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ขอมูลพ้ืนฐานของสํานกัดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ประวัติความเปนมา 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาอดีตเคยเปนสวนหนึ่งของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอมาไดแบงสวนราชการและจัดตั้งขึ้น โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ การบริหาร

สวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับความในมาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในการประชุม ครั้งที่ 8/2558 เม่ือวันที่ 1 

กรกฎาคม 2558 และไดประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ใหมีการจัดตั้งสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เปน

สวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใชชื่อภาษาอังกฤษวา Office of 

Digital for Education  

ในปจจุบันการแบงงานภายในสํานักงานผูอํานวยการ สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา อาศัยตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ไดมีการแบงหนวยงานในสํานักงาน
ผูอํานวยการ ออกเปน 2 สวน ไดแก 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

วิสัยทัศน (Vision) 

“เปนองคกรที่เปนเลิศดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน” 

 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหไดตามมาตรฐานระดับสากล 

2. พัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวสูองคกรดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ 

3. สงเสริมศักยภาพดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับความสามารถในการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพอยางเต็มศกัยภาพแกบุคลากร นักศึกษา และทองถ่ิน 

4. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยเชื่อมโยงองคความรูกับบุคลากรทั้งภายในและ

ภายนอกองคกรเพ่ือสรางความรวมมือที่เขมแข็ง ดานเทคโนโลยีดิจิทลั 

5. สงเสริม สนับสนุนองคกรใหมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหมีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี  
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 วัตถุประสงค (Objective) 

1. เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลใหตอบสนองนโยบายและสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตาม

ภารกิจทั้ง 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคมการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

2. เพ่ือพัฒนาสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพ่ือการบริหารจัดการและเพ่ือการเรียนรู 

3. เพ่ือสรางองคความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล และใหบริการวิชาการแกสังคม ตลอดจนสราง

เครือขายดิจิทัลทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 

โครงสรางการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่

มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
คณะกรรมการ

ประจําสํานัก 

ผูอํานวยการ 

คณะกรรมการบริหาร

สํานัก 

รองผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 ยุทธศาสตรที่ 1 สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต  การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และการใหบริการวิชาการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผูบริหาร 

(ESS) เพ่ือการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Sustainable MIS) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพและสรางเครือขาย
ความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาที่คุมคา (Digital Infrastructure & Connection) 

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรใหมีความเปนเลิศดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy) 

ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสรางเสริมสุขภาพที่ดี (Digital Go Green and Healthy) 

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาใหมีคุณภาพโดยยึดหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good Governance) 

 

ความสอดคลองประเด็นยุทธศาสตรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา กับประเด็นยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับประเทศในการผลิตและพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสรางโอกาสทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพ 

 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพ่ือนําไปใชประโยชนในการเรียนการสอน 

ตลอดจนสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดําริ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ 

การบรรลุเปาหมาย 

          การบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรไมนอยกวารอยละ 80 
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ผูบริหารของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 
อาจารยอํานาจ   โกวรรณ 

ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

                                                          

อาจารย ดร.ทิวาวลย   ตะการ     อาจารย ดร.กัลยา  ใจรักษ 
      รองผูอํานวยการ                   รองผูอํานวยการ 

 

นายมารุต เปยมเกตุ 
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
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บุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

หัวหนางาน 

 
นางสาวนันทาวดี คุณศิลป  
หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 

 
นายวิวัฒนชัย ขําประไพ  

หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หนวยบริหารและจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร หนวยดูแลและบํารุงระบบคอมพิวเตอร 

 
นายวิทูร อุนแสน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 
นายอานนท มะโนเมือง  
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 
นายปยะพงษ หินเกย 

นักวิชาการศึกษา 

 
นายจรูญ บุตรแกว  

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
หนวยพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 
นายธีระพงษ ใจคํามา 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 
นายชลิต โปธา  

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 
นายบัณฑิต นันทะเทศ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 
นายกุลชาติ ปญญาดี 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
หนวยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส หนวยจัดฝกอบรม หนวยการเรียนการสอน

ทางไกล 

นางสาวพรพิมล แกวฟุงรังษี  
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นางสาวรุงทิวา กิตติยังกุล 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นางสาวพรรณนิภา ดวงใย
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 
นายกฤษณ ขาวศรี  

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
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บุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ตอ) 

หนวยมินิเธียรเตอรและ
สื่อออนไลน         

  หนวยออกแบบส่ือ
กราฟกและเว็บไซต 

หนวยการเงิน  หนวยแผนและ
งบประมาณ 

  
นายเจษฎา ยาวุฑฒ ิ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

  
นายณัฐพงษ วงคจันทรตา 

นักวิชาการศึกษา 

 
นางสาวจริยา  หมื่นแกว 
นักวิชาการเงินและบัญช ี

นางสาวกัลยสุดา  ศรีโพธิ์ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน   

 
 
จํานวนผูบริหารและบุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษามีบุคลากรทั้งหมด 22  คน สามารถแบงออกเปนประเภท ดังนี้ 

ตารางที่ 1  จํานวนผูบริหารและบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2561   ดังนี ้

ประเภทบุคลากร จํานวน 

ขาราชการ 1 
ลูกจางประจํา - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 21 
พนักงานราชการ - 

รวม 22 
 

ตารางที่ 2  จํานวนผูบริหารและบุคลากรประจําปงบประมาณ 2561 จําแนกวุฒิการศึกษา ดังนี้ 

ประเภทบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา รวม 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ขาราชการ - 1 - 1 

ลูกจางประจํา - - - - 

พนักงานมหาวิทยาลัย 13 6 2 21 

พนักงานราชการ - - - - 

รวม 13 7 2 22  
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ภาคผนวก 
 















รูปกิจกรรม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทําแผนเพื่อการประกันคุณภาพ (Plan for QA)  

ระหวางวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ณ แอท นาธา เชียงใหม ชิค จังเกิล รีสอรท 
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