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บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยแม่โ จ้ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โ จ้
ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2562-2564 เพื ่ อ นำและสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ให้ บ รรลุ ว ิ ส ั ย ทั ศ น์
ตามแผนการพัฒนาเชิงรุกและแผนพัฒนาตามพัน ธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสอดคล้อง
ตามกรอบทิศทาง
1. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย
2. แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ปี ฉบับที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551-2565
3. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569
4. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
5. แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจทิ ัล รองรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 พ.ศ.2577
วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
“เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลชัน้ นำด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ”
คำอธิบาย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาระบบบริก ารและนวัตกรรมดิจิทัล รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ในทุกพันธกิจ (การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
ทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม) ด้ ว ยนวั ต กรรมดิ จ ิ ท ั ล ที ่ เ ป็ น ศาสตร์ ผ สมผสานสอดคล้ อ งกั บ
วัฒนธรรมในพื้นที่ สร้างความโดดเด่นในเกษตรกรรมที่เป็นรากฐานและเป็นศักยภาพของพื้นที่
ด้วยบุคลากรที่มีทักษะระดับมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
มหาวิทยาลัยดิจิทัล คือมหาวิทยาลัยที่มกี ารนำเทคโนโลยีดิจทิ ัลมาขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งใน
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จ ั ย การบริ ก ารวิ ช าการ การทำนุ บ ำรุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม ให้บรรลุวิสัยทัศน์ สู่ความเป็นนานาชาติ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 4 ด้าน
คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบให้บริการและนวัตกรรม การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื ่ อ การบริ ห ารจั ด การและการตั ด สิ น ใจ และการพั ฒ นาศั ก ยภาพมนุ ษ ย์
ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจทิ ัล
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พันธกิจ
1) พั ฒ นาระบบบริ ก ารและนวั ต กรรมดิ จ ิ ท ั ล ( Digital Services and Innovation : DSI)
เพื่อรองรับ การเปลี่ย นผ่านมหาวิทยาลัยแม่โ จ้สู่ปีท ี่ 100 รวมถึงสนับ สนุนการดำเนิน
กิจกรรมโครงการยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย
2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหาร งานวิ จัย
การบริการวิชาการ การเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3) พัฒนาสมรรถนะบุคลากร นักศึกษา และสังคมชุมชน ทางด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
สนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และสังคมชุมชน ทางด้าน
เทคโนโลยีดิจทิ ัล
เป้าหมายการพัฒนา
1) Smart Governance : นำเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ กำกั บ ติ ด ตาม
ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มุ่งสู่ความสำเร็จ
2) Smart Learning : นำเทคโนโลยีดิจทิ ัลพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
3) Smart Living
: นำเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลพัฒนาชีวติ ให้อยู่อย่างเป็นสุข มีสุขภาพที่ดี
4) Smart Mobility : นำเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล บริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาระบบขนส่ ง และ
คมนาคม เพื่อให้เกิดการเดินทางทีป่ ลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการระบบโลจิสติกส์
5) Smart Library : นำเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
6) Smart People
: นักศึกษา มีความรู้และทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล มีความ
รอบรู้และรู้เท่าทันสื่อ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต บุคลากรมีทักษะ
ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จำเป็นต่อการทำงานตามสายงาน
วิ ช าชี พ และมี ศ ั ก ยภาพการพั ฒ นาอาชี พ ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ศิษย์เก่า และชุมชน สามารถเข้าถึง Digital
Services ที่เป็นคลังองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรได้อย่างทั่วถึง
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7) Green Technology : นำและพัฒนาเทคโนโลยีที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
อื่นๆ โดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและ
ทรัพยากร
สรุปจำนวนโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
จำนวน
(โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจทิ ัล
3
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ระบบ
8
เทคโนโลยีดจิ ทิ ัล สนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และสังคม
3
ชุมชน ทางด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล
สรุปรายการโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 1. โครงการพัฒนาระบบ MJU Digital Services and Trainings
2. โครงการพัฒนาระบบ MJU Data Center and SPO-Dashboard
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
Smart Governance
ยุทธศาสตร์ที่ 2 1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
รองรับ Smart Services
2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
รองรับ Smart Farm
3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของข้อมูลในระบบเครือข่าย Security
4. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน Smart Learning
5. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (MJU-MOOC)
6. โครงการ “Smart Libraries for Users”
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7. โครงการพัฒนาและปรับการดำเนินการ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่มี
การปรับเปลี่ยนของ Webometrics เพื่อยกระดับการจัดอันดับเว็บ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Ranking Web of University
8. โครงการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการ มีรายวิชาบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต MJU MOOC
ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล สู่ Smart People
2. โครงการสอบวัดมาตรฐานความรูท้ างด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัลระดับ
สากลสำหรับนักศึกษา
3. โครงการทดสอบทักษะมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
กรอบงบประมาณ
กำหนดกรอบการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ไว้ดังนี้
งบประมาณ

พ.ศ. 25..

รวม

ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 1

62
30.27

63
11.01

64
11.37

52.64

ยุทธศาสตร์ 2

78.94

41.58

42.60

163.11

ยุทธศาสตร์ 3

4.81

3.94

3.97

12.72

114.01

56.52

57.93

228.46

รวม
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บทนำ
แผนยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2562-2564
จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้สามารถบริหารจัดการ
ตามวิสัยทัศน์ ภารกิจที่ได้กำหนดไว้ทั้งแผนการพัฒนาเชิงรุก และแผนพัฒนาตามพันธกิจหลัก
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และโปร่งใส ภายใต้กรอบและทิศทาง
1. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย
2. แผนการพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี ฉบับที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551-2565
3. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 15 พ.ศ.2555-2569
4. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 พ.ศ.2560-2564
5. แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจทิ ัล รองรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 พ.ศ.2577
ซึ ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ต ่ อ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และหน่ ว ยงานอย่ า งสู ง สุ ด
โดยพิจารณาการใช้ร ะบบฐานข้ อมูล และเทคโนโลยีด ิ จิ ท ั ล ของมหาวิท ยาลัย ให้สามารถ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน และวิทยาเขต มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลางทำหน้าที่
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทั้งแนวดิ่งและแนวราบ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ได้รับการบริการด้วย
ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระที่ประกอบด้วยข้อวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โดยมีโครงสร้างของแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จะนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
2. วิส ัย ทัศน์ พันธกิจ วัตถุป ระสงค์ เป้าหมายของแผนยุท ธศาสตร์ ซึ่งเกิดจากการ
วิเคราะห์ SWOT พร้อมทั้งแผนงาน และกิจกรรมรองรับยุทธศาสตร์
3. การกำหนดแผนงาน/โครงการที่ต้องดำเนินการ
4. การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลการพัฒนา
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บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานการพัฒนามาจากการเกษตร
โดยถือกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2477
จนกระทั้งพัฒนามาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
มหาวิท ยาลัยแม่โจ้ (Maejo University) ตั้งอยู่ที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัด เชีย งใหม่ 50290 ประกอบด้วย 2 วิท ยาเขต 11 คณะ 3 วิท ยาลัย
4 สำนัก 13 หน่วยงานวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ 2 หน่วยงาน ดังนี้
วิทยาเขต
1) มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภายในขอบเขตและศั ก ยภาพของสถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ ไปยั ง พื ้ น ที่
จังหวัด แพร่และพื้นที่ใ กล้เ คีย ง ตั้งอยู่เ ลขที่ 17 หมู่ 3 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลแม่ท ราย
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
2) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ภายในขอบเขตและศักยภาพของสถาบันการศึกษาของรัฐไปยังพื้นที่ภาคใต้
ตอนบน ณ ชายฝั ่ ง ทะเล ตำบลละแม อำเภอละแม จั ง หวั ด ชุ ม พร ตั ้ ง อยู ่ เ ลขที ่ 99 หมู ่ 5
บ้านแหลมสันติ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
คณะ
1) คณะบริหารธุรกิจ
2) คณะผลิตกรรมการเกษตร
3) คณะวิทยาศาสตร์
4) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5) คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
6) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
7) คณะศิลปศาสตร์
8) คณะเศรษฐศาสตร์
9) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
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10) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
11) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัย
1) วิทยาลัยบริหารศาสตร์
2) วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3) บัณฑิตวิทยาลัย
สำนัก
1) สำนักงานอธิการบดี
2) สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
3) สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
4) สำนักหอสมุด
หน่วยงานวิสาหกิจ
1) ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
2) ศูนย์ภาษา
3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้
4) ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
5) สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
6) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
7) สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
8) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9) สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
10) ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร
11) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
12) ศูนย์วิจัยพลังงาน
13) ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
หน่วยงานอื่นๆ
1) หอพักนักศึกษา
2) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
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1.1.2 ปรัชญามหาวิทยาลัย
“มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มี
คุณธรรมและจริ ย ธรรม เพื่อความเจริญ รุ ่ งเรือ งวั ฒนาของสั ง คมไทยที ่ม ีก ารเกษตรเป็ น
รากฐาน”
1.1.3 วิสัยทัศน์
“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มคี วามเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ”
คำอธิบาย เป็นมหาวิทยาลัยที่ มีเ ครือข่ายความร่ว มมือเชิงวิชาการ สร้างองค์ความรู ้ใ หม่
ทางการเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นศาสตร์ผสมผสานสอดคล้องกับวัฒนธรรมใน
พื ้ น ที ่ มี ค วามโด่ ด เด่ น ในด้ า นการเกษตรที ่ เ ป็ น อั ต ลั ก ษณ์ แ ละเป็ น ศั ก ยภาพของพื ้ น ที่
ด้วยบุคลากรที่มีทักษะระดับมืออาชีพ และการบริหารจัดการที่มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อก้าวสู่
ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
1.1.4 พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านการเกษตร
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
2) ขยายโอกาสให้ ผู ้ ด้ อยโอกาสเข้ าศึก ษาต่อ ในระดับ อุ ด มศึก ษาและส่ งเสริ ม
การเรียนรูต้ ลอดชีวิตของคนทุกระดับ
3) สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรูใ้ นสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อการเรียนรูแ้ ละถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
4) ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
5) พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็น
ที่พึ่งของตนเองและสังคม
6) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7) สร้ า งและพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล
และมีความโปร่งโสในการบริหารงาน
1.2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมเป็นหน่วยงานที่สังกัดอยู่ในกองแผนงาน สำนักงาน
อธิการบดี ที่มีภาระหน้าที่ให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร ต่อมาได้ ขยายการให้บริการ
ด้านการศึก ษาเพิ่มขึ้น มหาวิท ยาลัย แม่โ จ้จึงแยกงานบริก ารคอมพิวเตอร์ และจัดตั ้ ง เป็ น
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สำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ในช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที ่ 8
(พ.ศ.2540–2544) โดยเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณก่ อสร้างอาคาร
สำนัก บริก ารคอมพิว เตอร์ สูง 4 ชั้น พื้นที่ 2,284.5 ตารางเมตร และวางระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ด้วยเส้นใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์สื่อสารระบบ ATM เชื่อมต่ออาคารหลัก
ในมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อาคาร โดยเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตกับ NECTEC เพื่อให้บริการแก่
บุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ด ้ ว ยความเร็ ว ขนาด 64 Kbps. ต่ อ มาในปี พ .ศ. 2542
ทบวงมหาวิท ยาลัย ได้จัด ตั้งระบบ UNINET ขึ้นมา เพื่อขยายการให้ บ ริก ารไปยัง วิท ยาเขต
มหาวิท ยาลัยแม่โจ้ จึงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็ว 512 Kbps. และมีระบบการสอน
ทางไกลไปยังวิทยาเขต จังหวัดแพร่
ในปี พ.ศ. 2543 ได้ขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาไปยังคณะและหอพัก
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย และเสนอขออนุ ม ั ต ิ โ ครงการจั ด ตั ้ ง ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เป็นหน่ว ยงานภายในมหาวิท ยาลัย ฯ จากสภามหาวิท ยาลัย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2543
ทำหน้าที่ให้บริการด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร สนับสนุนด้านการเรียนการสอน การสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ การพัฒนาค้นคว้าและฝึกอบรมด้านซอฟต์แวร์ และควบคุมดูแล
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย จนถึงปัจจุบัน
1.2.1 ปรัชญา
“ส่งเสริมปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี บริการที่ดีสู่ชุมชน”
1.2.2 พันธกิจ
1) การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สาร
เพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย
2) การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการบริหารงานจัดการและ
การตัดสินใจ
3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การค้นคว้าและการเรียนการสอน
4) การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มที ักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
6) การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออนุรักษ์ศลิ ปะและวัฒนธรรมไทย
1.2.3 อัตรากำลัง
1) บุคลากรในกลุ่มสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนทั้งสิน้ 46 คน
ประกอบด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ

1 คน
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นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
4 คน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
3 คน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
31 คน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5 คน
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
1 คน
นักภูมิสารสนเทศ
1 คน
2) บุคลากร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 906/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย
1.
2.
3.
4.

ฝ่ายขับเคลื่อนการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับยุทธศาสตร์
ด้านการออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการออกแบบพัฒนาสื่อสารสนเทศและสนับสนุนการเรียนการสอน
เกี่ยวกับมาตรฐานนักศึกษาทางด้าน ICT
1.2.4 การให้บริการ
1) ผังการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

จำนวน (คน)
7
29
17
31
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2) ขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต
- UNINET ภายในประเทศ/ต่างประเทศ เฉลี่ย 1 Gbps
- CAT ภายในประเทศ/ต่างประเทศ 1000 Mbps / 700 Mbps
- Local Link มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ 40 Mbps
- Local Link มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 100 Mbps (CAT)
3) ระบบ VPN สำหรั บ เชื ่ อ มต่ อ เครื อ ข่ า ยส่ ว นตั ว เสมื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย
จากภายนอก
4) จำนวนจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย ส่วนกลาง 445 จุดให้บริการ
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 402 จุดให้บริการ
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ 18 จุดให้บริการ
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 25 จุดให้บริการ
5) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (www.erp.mju.ac.th)
- นักศึกษา
▪ ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
▪ ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำ
▪ ระบบฐานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา
▪ ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
▪ ระบบทะเบียนนักศึกษา
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- บุคลากร
▪ ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
▪ ระบบฐานข้อมูลแฟ้มผลงานบุคลากร
▪ ระบบฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ
▪ ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรและกิจกรรม
▪ ระบบฐานข้อมูลรางวัลและเกียรติคุณ
▪ ระบบฐานข้อมูลนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
▪ ระบบฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
▪ ระบบการลาออนไลน์
▪ ระบบฐานข้อมูล Term of Reference (TOR)
- วิจัยและบริการวิชาการ
▪ ระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ
▪ ระบบฐานข้อมูลบทความทางวิชาการ
- ระบบอาคารสถานที่
- การเงิน บัญชีและพัสดุ
▪ ระบบการเงิน การจัดซื้อ-จัดจ้าง
▪ ระบบบริหารจัดการพัสดุ
▪ ระบบงบประมาณ คำของบรายจ่าย
▪ ระบบบัญชี
▪ ระบบคุมสินทรัพย์
▪ ระบบการเงินรับจ่าย
- การบริหารจัดการ
▪ ระบบเอกสารราชการ
▪ ระบบออกเลขหนังสือราชการ
▪ ระบบบริการสระว่ายน้ำ
▪ ระบบ e-Plan
▪ ระบบ e-Project
▪ ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
▪ ระบบแบบสอบถามออนไลน์
▪ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
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▪ ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
▪ ระบบฐานข้อมูลโครงการพระราชดำริ
▪ ระบบบริหารจัดการความรู้
▪ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
▪ ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการ
▪ ระบบเอกสารอ้างอิง
6) ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
7) ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
- Cloud Computing – Google Apps for Education
- Cloud Computing – Microsoft 365 for Education
- สอบวัดมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ระบบบริหารการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (LMS)
8) งานพัฒนาสื่อสารสนเทศ ถ่ายทำ ตัดต่อ วิดีโอ และถ่ายทอดสด
9) งานซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์
10) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง 481 เครื่อง
- อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี ชั้น 1 ห้องบริการสารสนเทศ A 78 เครื่อง
- อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี ชั้น 1 ห้องบริการสารสนเทศ B 100 เครื่อง
- อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี ชั้น 1 ห้องบริการสารสนเทศ C 100 เครื่อง
- อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี ชั้น 2 ศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ 100 เครื่อง
- อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง
- อาคารแม่โจ้ 60 ปี ชั้น 3
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 55 เครื่อง
- อาคารแม่โจ้ 60 ปี ชั้น 4
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 18 เครื่อง
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บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
2.1 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับประเทศ
2.1.1 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2554-2563
กรอบนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร พ.ศ. 2554-2563
ของประเทศไทย (ICT2020) ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554
กำหนดวิสัยทัศน์ “ICT เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการนำพาคนไทย สู่ความรู้และปัญ ญา
เศรษฐกิจไทย สู่การเติบโตอย่างยั่ง ยืน สังคมไทย สู่ความเสมอภาค” (Smart Thailand 2020)
มีกรอบนโยบาย ดังภาพ
Smart Thailand 2020
คนไทย สู่ความรูแ้ ละปัญญา
Stroger Economy
Social Equality
Environmental Friendly
เศรษฐกิจไทย
สังคมไทย สู่ความเสมอภาค
สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
Smart Agriculture
Smart Health
Smart Environment
(ICT For Green & Creen ICT)
Smart Services
Smart Learning
Smart Government ICT พลังขับเคลื่อนสำคัญในการนำพา
ICT Human Resources and
ICT Infrastructure
ICT Industry
ICT Competent Workforce

อ้างอิง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2559, “นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2020)”, สืบค้นออนไลน์
http://www.mict.go.th/view/1/ข่าวกระทรวงฯ/ดาวน์โหลด/607/
ประเด็นยุทธศาสตร์ ICT2020
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือการ
สื่อสารรูปแบบอื่น ที่เป็น Broadband ให้มีความทันสมัย มีการกระจาย
อย่างทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการ
ของภาคส่วนต่างๆ ได้
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ท ี ่ ม ี ค วามสามารถในการพั ฒ นาและใช้ ส ารสนเทศ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ว ิ จ ารณญาณและรู ้ เ ท่ า ทั น รวมถึ ง พั ฒ นา
บุ ค ลากร ICT ที่ ม ี ค วามรู ้ ค วามสามารถและความเชี ่ ย วชาญระดั บ
มาตรฐานสากล
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและนำรายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิดการค้าเสรี และประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริก าร
ประชาชน และธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัยและมีธรรมภิบาล
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาและประโยชน์ ICT เพื่อสร้างความเข้ ม แข็ งของภาคการผลิ ต
ให้ ส ามารถพึ ่ ง ตนเองและแข่ ง ขั น ได้ ใ นระดั บ โลกโดยเฉพาะภาค
การเกษตร ภาคบริการ และเศรฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มสัดส่วนภาค
บริการในโครงสร้างเศรฐกิจโดยรวม
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อลดความเหลี่ยมล้ำทางเศรฐกิจและสังคม
โดยสร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึง ทรัพยากรและบริการ
สาธารณะสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จำเป็น
ต่อการดำรงชี วิ ต อย่างมีสุขภาวะที่ด ี ได้แก่ บริก ารด้านการศึ ก ษา
และบริการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT โดยการสร้างระบบนิเวศน์ดิจิทัล เพื่อส่งเสริม
การใช้ แ ละการเข้ า ถึ ง ICT ในประชาชนทุก กลุ่ ม รวมถึ ง การประยุก ต์ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ประกันความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก ส์ โดยการสร้างความตระหนัก ในการใช้
ICT อย่ า งมั ่ น คงปลอดภั ย ตลอดจนการดำเนิ น การตามมาตรฐานความมั ่ น คงปลอดภั ย
สารสนเทศ อีกทั้งการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สามารถใช้ ICT ได้อย่างฉลาดและรู้เท่าทัน
2.1.2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559
วิสัยทัศน์
ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
คำจำกัด ความ “ดิจิท ัลไทยแลนด์ Digital Thailand” หมายถึง ประเทศไทย
ที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา
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โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เป้าหมายภาพรวม
1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การ
บริการ
2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ
ผ่านสื่อดิจทิ ัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
3) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อ
การดำเนินชีวติ และการประกอบอาชีพในยุคดิจทิ ัล
4) ปฏิ ร ู ป กระบวนทั ศ น์ ก ารทำงานและการให้ บ ริ ก ารของภาครั ฐ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
กำหนดทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายใน 4 ระยะ (ภูมิทัศน์ดิจทิ ัล)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อ้างอิง : กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร, 2559, “แผนพัฒนาดิจิท ัลเพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม”, สืบค้นออนไลน์
http://www.mict.go.th/assets/portals/1/files/590613_4Digital_Economy_Plan-Book.pdf
2.1.3 การพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สารในกรอบแผน
อุดมศึกษาฉบับที่ 2
กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซึ่งจัดทำ
โดยสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันคลังสมองแห่งชาติ ให้ความสำคัญ
กับประเด็นสำคัญเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา ดังนี้
1) การเข้ า ถึ ง ข่ า วสารความรู ้ การกระจายเทคโนโลยี ใ ห้ ก ว้ า งขวางและไม่มี
ข้อจำกัดด้านเวลา
2) นวัตกรรมและตลาดแรงงานใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มและมูลค่าสูงบนพื้นฐาน
ของนวัตกรรม
3) ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะเปลี่ ยนแปลงวิธีการทำงานและการจ้าง
งานของแรงงานในอนาคต ซึ่งเป็นภาพอนาคตที่สำคัญในการพัฒนาอุดมศึกษา
4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั่ว ประเทศ ในการบริหารจัดการและการพัฒนาชุมชน โดยครอบคลุมโครงสร้าง
พืน้ ฐาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คน ระบบฐานข้อมูล ตลอดจนการพัฒนาและบริหารจัดการองค์
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ความรู้ ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสัง คมและชุมชนสารสนเทศ และการบริหารจัดการ
องค์ความรู้ในชุมชนในพื้นที่
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของตนเอง
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพี่อนำไปสู่การวางแผนอุดมศึกษาที่มีพลวัตและนำไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนต่อไป ดังนี้
1) การให้บริการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยโดยผู้เรียนและผู้ปกครอง
มี ส ิ ท ธิ ์ ใ นการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล อุ ด มศึ ก ษา และการลดช่ อ งว่ า งดิ จ ิ ท ั ล โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
การให้บริการการเรียนรู้ทางไกลและการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งที่เป็นการเรียน
ในและนอกห้องเรียน
2) การวิ จ ั ย และพั ฒ นาทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สารให้
อุด มศึก ษาเป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัย ทดลองและสาธิต จัดทำสื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
สู่สาธารณะ ลงทุนและจัดการในการจัดการระบบเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งศึกษาเรียนรู้
3) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้ านเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เนื้อหาสาระ อุตสาหกรรม
ระดับชาติ การส่งออก ตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับ สากลและการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัย ทดลองและสาธิต ในการรองรับ
ผลกระทบเชิงลบ อันเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับมิติของ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ ในการสร้างกรอบการประกันคุณภาพการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ
อ้างอิง : กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565
http://www.mua.go.th/users/bpp/developplan/download/long_range_plan/HEPlanFinal(ppt).pdf
2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อให้รองรับการก้าวเข้ าสู่สังคมสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์ มีดังนี้
1) พระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ พ.ศ.2537
2) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
3) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
4) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
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2.3 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569)
ปรัชญา
“มุ ่ ง มั ่ น พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต สู ่ ค วามเป็ น ผู ้ อ ุ ด มด้ ว ย ปั ญ ญา อดทน สู ้ ง าน
เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อความเจริ ญ รุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่
มีการเกษตรเป็นรากฐาน”
วิสัยทัศน์
“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มคี วามเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ”
อัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
“นักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง”
เอกลักษณ์ “เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางการเกษตร”
เป้าหมายการพัฒนา “สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวติ (Maejo : University of Life)”
พันธกิจ
1) ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที ่ ม ี ค วามรู ้ ค วามสามารถในวิ ช าการ และวิ ช าชี พ โดยเฉพาะการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านการเกษตร
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
2) ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
3) สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู ้ใ นสาขาวิ ชาต่า งๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ทางการเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อการเรียนรูแ้ ละถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
4) ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
5) พัฒนามหาวิท ยาลัย ให้มีความเป็นเลิศทางวิ ชาการด้ านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่ง
ของตนเองและสังคม
6) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7) สร้างและพัฒนาระบบบริ หารจัดการให้ มีป ระสิ ท ธิ ภาพ ประสิท ธิผล และมีความ
โปร่งโสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แผนการพัฒนาเชิงรุก (Proactive Plan)
1) มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University)
การปรับ เปลี่ย นแนวคิด และวิธ ีก ารในระบบเกษตรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เ ป็น
ต้นแบบของการทำเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง ควบคู่ไปกับการวางแผนพัฒนา การปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ เพื่อเตรียมก้าว
สู่ Green และ Eco University ในระยะต่อไป
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2) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
การพัฒนาและบูรณาการพื้นฐานการเกษตรสู่เกษตรอินทรีย ์ของมหาวิทยาลัยให้
ครอบคลุมสู่พันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกด้าน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำด้านเกษตรอินทรีย์
อย่างแท้จริง โดยจะพัฒนาด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมให้เห็นผลเป็นรู ปธรรมมากยิ่งขึ้น
เช่ น การปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มให้ เ ป็ น ธรรมชาติ ก ารลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
การอนุรักษ์พลังงาน และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
3) มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University)
การปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด จิ ต สำนึ ก และพฤติ ก รรมของทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี ่ ย วข้ อ ง
ทั้งนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ตลอดจนชุมชน เพื่อให้ มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบแก่ชุมชนและ
ประเทศชาติอันนำพาแม่โจ้ ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวติ ตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ต่อไป
แผนการพัฒนาตามพันธกิจ (Mission Plan)
กำหนดเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนแผนไว้ 4 ประเด็น (2A2S) ประกอบด้วย
1) ความรับ ผิด ชอบ (Accountability) การเป็นมหาวิท ยาลัย ที่ม ีความรับ ผิ ดชอบต่ อ
ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย กับ กิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน สั ง คม และประเทศชาติ มี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลงานทั ้ ง แง่ บ วกและลบ มี ค วามพร้ อ มที ่ จ ะตอบสนองต่ อ สาธารณะ
และมีการบริหารจัดการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้แก่นิติธรรม คุณธรรม
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม และความคุ้มค่า
2) ความเป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัย (Academic and Research Excellence)
การเป็นมหาวิท ยาลั ย ที่มีค วามเป็นเลิ ศในภารกิ จหลัก ของสถาบันของสถาบันอุ ดมศึ ก ษา
คือ การผลิตบัณฑิตและการวิจัย สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ และพัฒนาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 และชุมชน
3) การบริการชุมชนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมื อ (Social Engagement and
Partnership) การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งของชุมชนสังคม ด้วยการให้บริการวิชาการแก่
สังคม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทั้งภาคชุมชน ประชาสังคม ภาคธุรกิจ และ
ภาครัฐ เพื่อนำองค์ความรู้และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย มาให้บริการเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของภาคส่วนต่างๆ
4) ศักยภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้านให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน มั่นคง และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ รวมทั้งการมุ่งสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี ในการ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE
การผลิตบันฑิต
และพัฒนา
นักศึกษาที่มี
สมรรถนะในระดับ
สากล

การพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมโดย
ใช้เกษตรเป็น
รากฐาน เพื่อมุ่งสู่
การยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

SUSTAINABILITY

SOCIAL ENGAGEMENT & PARTNERSHIP
การบริการ
วิชาการเพื่อ
สังคม ชุมชน
ด้วยองค์
ความรู้ท่ีได้รับ
การยอมรับใน
ระดับ
นานาชาติ

การเป็นศูนย์
รวมแหล่ง
เรียนรู้และ
ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

การพัฒนา
มหาวิทยาลัย
สู่ความเป็น
นานาชาติ

ACCOUNTABILITY

การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)

2.4 ทิศทางการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ รองรั บ การเปลี ่ ย นผ่ า น
มหาวิทยาลัย แม่โ จ้สู่ป ีท ี่ 100 รวมถึงสนับสนุนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ เ ชิงรุก ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งในด้าน Software / Hardware / People ตลอดจนการขับเคลื่อนการพัฒนา
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้าง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่โดดเด่นตรงตามความต้องการของสังคม มีแนวทางการปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการและระบบฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูล เพื่อการเรียนรู้
การวิจัย การบริก ารวิ ช าการ การทำนุบ ำรุ ง ศิลปวั ฒ นธรรม โดยผ่านสื ่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยการจัดการสอบวัดความรู้ทางด้าน ICT เพื่อส่งเสริมการใช้
งานเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความรอบรู้และเท่าทันสื่อ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต ร่วมกับ
การศึกษาในห้องเรียนและตามอัธยาศัย อีกทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร ให้มีความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นตามสายงานวิชาชีพ และให้ความสำคัญกับข้อมูล
ข่าวสาร โดยเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล เนื้อหาวิชาการและผลงานของมหาวิท ยาลัย
รวมถึงการพัฒนาระบบการให้บริการและนวัตกรรมดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจทิ ัล เพื่อพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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บทที่ 3 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ 3 ปี
กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 3 ปี
พ.ศ. 2562-2564 มีกระบวนการดังนี้ (กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์, ศิริวชิ ดโนทัย)
ขั้นเตรียมการ
การเตรียมการ
(project Setup)

ขั้นตอนที่ 1
การวิเคราะห์
ศักยภาพของ
หน่วยงาน
(SWOT Analysis)

ขั้นตอนที่ 2
การจัดทำ
วิสัยทัศน์ประเด็น
ยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์
(Vision, Goals and
Strategic Issues)
จัดตั้งคณะทำงาน ปัจจัยภายใน
ภาพอนาคต
รวบรวมข้อมูลเพื่อ Strength จุดแข็ง ประเด็นหลักที่
วิเคราะห์ศักยภาพ Weakness จุดอ่อน สำคัญที่ตอ้ งได้รับ
ในการประเด็นที่ ปัจจัยภายนอก
การพัฒนา
เกี่ยวข้อง
Opportunity
เป้าประสงค์และ
โอกาส
เป้าหมาย
Threat อุปสรรค

ขัน้ ตอนที่ 3
การกำหนดกล
ยุทธ์ในการพัฒนา
หน่วยงาน
(Strategies)

ขั้นตอนที่ 4
การกำหนด
แผนปฏิบัตกิ าร
(Action Plans)

วิธีการเพื่อให้ผล
การปฏิบัตงิ าน
บรรลุตาม
วิสัยทัศน์และ
เป้าหมายที่
กำหนด

การนำ
ยุทธศาสตร์/กล
ยุทธ์ แปลงไปสู่
การปฏิบัตใิ น
รูปแบบของ
แผนงาน/โครงการ

3.1 ขั้นตอนที่ 1 คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์
3.1.1 คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ พ.ศ.2560-2564
(http://www.it.mju.ac.th/wtms_documentDownload.aspx?id=MjgxMDU=)
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 140/2560 โดยให้มีหน้าที่ ศึกษา จัดทำร่างแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560-2564 ให้แล้วเสร็จ
(สั่ง ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560)
3.2.2 คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(http://www.it.mju.ac.th/wtms_documentDownload.aspx?id=Mzg5MjI=)
ตามประกาศมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1) กำหนดนโยบายและแนวปฏิ บ ั ต ิ ใ นการรั ก ษาความมั ่ น คงปลอดภั ย ด้ า น
สารสนเทศ
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2) กำหนดแนวทางและนโยบายพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
3) กำหนดแนวทางและรูปแบบในการจัดทำฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานด้านการให้บริการสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
3.2 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis)
3.2.1 การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ภ ายใน แบบจำลอง 7S+2S การพั ฒ นาองค์ ก ร
(McKinsey’s 7Ss)
คน
Strategy
กลยุทธ์
Structure
โครงสร้าง
Specific
Tools
เครื่องมือ

System
ระบบ

Shared
Value
อุดมการณ์
ร่วม

Style
แนวการ
บริหาร

Skill
ทักษะ

กระบวนทัศน์
Shift-

paradigm

Staff
บุคลากร
ระบบ

ปัจจัย
คน

จุดแข็ง (Strengths)
1. บ ุ ค ล า ก ร ม ี ค ว า ม ช ำ น า ญ
เชี่ยวชาญทั้งในด้านการบริหาร
จัดการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การพั ฒ นาสื่ อ
สารสนเทศ การดู แลและซ่อม
บำรุงระบบคอมพิวเตอร์

จุดอ่อน (Weaknesses)
ผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านทั ่ ว ไปบางส่ ว น มี ก ารนำ
ซอฟต์ แวร์ ม าใช้ง านโดยละเลยหรือ ไม่มี
ความรู ้ ใ นเรื ่ อ งการรั ก ษาความมั ่ น คง
ปลอดภัยด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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ปัจจัย
เครื่องมือ

จุดแข็ง (Strengths)
2. มี Microsoft Campus เป็น
ซอฟต์แวร์ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
ให้บริการ ทำให้งา่ ยต่อการ
บริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย และลดปัญหาการ
ละเมิดลิขสิทธิ์

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. อุ ป กรณ์ ซอฟต์ แ วร์ และระบบ
เครือ ข่ า ยมาเป็ น เวลานาน อุ ป กรณ์
ซอฟต์ แ วร์ และระบบเครื อ ข่ า ย
บางส่วนมีความล้าสมัยไม่เหมาะสม
กับระบบงานที่มีอยู่ จำเป็นต้องมีการ
จัดหาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และระบบ
เครือข่าย มาใช้งานทดแทน
2. ฐานข้ อ มู ล บางระบบยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
เงิน
หน่ ว ยงานจั ด ซื ้ อ ซอฟต์ แ วร์ ต ามความ
จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยยัง
ไม่มีการวางแผนการใช้งานร่วมกัน หรื อ
จัดซื้อในรูปลิขสิทธิ์รวมเพื่อการประหยัด
งบประมาณ
การบริ ห าร ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการนำ การเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ ป ีท ี่
จัดการ
ICT มาใช้เป็ น ปั จ จั ย ขั บเคลื่ อ นการ 100 ทำให้อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้าง
พัฒนาองค์กร
หน่วยงาน

3.2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก
External Environment
Technology

Stake-Holders
Suppliers

นโยบายแห่งรัฐ
องค์กร
หน่วยงานที่วางแผน

ประชาชน
Social

Economics

Operational Environment

ความสัมพันธ์หน่วยงาน
กฏ-ระเบียบ

เครือข่ายพันธมิตร

Politics

International

ปัจจัย
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
นโยบายแห่งรัฐ นโยบายรั ฐ บาลและแผนแม่ บ ทด้ า น น โ ย บ า ย ร ะ ด ั บ ป ร ะ เ ท ศ ม ี ก า ร
เทคโนโลยีดิจิทัลระดับชาติ ผลักดันให้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ/ขั้นตอนการบริหาร
เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
จั ด การ ทำให้ ระบบภายใต้ ก า ร
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ปัจจัย

สังคม

เทคโนโลยี
(Technology)

การ
เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม
กฎ-ระเบียบ

โอกาส (Opportunities)

1. การเข้ า สู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ย น (AEC) ของประเทศไทย
ทำให้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี โ อกาส
ขยายตัวด้านการจัดการศึกษาไป
ยังกลุ่มประเทศ AEC
2. การมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มี
ความเป็ น เลิ ศ ทางการเกษตรใน
ระดั บ นานาชาติ ทำให้ ผ ู ้ บ ริ ห าร
เ ห ็ น ค ว า ม ส ำ ค ั ญ ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ในการขับเคลื่อน
ให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์
3. การใช้ เ ทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล เป็ น
เครื่องมือสำคัญในการดำรงชีวิต
และประกอบอาชีพ
1. การปรั บ ตั ว ด้ า นกระบวนการ
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
2. ทิ ศ ทางการเปลี ่ ย นแปลงด้ า น
เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล เป็ น บทบาท
สำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
และวิธีการในการดำเนินการชิวิต
และการทำงาน
สร้ า งโอกาสการพั ฒ นาระบบที ่ ใ ช้
เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ด้ า นพลั ง งาน
สิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ รวมถึง
สาธารณภัย
การกำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนด กฎ
ระเบี ย บ และการแก้ ไ ขกฎหมายให้
รองรั บ การดำเนิ น งานด้ า นเทคโลยี
ดิจิทัล จะทำให้การพัฒนาเทคโนโลยี

อุปสรรค (Threats)
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องหยุดหรือยกเลิก
ไป

ค ว า ม ก ้ า ว ห น ้ า ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิด
รูปแบบของการโจมตีระบบเครือข่าย
และคอมพิ ว เตอร์ ใ นรู ป แบบใหม่ ๆ
ส่งผลกระทบต่อระบบความปลอดภัย
ของข้อ มู ล และความเสถีย รภาพของ
ระบบ
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ปัจจัย

โอกาส (Opportunities)
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมีความมั่นคง
ปลอดภั ย แนวทางการดำเนิน งานที่
เป็นมาตรฐานสากล
มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย /
หน่ ว ยงานราชการ/องค์ ก รเอกชน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้
เกิดความเข้มแข็งและภาพลักษณ์ที่ดี
ในด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย

เครือข่าย
พันธมิตร

อุปสรรค (Threats)

3.2.3 การวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
ภายใน
ภายนอก
โอกาส
(Opportunities)
อุปสรรค
(Threats)

1.
2.
3.
4.

5.

จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

SO Strengths (รุกไปข้างหน้า)

WO Strategies (พัฒนาองค์กร)

ST Strategies
(ป้องกัน/สร้างพันธมิตร)

WT Strategies
(ปรับเปลี่ยนภายใน)

SO Strategies
WO Strategies
ใช้จุดแข็งเปิดโอกาสการแข่งขัน
ใช้โอกาสแก้ไขจุดอ่อน
ส่ ง เสริม การนำเทคโนโลยี ดิจ ิท ั ล มาช่ ว ยสนับ สนุ น พันธกิจ 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
ดิจทิ ัล ให้รองรับการ
สร้างระบบนิเวศน์ดิจิทัล ส่งเสริมการเข้าถึง และการเรียนรู้
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ปีท่ี
ตลอดชีวติ
100
ประกันความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
การยกระดับมาตรฐานความรู้ความสามารถสำหรับบุคลากร
ด้ า น เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล บุ ค ลากรทั ่ ว ไป และนั ก ศึ ก ษา ให้
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างฉลาด และรู้เท่าทัน
พั ฒ นานวั ต กรรมภาครั ฐ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่
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6. พั ฒ นาระบบรองรั บ Smart Agriculture / Smart Services /
Smart Learning และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ST Strategies
WT Strategies
อาศัยจุดแข็ง ต้านและตรึงภาวะคุกคาม
หาทางผ่านจุดอ่อนและภาวะ
คุกคาม
1. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินงานวิจัยและ 1. นำเทคโนโลยีดิจทิ ัลมา
นวั ต กรรม เพื ่ อ ช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ ่ า ยและเพิ ่ ม รายได้ ข อง
ใช้ในการจัดการเรียน
มหาวิทยาลัย
การสอน และเสริม
2. การพั ฒ นาระบบ เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ทักษะที่จำเป็นในการ
สอดคล้อ งกั บ แนวนโยบายและรู ป แบบการบริห ารจั ด การ
เตรียมความพร้อมให้กับ
ภาครัฐ
บัณฑิต สูต่ ลาดแรงงาน

3.3 ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
3.3.1 วิสัยทัศน์
Vision Statement
1) เกิดเครือข่ายความร่วมมือเชิงวิชาการ
2) เกิดองค์ความรูใ้ หม่ทางเกษตรกรรม
3) เกิดเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นศาสตร์
ผสมผสาน
4) วิชาการที่สอดคล้องและรักษาวัฒนธรรม
ในพืน้ ที่
5) มีการเรียนรู้ส่ิงใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
6) เป็นผู้นำด้านเกษตรกรรมที่เป็นอัตลักษณ์
และเป็นศักยภาพของพื้นที่
7) องค์ความรูเ้ ชิงวิชาการด้านเกษตรกรรม
ในระดับนานาชาติ
8) บุคลากรมีทักษะระดับมืออาชีพ
9) บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตลอดเวลา

IS Vision
1) เกิดเทคโนโลยีดิจทิ ัลเชื่อมโยงเครือข่าย
ความร่วมมือที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ (IT Network)
2) เกิดเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลที่ใช้ในการแสวง ดัก
จับ และจัดเก็บองค์ความรู้ (Knowledge
Capture Technology)
3) เกิดเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลที่ใช้ในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือศาสตร์ใหม่ใน
รูปแบบผสมผสาน (Fusion Technology)
4) เป็นมหาวิทยาลัยบนฐานของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานในระดับโลก
(E-University)
5) บุคลากรมีทักษะระดับมืออาชีพ
(Knowledge Worker)
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Vision Statement

IS Vision
6) บริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
สู่ความเป็นเลิศ (Smart Economy)

วิสัยทัศน์
“เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลชั้นนำด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ”
คำอธิ บ าย เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที ่ ม ี ก ารพั ฒ นาระบบบริ ก ารและนวั ต กรรมดิ จ ิ ท ั ล รวมทั ้ ง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในทุกพันธกิจ (การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
ทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม) ด้ ว ยนวั ต กรรมดิ จ ิ ท ั ล ที ่ เ ป็ น ศาสตร์ ผ สมผสานสอดคล้ อ งกั บ
วัฒนธรรมในพื้นที่ สร้างความโดดเด่นในเกษตรกรรมที่เป็นรากฐานและเป็นศักยภาพของพื้นที่
ด้วยบุคลากรที่มีทักษะระดับมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
มหาวิทยาลัยดิจิทัล คือมหาวิทยาลัยที่มกี ารนำเทคโนโลยีดิจทิ ัลมาขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งใน
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จ ั ย การบริ ก ารวิ ช าการ การทำนุ บ ำรุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม ให้บรรลุวิสัยทัศน์ สู่ความเป็นนานาชาติ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 4 ด้าน
คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบให้บริการและนวัตกรรม การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ และการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ให้รองรับ
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัล
3.3.2 พันธกิจ
1) พั ฒ นาระบบบริ ก ารและนวั ต กรรมดิ จ ิ ทั ล (Digital Services and Innovation : DSI)
เพื่อรองรับ การเปลี่ย นผ่านมหาวิทยาลัยแม่โ จ้สู่ปีท ี่ 100 รวมถึงสนับ สนุนการดำเนิน
กิจกรรมโครงการยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย
2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหาร งานวิจัย
การบริการวิชาการ การเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3) พัฒนาสมรรถนะบุคลากร นักศึกษา และสังคมชุมชน ทางด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล
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3.3.3 Strategy Goal
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนามหาวิทยาลัย
แม่โจ้สู่มหาวิทยาลัย
ดิจทิ ัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานและ
ประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลั
สนับสนุนพันธกิจและ
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย

[1]
[2]
[3]
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

เป้าประสงค์
มีระบบการให้บริการดิจทิ ลั ครบวงจร (Digital Services)
มีฐานข้อมูลกลาง (Data center) และระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ (Dashboard)
ระบบถูกนำไปใช้และก่อเกิดประโยชน์ หรือรายได้ (Smart
Governance)
มีโครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายกัน
ได้อย่างทั่วถึง มีความมัน่ คงปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Digital Infrastructure) รองรับ Smart Services , Green Technology
มีคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากล
มีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรูน้ อกห้องเรียน
มีระบบสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
มีระบบสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Smart Library)
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ระบบถูกนำไปใช้และก่อเกิดประโยชน์ หรือรายได้

[1] พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล สู่ Smart People
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การพัฒนาสมรรถนะ [2] บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะด้าน ICT มีศักยภาพการพัฒนาอาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
บุคลากร นักศึกษา
ศิษย์เก่า และสังคม [3] บัณฑิตมีความรูค้ วามสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัลเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บัณฑิต
ชุมชน ทางด้าน
เทคโนโลยีดิจทิ ัล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (สนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุก SPO)
เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ท่ี 1
มีระบบการ
ให้บริการดิจทิ ัล
ครบวงจร (Digital
Services)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

จำนวนระบบ ระบบ

-

40

60

เจ้าภาพ
หลัก

โครงการ
จัดตั้ง
ศูนย์บริการ
ดิจทิ ัลและ
นวัตกรรม
มหาวิทยาลัย
80 พัฒนาระบบสารสนเทศ ในรูปแบบ Data Center ที่นำไปสู่
แม่โจ้ : DSI
การเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการตัดสินใจของ
MJU
ผู้บริหาร
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ความพึง
ระดับ
พอใจของ
ผู้ใช้ระบบ
เป้าประสงค์ท่ี 2 ข้อมูลดิจทิ ัล ร้อยละ
มีฐานข้อมูลกลาง มหาวิทยาลัย
(Data center) และ ที่มีอยูใ่ น
ระบบสารสนเทศ ปัจจุบันถูก
แปลงมาอยู่
เพื่อการบริหาร
ในระบบ
จัดการและการ
ตัดสินใจที่เป็นเลิศ MJU Data
center
(Dashboard)

ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
พื้นฐาน
61
62 63 64
2
2
2 วิจ ั ย และพั ฒนาระบบ MJU Digital Services เพื่ อ อำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ อย่างเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการ
บริหารทรัพยากรในมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
- 3.51 3.51 3.51
ของคนในมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

หน่วยนับ

ระดับ
ระดับ
ความสำเร็จ
ในการ
พัฒนา SPO
Dachborad
ระดับความ ระดับ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน
ระบบ
จำนวน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ภายนอกที่
นำระบบไป
ใช้

ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
พื้นฐาน
61
62 63 64
3
4
5 พัฒนาระบบอย่างมี PDCA
1. มีคณะกรรมการและมีแผน
2. มีการดำเนินงานไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80 ของแผน
3. มีระบบ และนำไปใช้
4. มีการประเมินความพึงพอใจ SLA
- 3.51 3.51 3.51 5. มีการปรับปรุง

เจ้าภาพ
หลัก
DSI MJU
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เป้าประสงค์ท่ี 3
ระบบถูกนำไปใช้
และก่อเกิด
ประโยชน์ หรือ
รายได้

ตัวชี้วัด

1

1

1

1 ส่งเสริมการใช้งานให้กับทุกหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงานภายนอก

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
เป้าประสงค์

ร้อยละความสำเร็จในการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน

หน่วย
นับ
ร้อยละ

ข้อมูล
พื้นฐาน
61
-

เป้าหมาย
62
50

63
75

กลยุทธ์
64
100 พัฒนาระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐานฯ ส่วนกลาง
สอดคล้องกับความ
ต้องการ รองรับ การ
เปลี่ยนแปลง

(Digital
Infrastructure)
รองรับ Smart
Services & Green
Technology
เป้าประสงค์ท่ี 2
มีคุณภาพการ

เจ้าภาพหลัก

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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เป้าประสงค์ท่ี 1 มี
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เทคโนโลยีดิจิทลั ที่
สามารถเชื่อมต่อ
โครงข่ายกันได้อย่าง
ทั่วถึง มีความมั่นคง
ปลอดภัยและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

SLA ตาม
ร้อยละ
มาตรฐานระบบ Downtime ที่
ยอมรับได้

99

99 99

ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การให้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ย
อิน เทอร์ เ น็ ต และประกัน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

(คำอธิบาย ในภาคผนวก)

เป้าประสงค์ท่ี 3

จำนวนระบบ

ระบบ

จำนวนสื่อ

ชิน้ งาน

3

เป้าหมาย
62

63

ความมั่นคงปลอดภัยของ
โครงข่าย เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและความพึงพอใจ
ในการใช้งานระบบ
เครือข่าย สารสนเทศ การ
สื่อสาร และธุรกรรม
สร้างระบบนิเวศน์ดิจทิ ลั
กก MOOC
ส่งเสริมการเข้าถึง และ
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ

4

มีสื่อสนับสนุนการ
ค้นคว้าวิจัย การ
บริการวิชาการ การ

5

เจ้าภาพหลัก

64

มีระบบสนับสนุน
การเรียนการสอน
และการเรียนรูน้ อก
ห้องเรียน
เป้าประสงค์ท่ี 4

กลยุทธ์

5

5 ผลิตสื่อดิจทิ ัล ในเพื่อ

ประโยชน์ในการ
ค้นคว้าวิจัย บริการ
วิชาการ การทำนุบำรุง

กก MOOC
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ให้บริการตาม
มาตรฐานสากล

ข้อมูล
พื้นฐาน
61

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ข้อมูล
พื้นฐาน
61

เป้าหมาย
62

63

มีระบบสนับสนุนที่
เอือ้ ต่อการเรียนรู้
(Smart Library)

มหาวิทยาลัยได้รับ
การจัดอันดับเป็นที่
ยอมรับในระดับ
สากล

5

6

7

350

400

450

พร้อมของอุปกรณ์ด้าน
เ ท ค โ น โ ล ย ี ด ิ จ ิ ท ั ล เ พื่ อ
สนับสนุนการเรียนรู้และสร้าง
สภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการ
ทำงานวิ ช าการ (Learning
space&Co-working space)
อันดับเว็บของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ RANKING WEB OF
UNIVERSITIES ในระบบ
Webometrics อยู่ในเกณฑ์ที่
สูงขึ้น

อันดับ

3700

3670 3630

ศิลปวัฒนธรรม และด้าน
การเกษตร
8 พัฒนา /จัดหาระบบ
สำนักหอสมุด
รวมถึงสื่อดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า
500 อย่างเพียงพอ และขยาย
บทบาทการ
ให้บริการสู่การเป็น Smart
Library ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

3600 พัฒนาและปรับการ
ดำเนินการ ให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนของ
Webometrics เพื่อ

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน Web
Ranking

34

เป้าประสงค์ท่ี 6

จ ำ น ว น ร ะ บ บ ฐ า น ข ้ อ มู ล จำนวน
ซอฟต์แวร์ และสื่อดิจิทัล เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า
จำนวนที ่ น ั ่ ง อ่ า นที ่ มี ค วาม จำนวน

เจ้าภาพหลัก

64

ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ท่ี 5

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

50.29

เป้าหมาย
62

60

63

70

กลยุทธ์

เจ้าภาพหลัก

64
ยกระดับการจัดอันดับเว็บ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
RANKING WEB OF
UNIVERSITIES
80 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี ศู น ย์ เ ทคโนโลยี
ดิ จ ิ ท ั ล มาช่ ว ยสนั บ สนุ น สารสนเทศ
ด้านการเรียนการสอนและ
การใช้งานที่ก่อเกิด
ประโยชน์หรือรายได้

35

ร้อยละ
บุคลากรสายวิชาการ ร้อยละ
เป้าประสงค์ท่ี 7
ระบบถูกนำไปใช้และ 80 มีรายวิชาบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ก่อเกิดประโยชน์
หรือรายได้

ข้อมูล
พื้นฐาน
61

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และสังคมชุมชน ทางด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล
ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

เป้าประสงค์ท่ี 1
พัฒนาทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยี
ดิจทิ ัลสู่ Smart
People

นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
ดิจทิ ัล

คน

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
ดิจทิ ัล 13 กลุ่มสมรรถนะ

ร้อยละ
สะสม

สังคมชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

กลุ่ม

ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
พื้นฐาน
61
62
63
64
2000 2000 2000 2000 นักศึกษา มีความรูแ้ ละ

18

25

35

-

1

1

ทักษะในการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทลั (ICT
Literacy) มีความรอบรู้
สารสนเทศ (Information
Literacy) และรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy)
50 บุคลากร มีความรูแ้ ละ
ทักษะในการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทลั ที่จำเป็นต่อ
สายงานวิชาชีพ
1 ศิษย์เก่า ชุมชน มีการ
จัดการองค์ความรู้ และ
เข้าถึง Digital Service เพื่อ
พัฒนาสู่ Smart Farmer

เจ้าภาพหลัก

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

36

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

จำนวนผูส้ อนและบุคลากรทางการ ร้อยละ
ศึกษาด้าน ICT ที่ได้รับการทดสอบ
ผ่านมาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของผูส้ อนและบุคลากร
ICT ภาพรวม

เป้าประสงค์ท่ี 3
บัณฑิตมีความรู้
ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยี
ดิจทิ ัลเป็นทีย่ อมรับ
ของผู้ใช้บัณฑิต

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต/
ระดับ
นายจ้าง ต่อทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ัล มาประยุกต์ใช้ในงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
62
20

63
25

3.81 3.85

3.90

กลยุทธ์

เจ้าภาพหลัก

64
30 พัฒนาบุคลากรสายอาชีพ
ศูนย์เทคโนโลยี
ICT ให้มีศักยภาพในการ
สารสนเทศ
พัฒนาอาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ในระดับประเทศ ที่
สอดคล้องกับระดับภูมิภาค
และระดับสากล รวมถึง
สนับสนุนการวิจัยและการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจทิ ัล เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั ของประเทศ
4.00 เสริมสร้างความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต/นายจ้าง โดยการ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
ที่ตรงตามความต้องการ และ
สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

37

เป้าประสงค์ท่ี 2
บุคลากรสายวิชาชีพ
เฉพาะด้าน ICT มี
ศักยภาพการพัฒนา
อาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

ข้อมูล
พื้นฐาน
61
15.29

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ย5
ความ
มั่นคง

ย4
Smart Services

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเทศไทย พ.ศ.2554-2563

ย2
ความเท่า
เทียม

ย4
สิ่งแวดล้อม

ย6
Social
Equality

ย7
Smart
Environment

ย3
พัฒนาสังคมดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิต

แผน ICT ฉบับที่ 4 ของประเทศไทย
พ.ศ. 2559-2562
แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

ย6
การบริหารและธรรมาภิบาล

ย5
ระบบบริหารงาน
บุคคล

ย1
ระบบบริหาร
จัดการ

ย2
ICT เพื่อ
การ
เรียนรู้

ย7
โลจิสติกส์

ย8
เทคโนโลยี
นวัตกรรม

ย1
ICT Infrastructure

ย4
ICT Climate Change

ย1
มนุษย์

ย10
ต่าง
ประเทศ

ย2
ICT Human + ICT
Competent workforce

ย1
โครงสร้างพืน้ ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล

ย4
กระจาย
โอกาส
การศึกษา

ย3
Stroger
Economy

ย2
พัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ัล

ย1
การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับนานาชาติ

ย3 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ศิษย์เก่า และสังคมชุมชน ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ย1 การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจทิ ัล

ย2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัล เพื่อสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
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ย4
บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

แผนเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(พ.ศ.2560-2564)

ย5
Smart Agriculture

ย5 ศูนย์การเรียนรู้และ
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม

ย3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐานเพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ย6
High Performance
Organization

ย3
ศก.ยั่งยืน

ย3
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ย2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12
(พ.ศ.2560-2564)

ย9
ภูมิภาค

MJU

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทาง
การเกษตรในระดับนานาชาติ”

ยุทธศาสตร์
1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะ
ในระดับนานาชาติ
2. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
3. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้เกษตรเป็น
รากฐาน เพื ่ อ มุ ่ ง สู ่ การยอมรั บ ในระดั บ ชาติ และ
นานาชาติ
4. การบริ ก ารวิ ช าการเพื ่ อ สั ง คม ชุ ม ชน ด้ ว ยองค์
ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
5. การเป็ น ศู น ย์ ร วมแหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละถ่ า ยทอด
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High
Performance Organization)

IS/IT VISION

MISSION

IT MISSION

STRATEGY

Strategy IT
Strategy IT & GOAL LINKAGE

1
/

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
2 3 4 5 6 Go.Eco
/ / / / /
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

เป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์ ICT












ย1 การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล

ย2 การพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานและประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยี ด ิจ ิ ท ั ล สนั บ สนุ น พั น ธกิ จและ
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย

พันธกิจ
1) พัฒนาระบบบริการและนวัตกรรมดิจิท ั ล (Digital Services and
Innovation : DSI) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่
ปีที่ 100 รวมถึงสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการยุทธศาสตร์
เชิงรุกของมหาวิทยาลัย
2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การบริ หารจัดการและโครงสร้ า ง
พื้นฐานระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จ ั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร ต ั ด ส ิ น ใ จ ข อ ง ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร ง า น ว ิ จั ย
การบริ ก ารวิ ช าการ การเรี ย นการสอน การทำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
3) พัฒนาสมรรถนะบุคลากร นักศึกษา และสังคมชุมชน ทางด้าน
เทคโนโลยีดจิ ิทัล

ย3 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร นักศึกษา ศิษย์
เก่า และสังคมชุมชน ทางด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล

เป้าหมายขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 12 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ความรับผิดชอบ (Accountability)
 ความเป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัย (Academic and Research Excellence)
 การบริการชุมชนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Social Engagement)
 ศักยภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability)

แผนยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
“เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลชั้นนำด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ”

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีด ิ จิ ท ั ล สนั บ สนุ น พั น ธกิ จและวิ ส ัยทัศน์
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และ
สังคมชุมชน ทางด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล

39

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิต
2. ขยายโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้
3. สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้
4. ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือ
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พงึ ของตนเองและสังคม
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
7. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส

VISION

ICT

Proactive Plan

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ที่มคี วามเป็นเลิศทางการเกษตร ในระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (ECO. UNIVERSITY)

 Sustaninable Agri.

 Sustainable Development  Eco. Mind&Community  Lanna Agri.

มหาวิทยาลัยสีเขียว (GREEN UNIVERSITY)

 Renewal Energy

 Green Growth

 Climage Smart Agri

 Food for Future

 Health & Wellness

Academic & Research Excellence
1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
นักศึกษามีสมรรถนะในระดับสากล
บัณฑิตมีสมรรถนะในระดับสากล
ความเข้มแข็งของหลักสูตร คณาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ยกระดับ Green University Raning ด้านการศึกษา
พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มคี ุณภาพตามอัตลักษณ์ที่มคี วามเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ
3. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ผลงานวิจัยมุ่งเน้นภาคการเกษตรเพือ่ ความั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

มีระบบบริหารจัดการทีมปี ระสิทธิภาพ

Social Engagement & Parthnership
3. การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่ดี มีประสิทธิภาพ
เป็นที่พ่งึ ของประชาชน และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value
Chain)
5. การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
2. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
มีระบบการบริหารจัดการที่ดูแลให้บริการแก่บคุ ลากร นักศึกษาต่างชาติ
มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัตจิ ริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
มีฐานข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นนานาชาติ และเผยแพร่อย่างหลากหลายช่องทาง เพื่อให้เกิด Visibility ใน
สังคมอุดมศึกษา
Sustainability & Accountability
6. การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (Hight Performance Organization)
มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน
มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
มีสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการทำงานและเป็นสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

IT Plan

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และสังคมชุมชน ทางด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัล สนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
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Mission Plan

มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (ORGANIC UNIVERSITY)  Organinc Supply Chain  Organic Food

 Smart Farming

มหาวิทยาลัยแห่งชีวติ
การเกษตรเป็นรากฐาน
อนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
ทำนุบำรุงวัฒนธรรม
ก้าวทันรู้ทันเทคโนโลยี
ธำรงไว้ซึ่งธรรมาภิบาล

3.3.4 ตารางสรุปโครงการ
กลยุทธ์

แผนงาน /
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 25...
62
63
64

เงินงบประมาณ
พ.ศ 25....
62
63
64

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจทิ ลั
เป้าประสงค์ท่ี 1 มีระบบการให้บริการดิจิทัลครบวงจร (Digital Services)
1.1 พัฒนาระบบ
MJU Digital
Services

โครงการ/
ระดับ
กิจกรรม
ความสำเร็จ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์เชิง
รุก SPO #1.
MJU Digital
Services and
Trainings

ระดับ

3

4

5 13.86

1.43

1.43 ศูนย์บริการ
ดิจทิ ัลและ
นวัตกรรม
มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ DSI
MJU
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วิจัยและพัฒนา
ระบบ MJU
Digital Services
เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ อย่าง
เป็นปัจจุบัน เพื่อ
ใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรใน
มหาวิทยาลัย ให้
สอดคล้องกับวิถี
ชีวติ ของคนใน
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

แผนงาน /
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 25...
62
63
64

เงินงบประมาณ
พ.ศ 25....
62
63
64

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ท่ี 2 มีฐานข้อมูลกลาง (Data center) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจที่เป็นเลิศ (Dashboard)
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลาง
และระบบ
ติดตามและ
บริหารโครงการ

โครงการ/
ระดับ
กิจกรรม
ความสำเร็จ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์เชิง
รุก SPO #2.
MJU Data
Center and
SPODashboard

ระดับ

3

เป้าประสงค์ท่ี 3 ระบบถูกนำไปใช้และลดค่าใช้จา่ ย หรือก่อเกิดรายได้ (Smart Governance)

4

5 13.57

7.74

7.74 ศูนย์บริการ
ดิจทิ ัลและ
นวัตกรรม
มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ DSI
MJU
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2.1 พัฒนาระบบ
สารสนเทศ ใน
รูปแบบ Data
Center ที่นำไปสู่การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร

แผนงาน /
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัด
โครงการ

3.1 ส่งเสริมการ
ปรับปรุง
กระบวนการทำงาน
ลดขั้นตอน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร และ
ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ ใน
รูปแบบ Data
Center ที่นำไปสู่
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร

โครงการ
สนับสนุนการ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ
Smart
Governance

ระบบ
สารสนเทศ
ใหม่
ความพึง
พอใจ
กระบวนการ
ลดขั้นตอน

หน่วยนับ

ระบบ

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 25...
62
63
64

เงินงบประมาณ
พ.ศ 25....
62
63
64

2

2

2

ค่าเฉลี่ย

3.8

3.9

4

ขั้นตอน

2

2

20

หน่วยงาน
จำนวน
ภายนอกที่นำ
ระบบไปใช้

1

1

1

2.84

1.84

ผู้รับผิดชอบ

2.20 ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล สนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์

กลยุทธ์

แผนงาน /
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 25...
62
63
64

เงินงบประมาณ
พ.ศ 25....
62
63
64

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พืน้ ฐาน

ระดับ
ความสำเร็จ

ระดับ

3

4

44

เป้าประสงค์ท่ี 1 มีโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดจิ ิทัล ที่สามารถเชือ่ มต่อโครงข่ายกันได้อย่างทั่วถึง มีความมั่นคงปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รองรับ Smart Services
1.1 พัฒนาระบบ
สำรวจและ
โครงการ
ระดับ
ระดับ
3
4
5 32.75 17.23 14.85 ศูนย์
โครงสร้างพืน้ ฐานฯ พัฒนาระบบ
พัฒนา
ความสำเร็จ
เทคโนโลยี
ส่วนกลาง
โครงสร้าง
โครงสร้าง
สารสนเทศ
สอดคล้องกับความ พืน้ ฐานฯ
พืน้ ฐาน
ต้องการ รองรับ
ส่วนกลาง ตาม ทางด้าน
การเปลี่ยนแปลง
ความต้องการใช้ เทคโนโลยี
งานระบบ และ สารสนเทศเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง รองรับ Smart
เทคโนโลยี
Services
อนาคต
5 27.25 0.00 0.00
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กลยุทธ์

แผนงาน /
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 25...
62
63
64

เงินงบประมาณ
พ.ศ 25....
62
63
64

ผู้รับผิดชอบ

ทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
รองรับ Smart
Farm

เป้าประสงค์ท่ี 2 มีคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากล
2.1 ปรับปรุงพัฒนา ปฏิบัติตาม
โครงการ
คุณภาพการ
นโยบายและแนว พัฒนาระบบ
ให้บริการเครือข่าย ปฏิบัติในการ
เทคโนโลยี

SLA ตาม
มาตรฐาน
ระบบ

ร้อยละ

99

99

99

0.02 11.32 14.22 ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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กลยุทธ์

อินเทอร์เน็ต เพื่อ
การศึกษาและการ
ปฏิบัติราชการที่มี
ประสิทธิ ภาพและ
เสถียรภาพ ตรง
ตามความต้องการ
การใช้งานระบบ

แผนงาน /
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

รักษาความมั่นคง สารสนเทศ
ปลอดภัยด้าน
เพื่อเพิ่ม
สารสนเทศ
ประสิทธิภาพ
และความ
ปลอดภัยของ
ข้อมูลในระบบ
เครือข่าย
Security

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 25...
62
63
64

เงินงบประมาณ
พ.ศ 25....
62
63
64

ผู้รับผิดชอบ

Downtime ที่
ยอมรับได้
(คำอธิบายใน
ภาคผนวก)

เป้าประสงค์ท่ี 3 มีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรูน้ อกห้องเรียน
1.1 สร้างระบบ
นิเวศน์ดิจทิ ลั
ส่งเสริมการเข้าถึง

จัดหา พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการด้านการ

โครงการ
พัฒนาระบบ
สนับสนุน

SMART
LEARNING

ระดับ
ความสำเร็จ

20

50

100 11.39 6.09

4.59 ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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กลยุทธ์

และการเรียนรู้
ตลอดชีวติ

แผนงาน /
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 25...
62
63
64

เงินงบประมาณ
พ.ศ 25....
62
63
64

ผู้รับผิดชอบ

เรียนรูผ้ ่าน
SMART
เครือข่ายแบบ
LEARNING
ออนไลน์เพือ่
อำนวยความ
สะดวกในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
การวิจัย และการ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ท่ี 4 มีส่อื สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3. ผลิตสือ่ ดิจทิ ลั ใน พัฒนานวัตกรรม โครงการ
เพื่อประโยชน์ในการ การเรียนการ
พัฒนา
ค้นคว้าวิจัย บริการ สอนเพื่อส่งเสริม นวัตกรรมการ

การเผยแพร่
ผลงาน

ชิน้ งาน

5

5

5 1.43

0.84 0.84 กก MOOC
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กลยุทธ์

แผนงาน /
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 25...
62
63
64

เงินงบประมาณ
พ.ศ 25....
62
63
64

ผู้รับผิดชอบ

วิชาการ การทำนุ
ทักษะการเรียนรู้
บำรุง
ในศตวรรษที่ 21
ศิลปวัฒนธรรม
(MJU-MOOC)
และด้านการเกษตร

เรียนการสอน
เพื่อส่งเสริม
ทักษะการ
เรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21
(MJU-MOOC)
เป้าประสงค์ท่ี 5 พัฒนาห้องสมุดสู่การเป็น Smart Library
3. พัฒนา /จัดหา
Smart Library
ระบบรวมถึงสื่อ
ดิจทิ ัลเพื่อสนับสนุน
การศึกษาค้นคว้า
อย่างเพียงพอ และ
ขยายบทบาทการ
ให้บริการสู่การเป็น
Smart Library ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั

โครงการ
“Smart
Libraries for
Users”

ระดับ
ระดับ
ความสำเร็จ
(คำอธิบาย
ในภาคผนวก)

3

4

5 6.00

6.00 8.00 สำนักหอสมุด

กลยุทธ์

แผนงาน /
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 25...
62
63
64

เงินงบประมาณ
พ.ศ 25....
62
63
64

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ท่ี 6 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ขับเคลื่อนผลการ
จัดอันดับโดย
Webometric ด้วย
การเพิ่มการ
มองเห็น
(visibility) ด้าน
วิชาการผ่านสื่อ
ออนไลน์

โครงการ
พัฒนาและปรับ
การดำเนินการ
ให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์ที่มี
การปรับเปลี่ยน
ของ
Webometrics
เพื่อยกระดับ
การจัดอันดับ
เว็บ
มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ Ranking
Web of
Universities

ระดับการ
ระดับ
ยอมรับของ
มหาวิทยาลัย
ในระดับ
นานาชาติ
(ผลการจัด
อันดับ
มหาวิทยาลัย
จาก
Webometrics)

3670 3630 3600

0.10

0.10

0.10 กก Web
Ranking
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4. พัฒนาและปรับ
การดำเนินการ ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์
ที่มีการปรับเปลี่ยน
ของ Webometrics
เพื่อยกระดับการจัด
อันดับเว็บ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
RANKING WEB OF
UNIVERSITIES /
Green University
Raning

กลยุทธ์

แผนงาน /
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 25...
62
63
64

เงินงบประมาณ
พ.ศ 25....
62
63
64

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ท่ี 7 ระบบถูกนำไปใช้และก่อเกิดประโยชน์ หรือรายได้
โครงการ
ส่งเสริม
บุคลากรสาย
วิชาการ มี
รายวิชาบน
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

บุคลากรสาย ร้อยละ
วิชาการ ร้อย
ละ 80 มี
รายวิชาบน
ระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

60

70

80

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพและทักษะทางด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล
เป้าประสงค์ท่ี 1 พัฒนาทักษะทางด้าน ICT สู่ Smart People

คณะ
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ส่งเสริมการนำ
ฝึกอบรม
เทคโนโลยีดิจิทลั มา
ช่วยสนับสนุนด้าน
การเรียนการสอน
และการใช้งานที่ก่อ
เกิดประโยชน์หรือ
รายได้

แผนงาน /
กิจกรรม

นักศึกษา มีความรู้
และทักษะในการใช้
งานเทคโนโลยีดิจิทลั
(ICT Literacy) มี
ความรอบรู้
สารสนเทศ
(Information
Literacy) และรู้เท่า
ทันสื่อ (Media
Literacy)

พัฒนานักศึกษา
มีความรูแ้ ละ
ทักษะในการใช้
งานเทคโนโลยี
ดิจทิ ัล (ICT
Literacy) มีความ
รอบรูส้ ารสนเทศ
(Information
Literacy) และ
รูเ้ ท่าทันสื่อ
(Media Literacy)

บุคลากร มีความรู้ พัฒนาบุคลากร
และทักษะในการใช้ มีความรูแ้ ละ
งานเทคโนโลยีดิจิทลั ทักษะในการใช้

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยนับ

โครงการพัฒนา นักศึกษาเข้า คน
ศักยภาพด้าน ร่วมโครงการ
เทคโนโลยี
ดิจทิ ัล
สู่ Smart
People

บุคลากรเข้า ร้อยละ
ร่วมโครงการ สะสม

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 25...
62
63
64
2000 2000 2000

เงินงบประมาณ
พ.ศ 25....
62
63
64
1.81 0.94

ผู้รับผิดชอบ

0.97 ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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กลยุทธ์

25

35

50

5

กลยุทธ์

แผนงาน /
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

ที่จำเป็นต่อสายงาน งานเทคโนโลยี
วิชาชีพ
ดิจทิ ัลที่จำเป็นต่อ
สายงานวิชาชีพ
ศิษย์เก่า ชุมชน มี
บริการวิชาการ
การจัดการองค์
ถ่ายทอดความรู้
ความรู้ และเข้าถึง สู่ชุมชน
Digital Service เพื่อ
พัฒนาสู่ Smart
Farmer

เป้าประสงค์ท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/นายจ้าง

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยนับ

สังคมชุมชนที่ กลุ่ม
ได้รับการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 25...
62
63
64

1

1

เงินงบประมาณ
พ.ศ 25....
62
63
64

1

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน /
กิจกรรม

2. เสริมสร้างความ
พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต/นายจ้าง
โดยการพัฒนา
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีท่ตี รง
ตามความต้องการ
และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนานักศึกษา
ให้มสี มรรถนะ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศใน
ระดับมาตรฐาน
ของอุดมศึกษา

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยนับ

โครงการสอบ ความพึง
ร้อยละ
วัดมาตรฐาน
พอใจผู้ใช้งาน
ความรูท้ างด้าน บัณฑิต
ICT สำหรับ
นักศึกษา

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 25...
62
63
64
3.85

3.9

เงินงบประมาณ
พ.ศ 25....
62
63
64
4

เป้าประสงค์ท่ี 3 บุคลากรสายงานวิชาชีพเฉพาะทางด้าน ICT มีศักยภาพการพัฒนาอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ

1.00

1.00

ผู้รับผิดชอบ

1.00 ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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กลยุทธ์

แผนงาน /
กิจกรรม

ชื่อโครงการ

4. พัฒนาบุคลากร
สายอาชีพ ICT ให้มี
ศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ที่
สอดคล้องกับระดับ
ภูมิภาค และระดับ
สากล รวมถึง
สนับสนุนการวิจัย
และการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจทิ ลั
เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้าน
เทคโนโลยีดิจทิ ลั
ของประเทศ

จัดทำ MOU
จัดตั้งศูนย์สอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
ต่อสิทธิสัญญา
และ ฝึกอบรม
Training for
Trainers

โครงการ
ทดสอบทักษะ
มาตรฐาน
วิชาชีพตาม
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยนับ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
ร้อยละ 30
ของผู้สอน
และบุคลากร
ICT ภาพรวม

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 25...
62
63
64
20

25

30

เงินงบประมาณ
พ.ศ 25....
62
63
64

ผู้รับผิดชอบ

2.00 2.00 2.00 ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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กลยุทธ์
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3.3.5 สรุปจำนวนโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจทิ ัล
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี

ดิจทิ ัล สนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และสังคมชุมชน
ทางด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล
3.3.6 สรุปรายการโครงการ/กิจกรรม

จำนวน
(โครงการ)
3
8
3

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 1. โครงการพัฒนาระบบ MJU Digital Services and Trainings
2. โครงการพัฒนาระบบ MJU Data Center and SPO-Dashboard
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ Smart
Governance
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อรองรับ
Smart Services
2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อรองรับ
Smart Farm
3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบเครือข่าย Security
4. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน Smart Learning
5. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21 (MJU-MOOC)
6. โครงการ “Smart Libraries for Users”
7. โครงการพัฒนาและปรับการดำเนินการ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนของ Webometrics เพื่อยกระดับการจัดอันดับเว็บมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ Ranking Web of University
8. โครงการส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรสายวิ ช าการ มี ร ายวิ ช าบนระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1. โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน ICT สู่ Smart People
2. โครงการสอบวัดมาตรฐานความรูท้ างด้าน ICT สำหรับนักศึกษา
3. โครงการทดสอบทักษะมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานสากล
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บทที่ 4 การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรอบงบประมาณ
กำหนดกรอบการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562-2564 โดยการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่การปฏิบัติ สรุปกรอบงบประมาณประจำปี
ได้ดังนี้
งบประมาณ

พ.ศ. 25..

รวม

ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 1

62
30.27

63
11.01

64
11.37

52.64

ยุทธศาสตร์ 2

78.94

41.58

42.60

163.11

ยุทธศาสตร์ 3

4.81

3.94

3.97

12.72

114.01

56.52

57.93

228.46

รวม

การติดตามประเมินผล
การประเมินผลการแปลงแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล ไปสู่การปฏิบัติ
นั ้ น ได้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของระบบการประเมิ น คุณ ภาพของมหาวิ ท ยาลัย โดยสอดคล้ องกั บ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการที่กำหนดไว้ 4 มิติคอื
มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร
โดยการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ อย่างเป็นระบบ เพื่อนำผลการ
ดำเนินงานไปพิจารณาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ให้มคี วาม
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป
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“มหาวิทยาลัยดิจทิ ัลชัน้ นำด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ”
มิติการประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนามหาวิทยาลัยแม่
โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานและประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัล สนับสนุน
พันธกิจและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย

ประสิทธิผลตาม
พันธกิจ (Run the
Business)

ระบบถูกนำไปใช้และก่อ
เกิดประโยชน์ หรือ
รายได้

1. มีโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่สามารถเชื่อมต่อโครงข่าย
กันได้อย่างทั่วถึง มีความ
มั่นคงปลอดภัยและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Digital
Infrastructure) รองรับ Smart
Services , Green Technology
2. มีระบบสนับสนุนการเรียน
การสอนและการเรียนรูน้ อก
ห้องเรียน
3. มีระบบสนับสนุนการ
ค้นคว้าวิจัย การบริการ
วิชาการ การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
4. มีระบบสนับสนุนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ (Smart Library)
มีคุณภาพการให้บริการตาม
บัณฑิตมีความรู้
มาตรฐานสากล
ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล

คุณภาพการ
ให้บริการ (Serve
the Customer)
ประสิทธิภาพการ
จัดการ (Manage
Resources)
การพัฒนาองค์กร
(Capacity Building)

มีระบบการให้บริการ
ดิจทิ ัลครบวงจร (Digital
Services)
มีฐานข้อมูลกลาง (Data
center) และระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการและการ
ตัดสินใจที่เป็นเลิศ
(Dashboard)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
นักศึกษา ศิษย์เก่า และ
สังคมชุมชน ทางด้าน
เทคโนโลยีดจิ ิทัล
พัฒนาทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล สู่
Smart People
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ภาคผนวกคำอธิบาย
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน โครงการ “Smart Libraries for Users”
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนพัฒนาห้องสมุดสู่การเป็น Smart library โดยมีความสอดคล้องกับแผน
แม่บทยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจทิ ัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)
ระดับ 2 มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ อย่างสม่ำเสมอและรายงานต่อ
ผูบ้ ริหาร
ระดับ 3 มีการประเมินผลของแผนฯ ประจำปี และรายงานให้ผบู้ ริหารทราบ
ระดับ 4 ตัวบ่งชีใ้ นแผนฯ บรรลุเป้าหมายร้อยละ 60
ระดับ 5 ตัวบ่งชีใ้ นแผนฯ บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80
คุณภาพการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต SLA
มาตรฐานระบบ Downtime ที่ยอมรับได้ จากเปอร์เซ็นต์การทำงาน (Uptime Percentage) และ
ระยะเวลาของการให้บริการ (Days of Service added to the end of the Service term)
น้อยกว่า 99.9% ถึง 99.0% 3 วัน
น้อยกว่า 99.0% ถึง 95.0% 7 วัน
น้อยกว่า 95.0%
15 วัน
หมายเหตุ SLA ของการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมเฉพาะในส่วนของบริการที่
รับผิดชอบโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น และจะไม่มีผลกับ "สิ่งที่อยู่
นอกเหนือการควบคุม" ของข้อตกลง หรือ ปัญหาที่มีสาเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ของผู้รับบริการ
หรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สาม หรือทั้งสองอย่าง (ซึ่งไม่อยู่ในการควบคุมของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ) และจะไม่นับรวมเวลาเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. Downtime ที ่ เ กิ ด จากแผนการบำรุ ง รั ก ษาระบบ หรื อ การปรั บ ปรุ ง ระบบ ( System
Maintenance) ซึ่งจะมีการแจ้งแผนกำหนดเวลาที่แน่นอน โดยจะดำเนินการในช่ วงเวลาที่
ส่งผลกระทบต่อการใช้งานน้อยที่สุด
2. Downtime ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์หรือ Hardware บางส่วนที่เสียหายโดย
เร่งด่วน
3. Downtime ที่เกิดจากความผิดพลาดของ Script หรือ โปรแกรม หรือ การถูกโจมตีระบบที่
เป็นผลกระทบมาจากช่องโหว่ภายใต้ระบบของผู้ใช้บริการ
4. Downtime ที่เกิดจากการร้องขอให้ดำเนินการของผูใ้ ช้บริการ
5. Downtime อันเกิดจากความผิดพลาดของระบบหลักของศูนย์ข้อมูล (IDC) หรือ ระบบการ
สื่อสารของประเทศ

ภาคผนวก Timeline
ข้อมูลตารางเวลา (Timeline) การดำเนินการตามโครงการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Maejo Green Learning Innovation Center (MGLIC)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน

ไตรมาศที่ 1

ไตรมาศที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาศที่ 1

ไตรมาศที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ปีงบประมาณ 2564
ไตรมาศที่ 1

ไตรมาศที่ 2

ไตรมาสที่ 3
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ศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก
ที่เกีย่ วข้องกับการพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา
ปรับปรุงให้บริการคอมพิวเตอร์
(ห้อง A) เป็นห้องศูนย์วัต
กรรมการเรียนการสอนฯ
(Multi-function self-service
kiosk)
สรุปผลโครงการและประเมิน
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้อง
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการ
สอนฯ

ปีงบประมาณ 2562

ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลตารางเวลา (Timeline) การดำเนินการตามโครงการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Maejo Green Learning Innovation Center (MGLIC)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน

ไตรมาศที่ 1

ไตรมาศที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาศที่ 1

ไตรมาศที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ปีงบประมาณ 2564
ไตรมาศที่ 1

ไตรมาศที่ 2

ไตรมาสที่ 3
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ส่งเสริมการใช้งาน ฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับนักศึกษา,บุคลากรภายใน
และบุคคลภายนอก
ทำความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ภาครัฐ/เอกชนเพื่อ
สร้างหลักสูตรฝึกอบรมที่
สามารถออกใบรับรองหรือ
ประกาศนียบัตรได้
สรุปผลการดำเนินงานอบรม
ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา และ
วางแผนจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

ปีงบประมาณ 2562

ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลตารางเวลา (Timeline) การดำเนินการตามโครงการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Maejo Green Learning Innovation Center (MGLIC)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน

ไตรมาศที่ 1

ไตรมาศที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาศที่ 1

ไตรมาศที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ปีงบประมาณ 2564
ไตรมาศที่ 1

ไตรมาศที่ 2

ไตรมาสที่ 3
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สรุปผลโครงการและประเมิน
ความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม
จัดทำโครงการจัดซือ้ จัดจ้าง
เครื่องคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพสูง และอุปกรณ์
อินเตอร์แอคทีฟบอร์ด
(Interactive Boards)
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
สำหรับ นักเรียนมัธยม วัย
ทำงาน วัยเกษียณ
สรุปผลโครงการและประเมิน
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้อง
ศูนย์นวัตกรรมฯ

ปีงบประมาณ 2562

ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2563

