คำนำ
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำได้จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2561 เพื่อนำเสนอผล
กำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแผนปฏิบัติกำร ในปีงบประมำณ 2561 เป็นระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึง 30 กันยำยน 2561
โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคน ในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม ทั้งนี้เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์ของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2560 ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถทำให้หน่วยงำนดำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2561 นี้ จะเป็นประโยชน์กับ
ผู้บริหำร และบุคลำกรของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ได้นำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำกำรดำเนินงำนของสำนักดิจิทัล เพื่อ
กำรศึกษำให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และเกิดประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

สำรบัญ
แผนปฏิบัติกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ 2561
ข้อมูลทั่วไปของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
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ข้อมูลทั่วไปของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
ประวัติควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต่อมำได้แบ่งส่วนรำชกำรและจัดตั้งขึ้น โดยอำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 4
แห่ งพระรำชบั ญญัติกำรบริ ห ำรส่ ว นงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2550 ประกอบกับควำมในมำตรำ 18 (2) แห่ งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลั ยรำชภัฏ พ.ศ. 2547
สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในกำรประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 และได้ประกำศ ณ วันที่ 2 กรกฎำคม 2558 ให้มีกำรจัดตั้งสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
เป็นส่วนงำนภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ใช้ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Office of Digital for Education
ในปัจจุบันกำรแบ่งงำนภำยในสำนักงำนผู้อำนวยกำร สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ อำศัยตำมประกำศของมหำวิทยำลัยรำ ชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558
ได้มีกำรแบ่งหน่วยงำนในสำนักงำนผู้อำนวยกำร ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) งำนบริหำรทั่วไป 2) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนำกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตำมมำตรฐำนระดับสำกล
พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่องค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ
ส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพอย่ำงเต็มศักยภำพแก่บุคลำกร นักศึกษำ และท้องถิ่น
พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ควำมรู้กับบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือที่เข้มแข็งด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบดิจิทัลให้ตอบสนองนโยบำยและสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยตำมภำรกิจทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนำสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและเพื่อกำรเรียนรู้
3. เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยดิจิทัลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์
ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

1. มีเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ ที่ทันสมัยได้มำตรฐำนสำกลที่ช่วยสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอน
2. มีระบบสำรสนเทศ ฐำนข้อมูล ด้ำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพได้มำตรฐำน
3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรได้รับประโยชน์จำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้
กำรวิจัยและพัฒนำตัวเองได้ในระดับสูง
4. มีระบบสำรสนเทศ ฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
5. มีระบบสำรสนเทศที่ช่วยส่งเสริมกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
6. นำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน และท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อ 1. เป็นศูนย์กลำงข้อมูลและระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย
กำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุน 2. มีระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรทำงำนและกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนภำยในมหำวิทยำลัย
ผู้ บ ริ ห ำร (ESS) เพื่ อ กำรบริ ห ำรงำนอย่ ำ งมี 3. มีระบบสำรสนเทศเฉพำะสำหรับผู้บริหำร และผู้บริหำรระดับสูงเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจ
ในกำรปรับแผนกลยุทธ์ หรือกำรวำงแผนของมหำวิทยำลัยในระยะยำว
ประสิทธิภำพและยั่งยืน (Sustainable MIS)
4. กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยเป็นเบ็ดเสร็จต่อกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัย
ได้ระดับที่ดี
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำง
เครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำร
พัฒนำที่คุ้มค่ำ (Digital Infrastructure &
Connection)

1. มีกำรวำงแผนและพัฒ นำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดสอดคล้ อง
ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย
2. มี ร ะบบแม่ ข่ ำ ยสำรสนเทศมหำวิ ท ยำลั ย ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี Cloud Server เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและลดค่ำใช้จ่ำยกำรลงทุนในภำพรวม
3. มี ก ำรร่ ว มมื อ กั บ ภำครั ฐ และภำคเอกชนในกำรพั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ด้ ำ นฮำร์ ด แวร์
ซอฟต์แวร์เพื่อควำมคุ้มค่ำและยั่งยืน
4. ร่ ว มกั บ มหำวิ ท ยำลั ย สถำนศึ ก ษำอื่ น ๆ เพื่ อ ใช้ เ ทคโนโลยี ส ร้ ำ งกำรสื่ อ สำรและเครื อ ข่ ำ ยในกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนวิชำกำร ฐำนข้อมูลกำรวิจัยร่วมกัน
5. มีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของมหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพ เสถียรภำพในระดับที่ดี
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ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ
อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy)

เป้ำประสงค์
1. มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมและทันสมัยให้กับนักศึกษำ อำจำรย์
บุคลำกร และชุมชนท้องถิ่นอย่ำงสม่ำเสมอ
2. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรนำควำมรู้ ประโยชน์ดำ้ นเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรทำงำน และ
กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร มีควำมสนใจ ควำมใฝ่รู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมำกขึ้น
4. มีสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
5. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรมีทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มำตรฐำนสำกล

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 1. สร้ำงควำมตระหนักของกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิ ทัล ในกำรสร้ ำงเสริ มสุ ขภำพที่ดี (Digital Go
Green and Healthy)
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
1. สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุก ในกำรปฏิบัติ
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดย
ของบุคลำกรในองค์กร (Healthy Organization) ควบคู่กับกำรสร้ำงธรรมำภิบำลและมำตรฐำน
ยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good
กำรทำงำนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization)
Governance)

5

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (Administration Chart)

6

แผนปฏิบัติกำรสำนักดิจิทัลเพือ่ กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ 2561
แผนปฏิบั ติกำรส ำนั กดิจิ ทัล เพื่อกำรศึ กษำ ประจำปีงบประมำณ 2561 ซึ่งสอดคล้ องกับแผนยุทธศำสตร์ ส ำนั กดิจิทัล เพื่ อกำรศึ กษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)
ฉบับปรับปรุง ปี 2560 ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวน 95 ตัวชี้วัด และได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนทั้งสิ้น 8,819,000 บำท รำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์
จำนวนงบประมำณ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
10,000 บำท
และกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร
34,500 บำท
(ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน (SUSTAINABLE MIS)

จำนวนตัวชี้วัด
13 ตัวชี้วัด
26 ตัวชี้วัด

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำย
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ (DIGITAL INFRASTRUCTURE &
CONNECTION)
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล (TECH-SAVVY)
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี (DIGITAL GO GREEN AND HEALTHY)
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (GOOD GOVERNANCE)

4,541,000 บำท

30 ตัวชี้วัด

255,000 บำท

5 ตัวชี้วัด

20,000 บำท

5 ตัวชี้วัด

3,958,500 บำท

16 ตัวชี้วัด

รวมทั้งสิ้น

8,819,000 บำท

95 ตัวชี้วัด
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยชั้นนำระดับประเทศในกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำงำนวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอนตลอดจนส่งเสริมและสืบสำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ทำงด้ำนภำษำ ศิลปวัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยว
เป้ำประสงค์ที่ 1 มีเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ ที่ทันสมัยได้มำตรฐำนสำกลที่ช่วยสนับสนุนกำรเรียน กำรสอน
กลยุทธ์

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

1. ส่งเสริมให้มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรเรียน กำรสอน
และบริหำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน

1. โครงกำรอบรมและพัฒนำสื่อ
กำรเรียนแบบออนไลน์สำหรับ
ผู้สอน

ฝ่ำยกำรเรียนกำรสอน
อิเล็กทรอนิกส์

งบประมำณ
(บำท)
-

แผนกำรดำเนินงำน
ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้อำจำรย์ภำยใน
มหำวิทยำลัยในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำร
สอนออนไลน์
3. ส่งเสริมให้มีกำรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่ได้มำตรฐำนในระดับสำกลเพื่อนำมำใช้ใน
กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

1. จำนวนสื่อกำรเรียนกำรสอน
ในรูปแบบออนไลน์ กับรำยวิชำ
ที่เปิดสอน (หน่วย : สื่อ)

25

2. จำนวนของผู้เข้ำร่วมโครงกำรผลิต
สื่อกำรเรียน ในระบบออนไลน์กับ
ผู้สอนในปัจจุบันของมหำวิทยำลัย
(หน่วย : คน)

40

2. จัดหำระบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนผ่ำนระบบออนไลน์

ฝ่ำยกำรเรียนกำรสอน
อิเล็กทรอนิกส์

-

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

จำนวนระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ผ่ำนระบบออนไลน์ (หน่วย : ระบบ)

1

3. โครงกำรพัฒนำนวัตกรรม
เพื่อกำรศึกษำ (e-Learning)

ฝ่ำยกำรเรียนกำรสอน
อิเล็กทรอนิกส์

-

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

จำนวนนวัตกรรมเพื่อกำรศึกษำ
(หน่วย : สื่อ)
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 2 มีระบบสำรสนเทศฐำนข้อมูล ด้ำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพสูงได้มำตรฐำน
เป้ำประสงค์ที่ 3 นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรได้รับประโยชน์จำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ กำรวิจัย และพัฒนำตัวเองได้ในระดับสูง
กลยุทธ์

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

1. ทำควำมร่วมมือกับสำนักวิจัยและพัฒนำ
ของมหำวิทยำลัยเพื่อพัฒนำระบบ
สำรสนเทศด้ำนงำนวิจยั ให้สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลด้ำนงำนวิจัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทั่วถึง และรวดเร็ว

1. โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
งำนวิจัยในรูปแบบ Web App และ
รองรับ Mobile App
2. โครงกำรปรับปรุงเว็บไซด์
มหำวิทยำลัย และเว็บไซด์หน่วยงำน
ด้ำนกำรวิจัย

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

2. ปรับปรุงระบบสำรสนเทศด้ำนงำนวิจัย
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

งบประมำณ
(บำท)
-

แผนกำรดำเนินงำน

-

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

ร้อยละจำนวนงำนวิจัยในระบบ
ฐำนข้อมูลที่ถูกสืบค้น

30

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

1. ร้อยละจำนวนผู้เข้ำมำใช้งำนระบบ
หลังกำรปรับปรุง

40

2. ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำน
ระบบสำรสนเทศงำนวิจัย

ดี

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

เป้ำประสงค์ที่ 4 มีระบบสำรสนเทศ ฐำนข้อมูล ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
กลยุทธ์

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

1. ส่งเสริมให้มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เข้ำมำช่วยในกำรรวบรวมข้อมูลภำพนิ่ง
ภำพเคลื่อนไหว และกำรจัดกำรฐำนข้อมูล
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

1. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

2. จัดทำระบบสืบค้นข้อมูลด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีรูปแบบที่น่ำสนใจรองรับ
มำกกว่ำหนึ่งภำษำ

งบประมำณ
(บำท)
-

แผนกำรดำเนินงำน
ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

1. จำนวนฐำนข้อมูลด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
2. จำนวนผู้เข้ำใช้งำนระบบ
สำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น
3. ร้อยละจำนวนผู้เข้ำใช้งำนจำก
ภำยนอกมหำวิทยำลัย

2
>500

20
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 6 นำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน และท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. ให้บริกำรวิชำกำรโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำร
2. นำเสนอโครงกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อพัฒนำชุมชนและท้องถิ่น

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงกำรเผยแพร่แหล่ง
ควำมรู้ ด้ำนวิชำกำร งำนวิจัย
ของมหำลัย ในรูปแบบเว็บไซด์
และMobile Application
ให้แก่ชุมชน
2. โครงกำรฝึกอบรมด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ชุมชน
ท้องถิ่น

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

ฝ่ำยจัดอบรมและ
บริกำรวิชำกำร

งบประมำณ
(บำท)
-

10,000

แผนกำรดำเนินงำน
ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

1. จำนวนผลงำนวิชำกำร

20

2. ระดับควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำร

ดี

เมษำยน – มิถุนำยน ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรม
2561

ดี
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ยั่งยืน (Sustainable MIS)
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำงำนวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอนตลอดจนส่งเสริมและสืบสำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำระบบบริหำรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์ที่ 1 เป็นศูนย์กลำงข้อมูลและระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย
กลยุทธ์
1. จัดทำฐำนข้อมูลกลำง
ที่เชื่อมโยงฐำนข้อมูลที่สำคัญ

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงกำรออกแบบระบบ
ฐำนข้อมูลกลำง
(Centralized Data)

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

2. โครงกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลกลำง
(Centralized Data)

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

งบประมำณ
(บำท)
-

-

แผนกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

จำนวนระบบฐำนข้อมูลกลำงที่ได้รับ
กำรออกแบบ (หน่วย : ระบบ)

1

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

1. จำนวนระบบที่ใช้เชื่อมโยงกับ
ฐำนข้อมูลกลำง (หน่วย : ระบบ)

1

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัย

ดี
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ยั่งยืน (Sustainable MIS) (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 1 เป็นศูนย์กลำงข้อมูลและระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

3. กำรจัดหำระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF)
(ระยะที่ 2)

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

งบประมำณ
(บำท)
34,500

แผนกำรดำเนินงำน
มกรำคม –
มิถุนำยน 2561

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

1. ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
(TQF) (หน่วย : ระบบ)

1

2. ระดับควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบ
ของคณบดี (หน่วย : คะแนน)

>3.51

3. ระดับควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบ
ของรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร
(หน่วย : คะแนน)

>3.51

4. ระดับควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบ
ของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
(หน่วย : คะแนน)

>3.51

5. ระดับควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบ
ของประธำนหลักสูตร
(หน่วย : คะแนน)

>3.51
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ยั่งยืน (Sustainable MIS) (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 2 มีระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรทำงำนและกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนภำยในมหำวิทยำลัย
กลยุทธ์
1. กำหนดนโยบำยแนวทำงกำรปฏิบัติ
ด้ำนกำรพัฒนำระบบ MIS ที่เป็นเอกภำพ
2. พัฒนำระบบ MIS ที่ทันสมัยง่ำยต่อกำร
ใช้งำนรองรับกำรใช้งำนทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัยพร้อมรองรับกำร
ใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile
Devices)
3. พัฒนำระบบสำรสนเทศจำเป็นสำหรับ
คณะวิชำ หน่วยงำนสนับสนุนกำรศึกษำ
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อกำร
บริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ
4. ประเมินประสิทธิผลและควำมพึงพอใจ
ต่อกำรใช้งำนระบบ MIS และ ESS
เพื่อกำรเป็นองค์กรอัจฉริยะและกำรเป็น
“มหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์
(e-University)”

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงกำรพัฒนำแนวนโยบำย
และแนวปฏิบตั ิในกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

2. โครงกำรกำหนดนโยบำยและ
แนวปฏิบัติควำมมั่นคงปลอดภัย
ด้ำนสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัย

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

3. โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิทยำลัย

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

งบประมำณ
(บำท)
-

แผนกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

นโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ (หน่วย : ฉบับ)

1

-

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

นโยบำยและแนวปฏิบตั ิควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัย (หน่วย : ฉบับ)

1

-

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

1. จำนวนระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเรียน กำรสอน
ของมหำวิทยำลัย (หน่วย : ระบบ)

1

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัย

ดี
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ยั่งยืน (Sustainable MIS) (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 2 มีระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรทำงำนและกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนภำยในมหำวิทยำลัย (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

4. โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
มหำวิทยำลัย

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

5. โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิจัย

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

6. โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรบริกำร

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

งบประมำณ
(บำท)
-

-

-

แผนกำรดำเนินงำน
ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

1. จำนวนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย
(หน่วย : ระบบ)

1

ดี

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย
1. จำนวนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรวิจัย (หน่วย : ระบบ)

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรวิจัย
1. จำนวนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรบริกำร (หน่วย : ระบบ)

ดี
1

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร
บริกำร

ดี

1
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ยั่งยืน (Sustainable MIS) (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 2 มีระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรทำงำนและกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนภำยในมหำวิทยำลัย (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงกำร
7. โครงกำรจัดทำฐำนข้อมูล
สนับสนุนกำรดำเนินงำนของ
คณะ/หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

งบประมำณ
(บำท)
-

แผนกำรดำเนินงำน
ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

ตัวชี้วัด
1. จำนวนฐำนข้อมูลสนับสนุน
กำรดำเนินงำนของคณะ/หน่วยงำน
2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน
ฐำนข้อมูลกำรดำเนินงำนของคณะ/
หน่วยงำน

ค่ำเป้ำหมำย
1
ดี

เป้ำประสงค์ที่ 4 กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยเป็นเบ็ดเสร็จต่อกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยได้ระดับที่ดี
กลยุทธ์
1. พัฒนำและปรับปรุงกำรบริกำร
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัยโดยนำ
เทคโนโลยี Social Network Mobility
มำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
2. บูรณำกำรระบบกำรบริกำรสำรสนเทศ
ให้สำมำรถใช้ร่วมกันในบริกำรเดียว
1 Stop – Service

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงกำรจัดทำรำยกำรบริกำร
ขึ้นเว็บไซต์สำนักดิจิทลั เพื่อ
กำรศึกษำให้นักศึกษำ อำจำรย์
บุคลำกรภำยใน และบุคคล
ทั่วไปได้รับทรำบ

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

งบประมำณ
(บำท)
-

แผนกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

1. จำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์
รำยกำรให้บริกำรต่ำงๆ
(หน่วย : ช่องทำง)

1

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ที่รับ
ข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์ของสำนัก
ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ

ดี
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ยั่งยืน (Sustainable MIS) (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 4 กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยเป็นเบ็ดเสร็จต่อกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยได้ระดับที่ดี (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

3. ประเมินประสิทธิผลและควำมพึงพอใจ
ต่อกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำรเป็นองค์กรอัจฉริยะและกำรเป็น
“มหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์
(e-University)”

2. โครงกำรปรับปรุงงำนบริกำร
เพื่อให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop – Service)

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

งบประมำณ
(บำท)
-

แผนกำรดำเนินงำน
ตัวชี้วัด
(บำท)
ตุลำคม 2560 – 1. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนได้
กันยำยน 2561 ปรับเปลีย่ นเพื่อลดขั้นตอนและเน้น
กำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพของ
ทุกงำนบริกำร (หน่วย : ฉบับ)
2. ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ

3. โครงกำรพัฒนำระบบบริกำร
อิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Devices)

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

-

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

ค่ำเป้ำหมำย
1

ดี

1. ระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices)
(หน่วย : ระบบ)

1

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
บริกำรอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Devices)

ดี
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ
(Digital Infrastructure & Connection)
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำพื้นที่ของมหำวิทยำลัยทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหำวิทยำลัยที่มีคุณภำพ และเป็นแหล่งพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของท้องถิ่น

เป้ำประสงค์ที่ 1 มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไปตำ มยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย
กลยุทธ์

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีควำมทันสมัยมีกำรกระจำยอย่ำง
ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ให้บริกำรของ
มหำวิทยำลัยมีเสถียรภำพ มีควำมมั่นคง
ปลอดภัย ได้มำตรฐำนสำกล เพื่อให้สำมำรถ
ให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง

1. โครงกำรพัฒนำระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์หลักของ
ทุกพื้นที่ของมหำวิทยำลัย
ให้มีเสถียรภำพ ทนทำนต่อ
ควำมผิดพร่องที่อำจจะเกิดขึ้น
และมีควำมพร้อมให้บริกำร
เครือข่ำย

ฝ่ำยบริหำรและจัดกำร
ระบบเครือข่ำย

2. โครงกำรจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับ
งำนฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิกำร

ฝ่ำยดูแลและบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์

2. พัฒนำกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย
ไร้สำยที่ได้มำตรฐำนสำมำรถรองรับ
กำรเรียน กำรสอน กำรทำงำนแบบทุกที่
ทุกเวลำผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีควำม
หลำกหลำยได้

งบประมำณ
(บำท)
-

1,581,000

แผนกำรดำเนินงำน
ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

จำนวนกำรหยุดให้บริกำร
(Downtime) (หน่วย : ครั้งต่อปี)

<10

มกรำคม – มีนำคม 1. จำนวนครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
2561
ประมวลผลสำหรับงำนฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติกำร (หน่วย : ชุด)

51

2. ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้
บริกำร

ดี
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ
(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 1 มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ สูงสุด สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไปตำมยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงกำร

3. จัดหำระบบเฝ้ำระวังและวิเครำะห์ปัญหำ
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์หลัก และเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนด้ำนควำม
ปลอดภัยสำรสนเทศ

3. โครงกำรจัดหำคอมพิวเตอร์
เพื่อขยำยควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำร และทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เดิมที่ชำรุด
ห้องปฏิบัติกำรทำงด้ำนภำษำ
4. ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรไอพี Self Access
(IP Management) ให้ได้มำตรฐำนแล
4. โครงกำรพัฒนำศูนย์ซ่อม
ะมีประสิทธิภำพ เตรียมควำมพร้อมสำหรับ บำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ขอบข่ำยของบริกำรอินเทอร์เน็ตยุคใหม่
Smart Phone
(IPv6)
5. โครงกำรปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับ
ฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย
6. โครงกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพอุปกรณ์ ICT และ
กำรเชื่อมโยงระบบเครือข่ำย

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ำยดูแลและบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์

งบประมำณ
(บำท)
2,945,000

แผนกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัด

มกรำคม – มีนำคม 1. จำนวนชุดครุภณ
ั ฑ์ห้องปฏิบัติกำร
2561
ทำงด้ำนภำษำ Self Access
(หน่วย : ชุด)

ค่ำเป้ำหมำย
95

2. ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้
บริกำร

ดี

ฝ่ำยดูแลและบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์

-

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร

ดี

ฝ่ำยบริหำรและจัดกำร
ระบบเครือข่ำย

-

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับ
ฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศ เพื่อกำร
บริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย
(หน่วย : ระบบ)

1

ฝ่ำยบริหำรและจัดกำร
ระบบเครือข่ำย

-

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

จำนวนครั้งกำรหยุดให้บริกำร
(หน่วย : ครั้งต่อปี)

<10
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก ำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ
(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 1 มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไปตำ มยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

7. โครงกำรขยำยจุดบริกำร
สัญญำณอินเทอร์เน็ตไร้สำย
พื้นที่เวียงบัว, ศูนย์แม่สำ, ศูนย์
แม่ริม, วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน

ฝ่ำยบริหำรและจัดกำร
ระบบเครือข่ำย

8. โครงกำรพัฒนำพื้นที่
ให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำย
(Wireless Zone) สำหรับ
ให้บริกำรแก่ นักศึกษำ อำจำรย์
และบุคลำกร

ฝ่ำยบริหำรและจัดกำร
ระบบเครือข่ำย

9. โครงกำรปรับปรุงระบบ
ป้องกันกำรบุกรุกและโจมตี
ระบบเครือข่ำย

ฝ่ำยบริหำรและจัดกำร
ระบบเครือข่ำย

งบประมำณ
(บำท)
-

-

-

แผนกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

1. จุดให้บริกำรสัญญำณอินเทอร์เน็ต
ไร้สำยที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ชุด)

>600

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
สัญญำณอินเทอร์เน็ตไร้สำย

ดี

1. พื้นที่ให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำย
(Wireless Zone) ที่เพิ่มขึ้น
(หน่วย : จุด)

>2

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
พื้นที่บริกำรเครือข่ำยไร้สำย
(Wireless Zone)

ดี

มหำวิทยำลัยมีระบบป้องกันกำรบุกรุก
และโจมตีระบบเครือข่ำย
(หน่วย : ระบบ)

1

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำน เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ
(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 1 มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไปตำ มยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงกำร
10. โครงกำรปรับปรุงระบบ
รักษำควำมปลอดภัย
ทำงระบบเครือข่ำยเพื่อให้กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ภำยใน และ
ภำยนอกมหำวิทยำลัยเป็นไป
อย่ำงมีควำมปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ำยบริหำรและจัดกำร
ระบบเครือข่ำย

11. จัดหำวัสดุอุปกรณ์สำหรับ ฝ่ำยบริหำรและจัดกำร
พัฒนำระบบกำรแจ้งเตือนควำม
ระบบเครือข่ำย
ผิดปกติของห้องบริหำรจัดกำร
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
(Server Room)

งบประมำณ
(บำท)
-

15,000

แผนกำรดำเนินงำน
ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

ตัวชี้วัด
มหำวิทยำลัยมีระบบรักษำควำม
ปลอดภัยทำงระบบเครือข่ำย
(หน่วย : ระบบ)

ค่ำเป้ำหมำย
1

เมษำยน – มิถุนำยน 1. พัฒนำระบบกำรแจ้งเตือนควำม
2561
ผิดปกติของห้องบริหำรจัดกำรระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Server
Room) (หน่วย : ระบบ)

1

2. จุดติดตั้งระบบกำรแจ้งเตือนควำม
ผิดปกติของห้องบริหำรจัดกำรระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Server
Room) (หน่วย : จุด)

9

20

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำร พัฒนำที่คุ้มค่ำ
(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 1 มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไปตำมยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

12. โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์
ตรวจจับและกำจัดไวรัสให้
ครอบคลุมคอมพิวเตอร์ทุก
เครื่องของมหำวิทยำลัย

ฝ่ำยบริหำรและจัดกำร
ระบบเครือข่ำย

13. โครงกำรปรับปรุงระบบ
เครือข่ำยเพื่อรองรับ IPv6

งบประมำณ
(บำท)
-

แผนกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

1. ออกรำยงำนประสิทธิภำพกำรใช้งำน
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (หน่วย : ชุด)

12

2. มหำวิทยำลัยมีระบบแสดงผลรำยงำน
ประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ (หน่วย : ระบบ)

ฝ่ำยบริหำรและจัดกำร
ระบบเครือข่ำย

-

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

1

3. จำนวนซอฟต์แวร์ตรวจจับและกำจัด
ไวรัส (หน่วย : ชุด)
1. ระบบตรวจสอบผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ต
ระบบจัดเก็บฐำนข้อมูลและเก็บข้อมูล
สำรองแบบอัตโนมัติ (หน่วย : ระบบ)

1000

2. จำนวนระบบเครือข่ำยที่รองรับ IPv6
(หน่วย : ระบบ)

1

3. บริกำรด้ำนระบบเครือข่ำยที่สำมำรถ
ให้บริกำรได้ผำ่ นระบบเครือข่ำย IPv6
(หน่วย : ระบบ)

2

2
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทั ลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ
(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 2 มีระบบแม่ข่ำยสำรสนเทศมหำวิทยำลัยที่ใช้เทคโนโลยี Cloud Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและลดค่ำใช้จ่ำยกำรลงทุนในภำพรวม
กลยุทธ์

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดหำซอฟท์แวร์ ฮำร์ดแวร์ และส่งเสริม
กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศร่วมกัน ภำยในมหำวิทยำลัย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วย Cloud
Computing Technology และกำรใช้
เทคโนโลยีสเี ขียว (Green IT)

1. โครงกำรจัดหำเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและสำรอง
ข้อมูล
2. โครงกำรระบบประมวลผล
แบบ Cloud Computing

ฝ่ำยดูแลและบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์
ฝ่ำยบริหำรและจัดกำร
ระบบเครือข่ำย

2. สร้ำงมำตรฐำนกำรพัฒนำกำรให้บริกำร
และกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลั

3. โครงกำรพัฒนำและติดตั้ง
ระบบ Desktop Cloud

ฝ่ำยบริหำรและจัดกำร
ระบบเครือข่ำย

งบประมำณ
(บำท)
-

แผนกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและ
สำรองข้อมูล (หน่วย : เครื่อง/ปี)

1

-

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

ระบบที่ให้บริกำรผ่ำนระบบ
ประมวลผลแบบ Cloud Computing
(หน่วย : ระบบ)

2

-

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

ระบบที่ให้บริกำรผ่ำนระบบ Desktop
Cloud (หน่วย : ระบบ)

1

22

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ
(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 3 มีกำรร่วมมือกับภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลด้ำนฮำร์ดแวร์ ซอฟแวร์ เพื่อควำมคุ้มค่ำและยั่งยืน
กลยุทธ์
1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กร
เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทลั ด้ำนฮำร์ดแวร์
ซอฟแวร์ ทั้งกับภำครัฐและภำคเอกชน

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทำข้อตกลงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน
ชุมชนท้องถิ่น โดยมหำวิทยำลัย
ทำหน้ำที่เป็นศูนย์กำรอบรมและ
พัฒนำทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์

ฝ่ำยจัดอบรมและ
บริกำรวิชำกำร

2. จัดทำข้อตกลงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐ /ภำคเอกชน /
ชุมชนท้องถิ่น โดยมหำวิทยำลัย
ทำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำในกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ฝ่ำยบริหำรและจัดกำร
ระบบเครือข่ำย

งบประมำณ
(บำท)
-

-

แผนกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

ข้อตกลงควำมร่วมมือกับภำครัฐ
ภำคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น
(หน่วย : ฉบับต่อปี)

1

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

ข้อตกลงควำมร่วมมือกับภำครัฐ /
ภำคเอกชน / ชุมชนท้องถิ่น
(หน่วย : ฉบับต่อปี)

1

23

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำร พัฒนำที่คุ้มค่ำ
(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 4 ร่วมกับมหำวิทยำลัย สถำนศึกษำอื่นๆ เพื่อใช้เทคโนโลยีสร้ำงกำรสื่อสำรและเครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ำนวิชำกำร ฐำนข้อมูลกำรวิจัยร่วมกัน
กลยุทธ์

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ฐำนข้อมูลกำรวิจยั กับมหำวิทยำลัยหรือ
สถำนศึกษำอื่นๆ

1. จัดทำข้อตกลงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงมหำวิทยำลัย
สถำนศึกษำอื่นๆ เพื่อใช้
เทคโนโลยีสร้ำงกำรสื่อสำรและ
เครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้ำนวิชำกำร ฐำนข้อมูล
กำรวิจัยร่วมกัน

ฝ่ำยบริหำรและจัดกำร
ระบบเครือข่ำย

งบประมำณ
(บำท)
-

แผนกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

ข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง
มหำวิทยำลัย สถำนศึกษำอื่นๆ เพือ่ ใช้
เทคโนโลยีสร้ำงกำรสื่อสำรและ
เครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้ำน
วิชำกำร ฐำนข้อมูลกำรวิจยั ร่วมกัน
อย่ำงน้อย (หน่วย : ฉบับต่อปี)

1

แผนกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

1. มหำวิทยำลัยมีระบบบริกำร
เชื่อมต่อกับผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง (Gbps) (หน่วย : ระบบ)

3

เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของ มหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพ เสถียรภำพในระดับที่ดี
กลยุทธ์
1. พัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตให้มี
ควำมทันสมัย ควำมรวดเร็ว มีเสถียรภำพ
ควำมมั่นคง และควำมปลอดภัย เพื่อให้
สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง

โครงกำร

1. โครงกำรติดตั้งระบบบริกำร
เชื่อมต่อกับผู้ให้บริกำร
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อให้
นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร
และผูส้ นใจสำมำรถเข้ำถึงองค์
2. ดำเนินกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและ
ควำมรู้ภำยใน และภำยนอก
เสถียรภำพของระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
มหำวิทยำลัยได้

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ำยบริหำรและจัดกำร
ระบบเครือข่ำย

งบประมำณ
(บำท)
-

2. สถิติกำรหยุดให้บริกำร
(หน่วย : ชั่วโมง/เดือน)

<=10

24

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy)
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำงำนวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอนตลอดจนส่งเสริมและสืบสำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
เป้ำประสงค์ที่ 1 มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมและทันสมัยให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และชุมชนท้องถิ่นอย่ำงสม่ำเสมอ
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรนำควำมรู้ ประโยชน์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรทำงำนและกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
เป้ำประสงค์ที่ 3 นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร มีควำมสนใจ ควำมใฝ่รู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมำกขึ้น
เป้ำประสงค์ที่ 4 มีสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้ำประสงค์ที่ 5 นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรมีทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์

โครงกำร

1. เสริมสร้ำงศักยภำพควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี 1. โครงกำร IT Exit Exam
สำรสนเทศให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร
และชุมชนท้องถิ่นตำมควำมต้องกำร และ
ควำมเหมำะสมของระดับกำรเรียนรู้
2. จัดหำหลักสูตรที่ตรงต่อควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำย
3. จัดหำวิทยำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
มำถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
4. จัดหำสถำนที่และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อกำร
จัดกำรฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ำยกำรเรียนกำรสอน
อิเล็กทรอนิกส์

งบประมำณ
(บำท)
-

แผนกำรดำเนินงำน
ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

1. จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
(หน่วย : คน)

100

2. ร้อยละผู้สอบผ่ำนของผู้เข้ำสอบ
ทั้งหมดมำตรฐำนตำมที่มหำวิทยำลัย
กำหนด

50

25

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy) (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 1 มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมและทันสมัยให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และชุมชนท้องถิ่นอย่ำงสม่ำเสมอ (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรนำควำมรู้ ประโยชน์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรทำงำนและกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 3 นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร มีควำมสนใจ ควำมใฝ่รู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมำกขึ้น (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 4 มีสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 5 นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรมีทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มำตรฐำนสำกล (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงกำร
2. อบรมด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและดิจิทลั
กิจกรรม
2.1 กิจกรรมอบรมด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและดิจิทัล สำหรับ
ศิษย์เก่ำ บุคลำกรภำครัฐ และ
บุคลำกรทั่วไป 15 รุ่น
2.2 กิจกรรมอบรมด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและดิจิทัล สำหรับ
อำจำรย์ จำนวน 6 รุ่น
2.3 กิจกรรมอบรมด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและดิจิทัล สำหรับ
บุคลำกร จำนวน 1 รุ่น

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ำยจัดอบรมและ
บริกำรวิชำกำร

งบประมำณ
(บำท)
255,000

แผนกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

มกรำคม –
มิถุนำยน 2561

1. หลักสูตรอบรมทักษะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและดิจิทลั สำหรับอำจำรย์
บุคลำกร ศิษย์เก่ำ บุคลำกรภำครัฐ
และบุคคลทั่วไป (หน่วย : รุ่น)

22

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับ
กำรอบรม

มำก

3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
(หน่วย : ร้อยละของผูเ้ ข้ำอบรม)

80
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี (Digital Go Green and
Healthy)
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำและส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรกำรบำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน
เป้ำประสงค์ที่ 1 สร้ำงควำมตระหนักของกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน
กลยุทธ์
1. รณรงค์กำรประหยัดพลังงำนโดยใช้
อุปกรณ์ที่ได้รับมำตรฐำนสำกล
2. ให้ควำมรู้และกำหนดแนวทำงกำรใช้
อุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีทไี่ ด้มำตรฐำน

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

1. ประกวดกำรออกแบบสื่อ
Infographic เพื่อส่งเสริมกำรใช้
ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับ สิ่งเเวดล้อม
และจริยธรรมในกำรใช้ดิจิทลั

ฝ่ำยกำรเรียนกำรสอน
อิเล็กทรอนิกส์

งบประมำณ
(บำท)
20,000

แผนกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

ตุลำคม 2560 –
มีนำคม 2561

1. จำนวนผลงำนส่งเข้ำร่วมประกวด
ส่งเสริมกำรใช้ดิจิทลั ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Digital Go Green and
Health (หน่วย : ผลงำน)

>=10

2. จำนวนผลงำนส่งเข้ำร่วมประกวด
ส่งเสริมจริยธรรมในกำร ใช้งำนดิจทิ ัล
(Digital Ethic) (หน่วย : ผลงำน)

>=10

3. สร้ำงควำมตระหนักของกำรใช้งำน
เทคโนโลยีดิจิทลั อย่ำงเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน

3. จำนวนผลงำนที่นำไปเผยแพร่
4. ควำมพึงพอใจต่อโครงกำรจำก
ผู้เข้ำร่วมส่งผลงำน (หน่วย : คะแนน)
2. โครงกำร Private Cloud

ฝ่ำยบริหำรและจัดกำร
ระบบเครือข่ำย

-

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

จำนวน Physical server ลดลง
(หน่วย : เครื่อง)

2
>3.50
10
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance)
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำระบบบริหำรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์ที่ 1 สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุก ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร (Healthy Organization) ควบคู่กับ
กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและมำตรฐำนกำรทำงำนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization)
กลยุทธ์

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

1. ประยุกต์ใช้กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกรอบ
ในกำรบริหำรงำน เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นในงำนด้ำนต่ำง ๆ

1. พัฒนำงำนด้ำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ กำร
ดำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมรู้
(KM) และ กำรดำเนินกำรด้ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยใน

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

กิจกรรม
1.1 กำรอบรมให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกร
ทุกระดับของหน่วยงำน
1.2 กิจกรรมด้ำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) และกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน

งบประมำณ
(บำท)
50,000

แผนกำรดำเนินงำน
มกรำคม –
มิถุนำยน 2561

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

1. กิจกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับหน่วยงำน
(หน่วย : ครั้ง)

1

2. กิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
(KM) และกิจกรรมด้ำนกำรบริหำร
ควำมเสีย่ งและควบคุมภำยใน
(หน่วย : เครื่อง)

1

3. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
(หน่วย : ระดับ)

ดี
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 1 สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุก ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร (Healthy Organization) ควบคู่กับ
กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและมำตรฐำนกำรทำงำนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

2. พัฒนำบุคลำกรสำนักดิจิทัล
เพื่อกำรศึกษำ

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

3. กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำน
กิจกรรม
3.1 กำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจำสำนักดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ
3.2 กำรเดินทำงไปรำชกำรของ
ผู้บริหำร
3.3 ค่ำวัสดุสำนักงำน
3.4 ค่ำสำธำรณูปโภค
3.5 ค่ำบำรุง ดูแล ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

งบประมำณ
(บำท)
95,000

373,000

แผนกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

ตุลำคม 2560 –
มิถุนำยน 2561

1. จำนวนบุคลำกรทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำ
ตนเองตำมวิชำชีพ และสมรรถนะงำน
(หน่วย : คน)

19

2. บุคลำกรสำมำรถนำควำมรู้มำใช้
ในกำรปฏิบัติงำน หรือถ่ำยทอดให้กับ
บุคลำกรในองค์กร
(หน่วย : ร้อยละของผูเ้ ข้ำอบรม)
1. จำนวนครั้งในกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนเสนอต่อผู้บริหำร
(หน่วย : ครั้ง/ปี)

80

2. ระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมเกณฑ์ สกอ. (หน่วย : ระดับ)

ดี

ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

4
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 1 สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุก ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร (Healthy Organization) ควบคู่กับ
กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและมำตรฐำนกำรทำงำนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงกำร
4. จัดทำแผนยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปี

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

งบประมำณ
(บำท)
55,000

แผนกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัด

เมษำยน – มิถุนำยน 1. จำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม
2561
เชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์
และแผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปี
(หน่วย : คน)

ค่ำเป้ำหมำย
22

2. แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี
ของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำที่ได้รับ
กำรปรับปรุง (หน่วย : เล่ม)

1

3. แผนยุทธศำสตร์ของสำนักดิจิทลั
เพื่อกำรศึกษำ มีควำมสอดคล้องและ
เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย (หน่วย : ระดับ)

มำก
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 1 สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุก ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร (Healthy Organization) ควบคู่กับ
กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและมำตรฐำนกำรทำงำนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงกำร
5. กำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำร
ให้บริกำรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กิจกรรม
5.1 ค่ำซ่อมแซม และค่ำบำรุงรักษำระบบ
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศกำร
เดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำร
5.2 ค่ำซ่อมแซม และบำรุงรักษำ ครุภัณฑ์
อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์
5.3 ค่ำบำรุงรักษำ และปรับปรุง
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
5.4 ค่ำเช่ำสัญญำณอินเทอร์เน็ตแบบ
องค์กร (ISP) อัตรำควำมเร็วรวมไม่
น้อยกว่ำ 2 Gbps
5.5 ค่ำเช่ำใช้บริกำรโดเมนเนม
cmru.ac.th
5.6 ค่ำเช่ำใช้บริกำรพื้นที่บน App Store
สำหรับระบบปฏิบัติกำร IOS

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

งบประมำณ
(บำท)
1,985,500

แผนกำรดำเนินงำน
ตุลำคม 2560 –
กันยำยน 2561

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

1. อัตรำควำมเร็วอินเทอร์เน็ต
(หน่วย : Gbps)

2

2. โดเมน cmru.ac.th
(หน่วย : โดเมน)

1

3. เช่ำใช้บริกำรพื้นที่บน App Store
สำหรับระบบปฏิบัติกำร IOS
(หน่วย : ปี)

1

4. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (หน่วย : ระดับ)

มำก
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 1 สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุก ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร (Healthy Organization) ควบคู่กับ
กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและมำตรฐำนกำรทำงำนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) (ต่อ)
กลยุทธ์

โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

6. กำรใช้งำนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
เพื่อสนับสนุนกำรเรียน กำรสอน
และกำรบริหำรจัดกำร

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

งบประมำณ
(บำท)
1,400,000

แผนกำรดำเนินงำน
กรกฎำคม –
กันยำยน 2561

ตัวชี้วัด
1. จำนวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อ
สนับสนุน กำรเรียน กำรสอน และ
กำรบริหำรจัดกำร (หน่วย : ชุด)
2. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยที่ใช้ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
ถูกต้องตำมกฎหมำย (หน่วย : เครือ่ ง)

ค่ำเป้ำหมำย
1

>3,000
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
อาจารย์อานาจ
โกวรรณ
อาจารย์ ดร.กัลยา
ใจรักษ์
อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ
นายมารุต
เปี่ยมเกตุ
ผู้ให้ข้อมูล
นางสาวนันทาวดี คุณศิลป์
นายธีระพงษ์
ใจคามา
นายวิวัฒน์ชัย
ขาประไพ
นายชลิต
โปธา
นายอานนท์
มะโนเมือง
นายวิทูร
อุ่นแสน
นายบัณฑิต
นันทะเทศ
นายกุลชาติ
ปัญญาดี

นายปิยะพงษ์
หินเกย
นายจรูญ
บุตรแก้ว
นายเจษฎา
ยาวุฑฒิ
นายกฤษณ์
ขาวศรี
นางสาวรุ่งทิวา
กิตติยังกุล
นางพรพิมล
แก้วฟุ้งรังษี
นางสาวพรรณนิภา ดวงใย
นางสาวจริยา
หมื่นแก้ว
ผู้รวบรวม/ออกแบบ/รูปเล่ม
นางสาวกัลย์สุดา
ศรีโพธิ์
นายณัฐพงษ์
วงศ์จันทร์ตา

