และ
รองรับ Mobile App
รวดเร็ว
1. ร้อยละจานวนผูเ้ ข้ามาใช้งานระบบ 40 50
2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยให้ทันสมัยอยูเ่ สมอ 2. โครงการปรับปรุงเว็บไซด์
มหาวิทยาลัย และเว็บไซด์หน่วยงาน หลังการปรับปรุง
ด้านการวิจัย
2. ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ดี
ดี

63

64

64

50

60

70

60

70

75

ดี

ดี

ดี

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

ระบบสารสนเทศงานวิจัย
เป้าประสงค์ที่ 4 มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1. ส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ 1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
รวบรวมข้อมูลภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการจัดการ
ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ฐานข้อมูลด้าน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ท้องถิน่
2. จัดทาระบบสืบค้นข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่มรี ูปแบบที่
น่าสนใจรองรับมากกว่าหนึ่งภาษา

1. จานวนฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น

2

2

3

3

4

2. จานวนผู้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

>500

>500

>500

>500

>500

3. ร้อยละจานวนผูเ้ ข้าใช้งานจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย

20

25

30

45

50

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

16
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

61

62

63

64

64

-

-

1

1

1

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

1. โครงการเผยแพร่แหล่งความรู้ ด้านวิชาการ 1. จานวนผลงานวิชาการ
งานวิจัยของมหาลัย ในรูปแบบเว็บไซด์ และ 2. ระดับความพึงพอใจในการ
Mobile Application ให้แก่ชุมชน
ให้บริการ

20

30

40

50

60

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

2. โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ระดับความพึงพอใจในการ
แก่ชุมชนท้องถิ่น
ให้บริการ

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

1

1

1

1

1

เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบสารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิน่
1. มีระบบหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแบบเสมือน
จริงเพื่อจัดเก็บข้อมูลความเป็นมาของมหาวิทยาลัย

1. โครงการพัฒนาระบบจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยในรูปแบบเสมือนจริง

ระบบจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยใน
รูปแบบเสมือนจริง

เป้าประสงค์ที่ 6 นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น
1. ให้บริการวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร
2. นาเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

2. จานวนหลักสูตรการฝึกอบรม
(หน่วย : หลักสูตร)

ฝ่ายอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศ

17
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Sustainable MIS)
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

64

64

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัย
1. จัดทาฐานข้อมูลกลางทีเ่ ชื่อมโยง
ฐานข้อมูลที่สาคัญ

1. โครงการออกแบบระบบฐานข้อมูลกลาง
(Centralized Data)

จานวนระบบฐานข้อมูลกลางทีไ่ ด้รับการออกแบบ
(หน่วย : ระบบ)

1

1

2

2

3

2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
(Centralized Data)

1. จานวนระบบที่ใช้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลาง
(หน่วย : ระบบ)

1

1

2

2

3

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

1

1

1

1

1

นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
(หน่วย : ฉบับ)

1

1

1

1

1

นโยบายและแนวปฏิบตั ิความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย (หน่วย : ฉบับ)

1

1

1

1

1

3. โครงการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ
บริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (หน่วย : ระบบ)
(TQF)

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทางานและการบริหารจัดการระบบงานภายในมหาวิทยาลัย
1. กาหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติ 1. โครงการพัฒนาแนวนโยบายและแนว
ด้านการพัฒนาระบบ MIS ที่เป็น
ปฏิบัติในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เอกภาพ
2. โครงการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

18
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Sustainable MIS) (ต่อ)
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

61

62

63

64

64

1. จานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการด้านการเรียน การสอนของ
มหาวิทยาลัย (หน่วย : ระบบ)

1

1

1

1

1

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

1. จานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
(หน่วย : ระบบ)

1

1

1

1

1

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

1

1

1

1

1

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทางานและการบริหารจัดการระบบงานภายในมหาวิทยาลัย (ต่อ)
2. พัฒนาระบบ MIS ที่ทันสมัยง่ายต่อการใช้
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
งานรองรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอก
บริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยพร้อมรองรับการใช้งานผ่าน
มหาวิทยาลัย
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices)
3. พัฒนาระบบสารสนเทศจาเป็นสาหรับคณะ
วิชา หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารงานที่มี
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการด้านการบริหารจัดการ
4. ประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อ
มหาวิทยาลัย
การใช้งานระบบ MIS และ ESS เพื่อการเป็น
องค์กรอัจฉริยะและการเป็น “มหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University)”

3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ 1. จานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
บริหารจัดการด้านวิจัย
จัดการด้านการวิจัย (หน่วย : ระบบ)
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการ
วิจัย

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

19
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Sustainable MIS) (ต่อ)
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

64

64

1. จานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการด้านการบริการ (หน่วย : ระบบ)

1

1

1

1

1

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการ
บริการ

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

1. จานวนฐานข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
ของคณะ/หน่วยงาน

1

1

1

1

1

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูล
การดาเนินงานของคณะ/หน่วยงาน

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทางานและการบริหารจัดการระบบงานภายในมหาวิทยาลัย (ต่อ)
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการด้านการบริการ

5. โครงการจัดทาฐานข้อมูลสนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะ/หน่วยงาน

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 3 มีระบบสารสนเทศเฉพาะสาหรับผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปรับแผนกลยุทธ์ หรือการวางแผนของมหาวิทยาลัยในระยะยาว
1. พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรัผู้บริหารและ
ผู้บริหารระดับสูง (ESS) เพื่อให้ช่วยการ
ตัดสินใจและการวางแผน
2. นาแนวความคิด Big Data Trends มาใช้ใน
การสร้างระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
และผูบ้ ริหารระดับสูง (ESS)

1. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจผู้บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง
(ESS)

1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหารและ
ผู้บริหารระดับสูง (ESS) (หน่วย : ระบบ)

-

1

1

1

1

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจผูบ้ ริหารและ
ผู้บริหารระดับสูง (ESS)

-

ดี

ดี

ดี

ดี

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

20
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Sustainable MIS) (ต่อ)
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

64

64

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ 3 มีระบบสารสนเทศเฉพาะสาหรับผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปรับแผนกลยุทธ์ หรือการวางแผนของมหาวิทยาลัยในระยะยาว (ต่อ)
3. ประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อการใช้
งานระบบ MIS และ ESS เพื่อการเป็นองค์กร
อัจฉริยะและการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์
(e-University)”

2. โครงการพัฒนาระบบ BI (Business
Intelligence)

1. จานวนระบบ BI (Business Intelligence)
(หน่วย : ระบบ)

-

1

1

1

1

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

-

ดี

ดี

ดี

ดี

1. จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์รายการ
ให้บริการต่างๆ (หน่วย : ช่องทาง)

1

1

1

1

1

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่รับข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ของสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 4 การบริการข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นเบ็ดเสร็จต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยได้ระดับที่ดี
1. พัฒนาและปรับปรุงการบริการสารสนเทศของ
1. โครงการจัดทารายการบริการขึน้
มหาวิทยาลัยโดยนาเทคโนโลยี Social Network
เว็บไซต์สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้
Mobility มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายใน
2. บูรณาการระบบการบริการสารสนเทศให้สามารถใช้ และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ
ร่วมกันในบริการเดียว 1 Stop – Service

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

21
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Sustainable MIS) (ต่อ)
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

61

62

63

64

64

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ปรับเปลี่ยน เพื่อลด
ขั้นตอนและเน้นการบริการให้มีประสิทธิภาพ
ของทุกงานบริการ (หน่วย : ฉบับ)

1

1

1

1

1

2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสานักดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

1. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Devices)
(หน่วย : ระบบ)

1

1

1

1

1

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Devices)

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

เป้าประสงค์ที่ 4 การบริการข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นเบ็ดเสร็จต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยได้ระดับที่ดี (ต่อ)
3. ประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจ 2. โครงการปรับปรุงงานบริการเพือ่ ให้บริการ
ต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยี
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop – Service)
สารสนเทศ เพื่อการเป็นองค์กรอัจฉริยะ
และการเป็น “มหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University)”

3. โครงการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices)

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

22
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุ้มค่า
(Digital Infrastructure & Connection)
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

64

ผู้รับผิดชอบ
64

เป้าประสงค์ที่ 1 มีการวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บริการและเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ให้มี
ความทันสมัยมีการกระจายอย่างทั่วถึงครอบคลุม
พื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพ
มีความมั่นคง ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายทีไ่ ด้
มาตรฐานสามารถรองรับการเรียนการสอน
การทางานแบบทุกที่ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
ที่มีความหลากหลายได้
3. จัดหาระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์ปัญหาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก และเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
4. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการไอพี
(IP Management) ให้ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมสาหรับขอบข่าย
ของบริการอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ (IPv6)

1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หลักของทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ให้มี
เสถียรภาพ ทนทานต่อความผิดพร่องที่
อาจจะเกิดขึ้นและมีความพร้อมให้บริการ
เครือข่าย

<10

<5

<3

<2

<1

2. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพือ่ บริการสืบค้น 1. จานวนคอมพิวเตอร์ในการจัดหา
ด้วยตนเองและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ต่อปี (หน่วย : เครื่อง)
สานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา
2. ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ

50

50

50

50

50

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

3. โครงการระบบห้องศูนย์ข้อมูลด้านเทคโนโลยี 1. ระบบห้องศูนย์ข้อมูลด้าน
ดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทลั (หน่วย : ระบบ)

-

1

1

1

1

4. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพือ่ ขยาย
ความสามารถในการให้บริการ และทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอร์เดิมที่ชารุด

1. จานวนการหยุดให้บริการ
(Downtime) (หน่วย : ครั้งต่อปี)

1. จานวนคอมพิวเตอร์ในการจัดหา
ต่อปี (หน่วย : เครื่อง)
2. ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ

100 100 100 100 200
ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ฝ่ายบริการระบบ
เครือข่ายและซ่อมบารุง

23
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุ้มค่า
(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ)
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

ผู้รับผิดชอบ

64

64

เป้าประสงค์ที่ 1 มีการวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บริการและเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
5. โครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ Smart Phone

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

6. โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สาหรับฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย (หน่วย : ระบบ)

1

-

1

-

1

7. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ ICT
และการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย

จานวนครั้งการหยุดให้บริการ
(หน่วย : ครั้งต่อปี)

<10

<5

<3

<2

<1

8. โครงการขยายจุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 1. จุดให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ไร้สาย พื้นที่เวียงบัว, ศูนย์แม่สา, ศูนย์แม่ริม,
ที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ชุด)
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย

>600

>50 >50 >50 >50

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

9. โครงการพัฒนาพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย 1. พื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย
(Wireless Zone) สาหรับให้บริการแก่
(Wireless Zone) ที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : จุด)
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพื้นที่
บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless
Zone)

>2

>2

>2

>2

>2

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ฝ่ายบริการระบบเครือข่าย
และซ่อมบารุง

24
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุ้มค่า
(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ)
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

64

ผู้รับผิดชอบ
64

เป้าประสงค์ที่ 1 มีการวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บริการและเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
10. โครงการปรับปรุงระบบป้องกันการบุกรุกและ มหาวิทยาลัยมีระบบป้องกันการบุกรุกและโจมตี
โจมตีระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (หน่วย : ระบบ)

1

1

1

1

1

11. โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
ทางระบบเครือข่ายเพื่อให้การเข้าถึงองค์
ความรู้ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างมีความปลอดภัย

1

1

1

1

1

12. โครงการจัดหาระบบเฝ้าดูแลและออกรายงาน มหาวิทยาลัยมีระบบเฝ้าดูแลและออกรายงาน
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่าย
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่าย
(หน่วย : ระบบ)

1

1

1

1

1

13. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ตรวจจับและกาจัด
ไวรัสให้ครอบคลุมคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของ
มหาวิทยาลัย

1. ออกรายงานประสิทธิภาพการใช้งาน ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (หน่วย : ชุด)

12

12

12

12

12

2. มหาวิทยาลัยมีระบบแสดงผลรายงาน
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (หน่วย : ระบบ)

1

1

1

1

1

มหาวิทยาลัยมีระบบรักษาความปลอดภัยทาง
ระบบเครือข่าย (หน่วย : ระบบ)

3. จานวนซอฟต์แวร์ตรวจจับและกาจัดไวรัส
(หน่วย : ชุด)

1000 1000 1000 1000 1000

ฝ่ายบริการระบบ
เครือข่ายและซ่อมบารุง

25
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุ้มค่า
(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ)
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

64

ผู้รับผิดชอบ
64

เป้าประสงค์ที่ 1 มีการวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บริการและเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
14. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อ
รองรับ IPv6

1. ระบบตรวจสอบผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตระบบจัดเก็บ
ฐานข้อมูลและเก็บข้อมูลสารองแบบอัตโนมัติ
(หน่วย : ระบบ)

2

3

3

3

3

2. จานวนระบบเครือข่ายที่รองรับ IPv6
(หน่วย : ระบบ)

1

1

1

1

1

3. บริการด้านระบบเครือข่ายทีส่ ามารถให้บริการได้ผ่าน
ระบบเครือข่าย IPv6 (หน่วย : ระบบ)

2

3

4

5

6

ฝ่ายบริการระบบ
เครือข่ายและซ่อมบารุง

เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบแม่ข่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยี Cloud Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและลดค่าใช้จ่ายการลงทุนในภาพรวม
1. จัดหาซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และส่งเสริมการ 1. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
แม่ข่ายและสารองข้อมูล
ร่วมกัน ภายในมหาวิทยาลัยอย่างมี
2. โครงการระบบประมวลผลแบบ Cloud
ประสิทธิภาพ ด้วย Cloud Computing
Computing
Technology และการใช้เทคโนโลยีสเี ขียว
(Green IT)

จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและสารองข้อมูล
(หน่วย : เครื่อง/ปี)

1

1

1

1

1

ระบบที่ให้บริการผ่านระบบประมวลผลแบบ Cloud
Computing (หน่วย : ระบบ)

2

3

5

10

12

ฝ่ายบริการระบบ
เครือข่ายและซ่อมบารุง

26
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุ้มค่า
(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ)
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

64

ผู้รับผิดชอบ
64

เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบแม่ข่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยี Cloud Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและลดค่าใช้จ่ายการลงทุนในภาพรวม (ต่อ)
2. สร้างมาตรฐานการพัฒนาการให้บริการและการ 3. โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบ Desktop ระบบที่ให้บริการผ่านระบบ Desktop
รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีดิจิทลั
Cloud
Cloud (หน่วย : ระบบ)

1

1

2

2

3

ฝ่ายบริการระบบ
เครือข่ายและซ่อมบารุง

1

1

1

1

1

ฝ่ายบริการระบบ
เครือข่ายและซ่อมบารุง

1

1

1

1

1

เป้าประสงค์ที่ 3 มีการร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ เพื่อความคุ้มค่าและยั่งยืน
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรเพื่อ
1. จัดทาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ข้อตกลงความร่วมมือกับภาครัฐ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์
ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น
ทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน
ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ารอบรมและพั ฒ นา (หน่วย : ฉบับต่อปี)
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
2. จัดทาข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ /ภาคเอกชน / ชุมชนท้องถิ่น
โดยมหาวิทยาลัยทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อตกลงความร่วมมือกับภาครัฐ /
ภาคเอกชน / ชุมชนท้องถิ่น
(หน่วย : ฉบับต่อปี)

27
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุ้มค่า
(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ)
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

64

ผู้รับผิดชอบ
64

เป้าประสงค์ที่ 4 ร่วมกับมหาวิทยาลัย สถานศึกษาอืน่ ๆ เพื่อใช้เทคโนโลยีสร้างการสื่อสารและเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ ฐานข้อมูลการวิจัยร่วมกัน
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ฐานข้อมูลการวิจยั กับมหาวิทยาลัยหรือ
สถานศึกษาอื่นๆ

1. จัดทาข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยสถานศึกษาอื่นๆ เพือ่ ใช้
เทคโนโลยีสร้างการสื่อสารและเครือข่าย
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ
ฐานข้อมูลการวิจยั ร่วมกัน

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย สถานศึกษาอื่นๆ เพือ่ ใช้
เทคโนโลยีสร้างการสื่อสารและเครือข่าย
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้านวิชาการ
ฐานข้อมูลการวิจยั ร่วมกันอย่างน้อย
(หน่วย : ฉบับต่อปี)

1

1

3

>3

1

1

1

ฝ่ายบริการระบบ
เครือข่ายและซ่อมบารุง

เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพในระดับที่ดี
1. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความ
ทันสมัย ความรวดเร็ว มีเสถียรภาพ ความมั่นคง
และความปลอดภัย เพื่อให้สามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง
2. ดาเนินการด้านการสร้างความเชื่อมั่นและ
เสถียรภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1. โครงการติดตั้งระบบบริการเชื่อมต่อกับ
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และ
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรูภ้ ายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยได้

1. มหาวิทยาลัยมีระบบบริการ
เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง (Gbps) (หน่วย : ระบบ)
2. สถิติการหยุดให้บริการ
(หน่วย : ชั่วโมง/เดือน)

<=10

> 5 >10 >10

<=5 <=3 <=3 <=3

ฝ่ายบริการระบบ
เครือข่ายและซ่อมบารุง

28
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy)
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

61 62 63 64 64
เป้าประสงค์ที่ 1 มีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และชุมชนท้องถิ่นอย่างสม่าเสมอ
เป้าประสงค์ที่ 2 นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรนาความรู้ ประโยชน์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทางานและการพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 3 นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มีความสนใจ ความใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 4 มีสังคมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าประสงค์ที่ 5 นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐานสากล
1. เสริมสร้างศักยภาพความรูด้ ้านเทคโนโลยี
1. โครงการ IT Exit Exam
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
100 150 200 250 250 ฝ่ายการเรียนการสอน
สารสนเทศให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
(หน่วย : คน)
อิเล็กทรอนิกส์
และชุมชนท้องถิ่น ตามความต้องการ และ
50 60 70 80 80
2. ร้อยละผูส้ อบผ่านของผู้เข้าสอบ
ความเหมาะสมของระดับการเรียนรู้
ทั้งหมดมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัย
2. จัดหาหลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการของ
กาหนด
กลุ่มเป้าหมาย
2. โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี ฝ่ายอบรมและถ่ายทอด
3. จัดหาวิทยากรทีม่ ีความรู้ความสามารถมา
สาหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
อบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
2. จานวนหลักสูตรการฝึกอบรม
5
5
5
5
5
4. จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดการ
(หน่วย : หลักสูตร)
ฝึกอบรม

29
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
(Digital Go Green and Healthy)
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างความตระหนักของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
1. รณรงค์การประหยัดพลังงานโดยใช้อุปกรณ์ที่ 1. โครงการรณรงค์การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ที่ จานวนสื่อประชาสัมพันธ์การใช้เทคโนโลยี
ได้รับมาตรฐานสากล
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยสื่อ
ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ให้ความรู้และกาหนดแนวทางการใช้อุปกรณ์
ประชาสัมพันธ์
(หน่วย : สื่อ)
ด้านเทคโนโลยีทไี่ ด้มาตรฐาน
จานวน Physical server ลดลง
3. สร้างความตระหนักของการใช้งานเทคโนโลยี 2. โครงการ Private Cloud
(หน่วย : เครื่อง)
ดิจิทัลอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

61

62

63

64

64

1

1

1

1

1

ฝ่ายการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์

10

10

10

10

10

ฝ่ายบริการระบบ
เครือข่ายและซ่อมบารุง

30
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

61 62 63 64 64
เป้าประสงค์ที่ 1 สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดีที่สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุก ในการปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร (Healthy Organization) ควบคู่กับการสร้าง
ธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization)
1. ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เป็นกรอบในการ
1. โครงการจัดการความรูส้ านักดิจิทลั เพื่อ 1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
80 80 80 80 80 ฝ่ายบริหารงาน
บริหารงาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดง
การศึกษา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั่วไป
ความคิดเห็นในงานด้านต่าง ๆ
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
กิจกรรม
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักดิจทิ ัล
เพื่อการศึกษา
3. การบริหารจัดการสานักงาน
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
นาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานหรือถ่ายทอด
ให้กับบุคลากรในองค์กร
รายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร
(หน่วย: ครั้ง)

80

80

80

80

80

3

3

3

3

3

1. จานวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตจิ ัดทา
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี (หน่วย : คน)

20

20

20

20

20

2. แผนยุทธศาสตร์ของสานักดิจิทัลเพื่อ
การศึกษามีความสอดคล้องและเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
(หน่วย : ระดับ)

มาก มาก มาก มาก มาก
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)(ต่อ)
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

61
62
63
64
64
เป้าประสงค์ที่ 1 สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดีที่สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุก ในการปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร (Healthy Organization) ควบคู่กับการสร้าง
ธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) (ต่อ)
600Mbps >1Gbps >1Gbps >1Gbps >1Gbps ฝ่ายบริหารงาน
5. โครงการบริหารจัดการเพื่อการ
1. อัตราความเร็วอินเทอร์เน็ต
ให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั่วไป
2. โดเมน cmru.ac.th (หน่วย : โดเมน)
1
1
1
1
1
6. โครงการการใช้งานซอฟต์แวร์ลขิ สิทธิ์ 1. จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
ถูกต้องตามกฎหมาย
กฎหมาย (หน่วย : ชุด)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยใช้
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ตามโครงการ (หน่วย : เครื่อง)

1

1

1

1

1

3000

>=3000

>=3000

>=3000

>=3000

ภาคผนวก

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานักและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก
พ.ศ. ๒๕๕๙
----------------------------เพื่ออนุวัตตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับคณะกรรมการประจําส่วนราชการและการจัดระบบบริหารงานในส่วนราชการ และให้เป็นไปตามมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคํานึงถึงความมี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจํา
สถาบัน สํานักและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในคณะ วิทยาลัย สถาบัน
สํานัก และส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ การบริหารและการดําเนินงานของ
ส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของสํานักดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-๒“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ และให้หมายความรวมถึงสถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
“สํานัก” หมายความว่า สํานักตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ และให้หมายความรวมถึงสํานักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการของสถาบัน สํานัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการประจําสถาบัน สํานัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“ผู้ทรงคุณวุฒ”ิ หมายความว่า กรรมการประจําสถาบัน สํานักผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคล
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยและให้ถือคําวินิจฉัยของอธิการบดีเป็นที่สุด
หมวด ๑
คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก
_____________________
ข้อ ๗ ในแต่ละสถาบัน สํานัก ให้มคี ณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีคนหนึ่งที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสี่คน เป็นกรรมการ
(๓) ผู้อํานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๔) รองผู้อํานวยการคนหนึ่งโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (๒) ต้องแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยสามคน
สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการและหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมก็ได้
ข้อ ๘ คุณสมบัติของกรรมการตามข้อ ๗ (๒) มีดังนี้
(๑) เป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
(๒) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม
(๓) เป็นผู้มีความสนใจในอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนวิชาการ
(๔) มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้าง ระบบ บริบท และศักยภาพของสถาบัน สํานัก
(๕) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถาบัน สํานักของมหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๖) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสถาบัน สํานัก
ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการ และกรรมการ ตามข้อ ๗ (๓) และ (๔) ดําเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มา
ซึ่งกรรมการตามข้อ ๗ (๒) ทีค่ รบวาระหรือที่ว่างลงก่อนครบวาระ
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีนํารายชื่อคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานักตามข้อ ๗ ที่ครบวาระ
หรือที่ว่างลงก่อนครบวาระ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง

-๓ข้อ ๑๑ คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก มีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของสถาบัน สํานัก ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
(๒) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของสถาบัน สํานัก
ตลอดจนปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
(๓) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน สํานัก
(๔) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารงานของสถาบัน สํานัก
(๕) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมถึงการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความดูแลของสถาบัน สํานัก
(๖) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและดําเนินงาน
ของสถาบัน สํานัก
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบัน สํานักที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
ข้อ ๑๒ กรรมการตามข้อ ๗ (๒) มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการตามข้อ ๗ (๒) พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภามหาวิทยาลัยให้ออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๘
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ในกรณีกรรมการตามข้อ ๗ (๒) ว่างลงก่อนครบวาระและได้มีการดําเนินการให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทนแล้ว
ให้ผู้นั้นอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า
เก้าสิบวันจะไม่ดําเนินการเพื่อให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ ให้คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก
ประกอบด้วยกรรมการเท่าทีม่ ีอยู่ มีอํานาจและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
ในกรณีกรรมการตามข้อ ๗ (๒) ว่างลงก่อนครบวาระ ให้มกี ารดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๗ (๒)
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผนู้ ั้นพ้นจากตําแหน่ง
ในกรณีกรรมการตามข้อ ๗ (๒) จะครบวาระ ให้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๗ (๒)
ภายในหกสิบวันก่อนครบวาระ
ข้อ ๑๓ การประชุมของคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยอนุโลม

-๔หมวด ๒
การจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก
_____________________
ข้อ ๑๔ สถาบัน สํานัก มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๑๕ ในสถาบัน สํานักให้มีผู้อํานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสถาบัน สํานัก
และจะให้มีรองผู้อํานวยการตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่
ผู้อํานวยการมอบหมายก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้อํานวยการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองผู้อํานวยการจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการ
และให้อธิการบดีมีอํานาจถอดถอนรองผู้อํานวยการโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการ
เมื่อผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่ง ให้รองผู้อาํ นวยการพ้นจากตําแหน่งด้วย
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการ ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการแต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ข้อ ๑๗ ผู้อํานวยการ มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) บริหารกิจการในสถาบัน สํานักให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม การปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
(๒) กํากับ ควบคุม และดูแล บุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ ทรัพย์สินอืน่ และ การบริหาร
กองทุน รวมทัง้ การจัดหารายได้ของสถาบัน สํานัก ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถาบัน สํานัก ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบัน สํานัก และนําผลมาปรับปรุง
พัฒนาในการดําเนินงาน
(๔) ควบคุมคุณภาพของสถาบัน สํานัก ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีความรูใ้ นวิชาการและวิชาชีพ
(๖) ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
(๗) สร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมกับคณะหรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และสถาบันอุดมศึกษาอื่น

-๕(๘) ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงให้เจริญก้าวหน้า ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตในการทํางานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการ
(๙) สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับคณะหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) เสนอแต่งตั้งและถอดถอนรองผู้อํานวยการ
(๑๑) เป็นผู้แทนสถาบัน สํานัก ในกิจการทั่วไป
(๑๒) จัดทําและเสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของสถาบัน สํานัก ต่อมหาวิทยาลัย
(๑๓) สนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบัน สํานัก หรือคณะกรรมการอื่นใด คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของผู้อํานวยการ
(๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสัง่ และประกาศของมหาวิทยาลัย หรือตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๑๘ การบริหารการเงิน การพัสดุ และงบประมาณ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบประกาศ และ
คําสั่งของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๙ การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง ของมหาวิทยาลัย
บทเฉพาะกาล
_____________________
ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานักที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้
บังคับเป็นคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานักตามข้อบังคับนี้ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจํา
สถาบัน สํานักขึ้นใหม่ตามข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ให้อธิการบดีดําเนินการให้มคี ณะกรรมการประจําสถาบัน สํานักตามข้อ ๗ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ถนอม อินทรกําเนิด
(นายถนอม อินทรกําเนิด)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-๖หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกข้อบังคับฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วย
คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานักและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
ในการดําเนินการยิ่งขึ้น และตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้
องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อํานาจและหน้าที่ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก
ตําแหน่งของกรรมการประจําส่วนราชการตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําส่วนราชการและการจัดระบบ
บริ ห ารงานในส่ ว นราชการ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ประกอบกั บ ความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มี อํ า นาจในการออกกฎ ระเบี ย บ ประกาศ
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้ จึงจําเป็นต้องออกข้อบังคับนี้

