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บทที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของส ำนักดิจทิัลเพ่ือกำรศึกษำ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ต่อมำได้แบ่งส่วนรำชกำรและจัดตั้งขึ้น โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติกำร

บริหำรส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2550 ประกอบกับควำมในมำตรำ 18 (2)                          

แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในกำรประชุมครั้ง

ที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2558  และได้ประกำศ ณ วันที่ 2 กรกฎำคม 2558 ให้มีกำรจัดตั้งส ำนัก

ดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ เป็นส่วนงำนภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  โดยใช้

ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Office of Digital for Education  

ในปัจจุบันกำรแบ่งงำนภำยในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ อำศัยตำม

ประกำศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558  ได้มีกำรแบ่งหน่วยงำนใน

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) งำนบริหำรทั่วไป  2) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.2 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์ 

วิสัยทัศน์  

“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงย่ังยืน” 

 พันธกิจ 

1. พัฒนำกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตำมมำตรฐำนระดับสำกล 

2. พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่องค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ 

3. ส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนให้

มีประสิทธิภำพอย่ำงเต็มศักยภำพแก่บุคลำกร นักศึกษำ และท้องถิ่น 

4. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ควำมรู้กับบุคลำกรทั้งภำยใน

และภำยนอกองค์กรเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำร

จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
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 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนำระบบดิจิทัลให้ตอบสนองนโยบำย และสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรงำนของ

มหำวิทยำลัยตำมภำรกิจทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. เพ่ือพัฒนำสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและเพ่ือกำรเรียนรู้ 

3. เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตลอดจนสร้ำง

เครือข่ำยดิจิทัลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

 

1.3 ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำร
ผลิตบัณฑิต  กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
และกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

1. มีเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในรูปแบบ
 ต่ำงๆ ที่ทันสมัยได้มำตรฐำนสำกลที่ช่วยสนับสนุน
 กำรเรียนกำรสอน 
2. มีระบบสำรสนเทศฐำนข้อมูล ด้ำนกำรวิจัย
 ของมหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพได้มำตรฐำน 
3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรได้รับประโยชน์
 จำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ 
 กำรวิจัย และพัฒนำตัวเองได้ในระดับสูง 
4. มีระบบสำรสนเทศฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรม
 ของท้องถิ่น รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
5. มีระบบสำรสนเทศท่ีช่วยส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุง
 ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
6. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้
 ในกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน และท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร 
(ESS) เพ่ือกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ยั่งยืน (Sustainable MIS) 
 

1. เป็นศูนย์กลำงข้อมูลและระบบสำรสนเทศ
 เพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 
2. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำน
 และกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนภำยใน
 มหำวิทยำลัย 
3. มีระบบสำรสนเทศเฉพำะส ำหรับผู้บริหำร
 และผู้บริหำรระดับสูงเพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจ
 ในกำรปรับแผนกลยุทธ์ หรือกำรวำงแผนของ
 มหำวิทยำลัยในระยะยำว 
4. กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ ของ
 มหำวิทยำลัยเป็นเบ็ดเสร็จต่อกำรให้บริกำร
 ของมหำวิทยำลัยได้ระดับที่ดี 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำง
เครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำ
ที่คุ้มค่ำ (Digital Infrastructure & Connection) 

1. มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน
 เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้อง
 ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไปตำม
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย 
2.  มีระบบแม่ข่ำยสำรสนเทศมหำวิทยำลัยที่ใช้
 เทคโนโลยี Cloud Server เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
 ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร และลดค่ำใช้จ่ำย
 กำรลงทุนในภำพรวม 
3.  มีกำรร่วมมือกับภำครัฐและภำคเอกชนใน
 กำรพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลด้ำน
 ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เพื่อควำมคุ้มค่ำและยั่งยืน 
4. ร่วมกับมหำวิทยำลัย สถำนศึกษำอ่ืนๆ เพื่อใช้
 เทคโนโลยีสร้ำงกำรสื่อสำรและเครือข่ำยใน
 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ำนวิชำกำร ฐำนข้อมูล
 กำรวิจัยร่วมกัน 
5. มีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของมหำวิทยำลัยที่มี
 ประสิทธิภำพ เสถียรภำพในระดับท่ีดี 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ 
อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy) 

1. มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
 เหมำะสมและทันสมัยให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ 
 บุคลำกร และชุมชน ท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ 
2. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรน ำควำมรู้ 
 ประโยชน์ ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำร
 ท ำงำนและกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำงำน
 ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร มีควำม สนใจ 
 ควำมใฝ่รู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมำกข้ึน  
4. มีสังคมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันด้ำนเทคโนโลยี
 ดิจิทัล 
5. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรมีทักษะด้ำน
 เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มำตรฐำนสำกล 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี (Digital Go Green 
and Healthy) 

1. สร้ำงควำมตระหนักของกำรใช้งำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงำน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนัก
ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) 

1.  ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำร
 ที่ด ีที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุกในกำร
 ปฏิบัติของบุคลำกรในองค์กร (Healthy 
 Organization) ควบคู่กับกำรสร้ำงธรรมำภิบำล
 และมำตรฐำนกำรท ำงำนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง                        
 (High Performance  Organization) 
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1.4 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (Administration Chart)  
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บทที่ 2 

แนวทำงกำรบริหำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
  

 กำรบริหำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำจะต้องค ำนึงถึงภำรกิจหลักของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ

กล่ำวคือ น ำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย มำใช้ในกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์พัฒนำมหำวิทยำลัยรวมถึง 

สนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัยทั้ง 4 ด้ำนคือ  กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และ

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

 ดังนั้นเพ่ือให้สำมำรถบรรลุภำรกิจดังกล่ำวของส ำนักฯ จึงสำมำรถจ ำแนกกำรบริหำรส ำนักดิจิทัล

เพ่ือกำรศึกษำด้ำนต่ำง ๆ ได้ดังนี ้

1. ด้ำนกำรเรียนกำรสอนและด้ำนวิชำกำร  ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำจัดหำทรัพยำกร

เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบต่ำง ๆ ที่ทันสมัยได้มำตรฐำนที่ช่วยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน

เพ่ือให้ นักศึกษำ อำจำรย์ได้รับประโยชน์จำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้  

กำรวิจัย  และพัฒนำตนเองได้ในระดับสูง  มีกำรสนับสนุนกำรพัฒนำปรับปรุงสื่อวิชำกำรทำง

อิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัย (e-Content) และง่ำยต่อกำรศึกษำกำรพัฒนำระบบกำรสอนผ่ำน

ทำงสื่อออนไลน์และช่วยสนับสนุนคณะวิชำฯ หรืออำจำรย์ผู้สอนในกำรพัฒนำสื่อกำรสอนใน

รำยวิชำที่รับผิดชอบด้วยระบบออนไลน์ให้น่ำสนใจและทันสมัย 

2. ด้ำนกำรบริกำร กำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลควรมีควำมหลำกหลำย ทันสมัย ตรงกับ

ควำมต้องกำรเฉพำะกลุ่มผู้ใช้ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ส่งเสริมกำรศึกษำ โดยกำรบริกำรต้องเน้น

ผู้ใช้เป็นส ำคัญ และมีเครือข่ำยในกำรให้บริกำรเพ่ือให้ผู้ใช้ได้เข้ำถึงองค์ควำมรู้ที่ต้องกำร        

ผู้ให้บริกำรต้องมีสมรรถนะในกำรให้บริกำรเทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพ พัฒนำตนเอง

อย่ำงสม่ ำเสมอปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงถูกต้อง มีมำตรฐำน ค ำนึงถึงประโยชน์ใน

กำรเรียนรู้ของผู้ใช้เป็นส ำคัญ  โดยใช้ทรัพยำกรเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรให้บริกำรให้มี

ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือสนับสนุนผู้ใช้ให้มีทักษะเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ

เป็นผู้ที่สำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต 

3. ด้ำนงำนวิจัย ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำเป็นหน่วยงำนที่รวบรวมแหล่งข้อมูลและบริกำร

สนับสนุนกำรท ำวิจัยและกำรท ำวิทยำนิพนธ์ให้แก่อำจำรย์ และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

ที่เชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลทั้งภำยในและภำยนอกของมหำวิทยำลัย 
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4. ด้ำนสถำนที่ ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำจะจัดสรรสถำนที่ให้มีบรรยำกำศของกำรเรียนรู้ เพ่ือ

เป็นห้องเรียนทำงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ที่มีชีวิตชีวำ มีบริกำรระบบอินเทอร์เน็ตที่

รวดเร็ว รองรับผู้ใช้งำนตลอดเวลำ ท ำให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศทำงดิจิทัลได้

อย่ำงรวดเร็ว มีกำรส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรู้ด้ำนดิจิทัล และกำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์

เพลิดเพลิน มีควำมสุขต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยบรรยำกำศที่มีชีวิตชีวำ 

5. ด้ำนบริกำรชุมชน ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำต้องมีกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่ตรงกับควำมต้องกำรของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้พัฒนำทักษะกำรใช้งำนเทคโนโลยี

ดิจิทัล ที่ทันสมัยสำมำรถรู้และเข้ำใจเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน น ำมำประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ ำวัน เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและเพ่ือสนองตอบนโย บำยของ

มหำวิทยำลัย 

6. ด้ำนบริหำรบุคลำกร  กำรบริหำรงำนบุคคลจะต้องมีกำรมอบหมำยงำนที่เหมำะสม พนักงำน

สำยสนับสนุนจะต้องปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด กำรปฏิบัติงำนต้องตรงเวลำ       

มีจิตบริกำร กำรพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนจะอยู่ในรูปคณะกรรมกำรเพ่ือควำมยุติธรรมกำร

สร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับบุคลำกร พัฒนำบุคลำกร ให้สำมำรถปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพบริหำรงำนบุคคลโดยยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล และควำมเป็นธรรมตำม

กฎหมำยและมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้สร้ำงวัฒนธรรมขององค์กรให้เกิดคุณภำพชีวิตและ

ควำมสมดุล ระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำนจัดสรรสิ่งจูงใจ และรำงวัลตอบแทนให้บุคลำกร             

ที่ทุ่มเทและสร้ำงผลงำนให้มหำวิทยำลัยตำมควำมเหมำะสม รวมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำยใน 

กำรพัฒนำบุคลำกรหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศในกำรพัฒนำบุคลำกร กำรแลกเปลี่ยน

บุคลำกรเพ่ือเป็นกำรเตรียมตัวบุคลำกรรองรับประชำคมอำเซียน 

7. ด้ำนควำมร่วมมือกับภำยในมหำวิทยำลัย กำรบริหำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ จะเน้น 

กำรท ำงำนร่วมมือ  กับหน่วยงำนอ่ืน ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย  โดยกำรพัฒนำระบบ MIS ใน 

กำรเพ่ิมควำมถูกต้องควำมรวดเร็วและให้มีประสิทธิภำพกำรท ำงำน ท ำให้เกิดกำรบูรณำกำร

และเอกภำพในระบบข้อมูลกำรประสำนงำนลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำนเกิดกำรบริหำร

กำรจัดกำรมหำวิทยำลัยที่ดีง่ำยต่อกำรใช้งำนลดค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จ ำเป็น 

8. ด้ำนศูนย์  MIS และศูนย์ข้อมูลกลำง (Data Center) ส ำนักดิจิทัลเ พ่ือกำรศึกษำ                          

มีกำรออกแบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจให้กับ

ผู้บริหำร ของมหำวิทยำลัย กำรสร้ำงระบบข้อมูลกลำงมีควำมเป็นเอกภำพ  มีเสถียรภำพ 

ควำมน่ำเชื่อถือ มีควำมปลอดภัย ระบบข้อมูลและระบบสำรสนเทศกลำงที่ส ำคัญทั้ งหมด 
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ของมหำวิทยำลัย ซึ่งได้แก่ ฐำนข้อมูลนักศึกษำ แผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน ฯลฯ  

สำมำรถน ำมำเป็นสำรสนเทศในกำรตัดสินใจ ให้กับผู้บริหำรทุกระดับให้สำมำรถรองรับ      

กำรใช้งำนแบบทุกที่ทุกเวลำและรองรับทุกรูปแบบกำรร้องขอมีกำรก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึง

ข้อมูลทีส่ ำคัญในแต่ละสิทธิของผู้ใช้สำมำรถป้องกันภัยคุกคำมทำงดิจิทัลได้เป็นระบบ 

ระบบสำรสนเทศและข้อมูลดังกล่ำวต้องสำมำรถรองรับกำรบริกำรข้อมูลที่ส ำคัญ        

แก่นักศึกษำ บุคลำกรที่สนใจข้อมูลมหำวิทยำลัยแบบครบถ้วนรวดเร็วในครำวเดียว  

มีระบบจัดกำรส ำรองข้อมูลและแผนส ำรองในเหตุฉุกเฉินด้ำนสำรสนเทศ                 

ที่อำจเกิดข้ึนได้รวมถึงกำรท ำนุบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ และข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัย         

ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืนรองรับกำรเพ่ิมขยำยของข้อมูลที่เพ่ิมขึ้น

ตลอดเวลำ 

9. ด้ำนทรัพยำกรเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐำน กำรบริหำรงำนในส่วนของทรัพยำกรเทคโนโลยี

ดิจิทัลพ้ืนฐำนได้แก่ ระบบไฟเบอร์ออฟติก ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สำยส ำนักฯ ต้องมีระบบ

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีอยู่ มีระบบกำรแจ้งกำรช ำรุดแบบทันทีและระบบสำมำรถด ำเนินกำร

ต่อได้อย่ำงรวดเร็ว  มีกำรวำงแผนกำรขยำยพ้ืนที่ ให้บริกำรอินเตอร์ เน็ตที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์ 

เพ่ือให้เหมำะสมกับงบประมำณ  เพื่อให้มีผลกำรลงทุนที่คุ้มค่ำกับมหำวิทยำลัย 

10. ด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม  จะพัฒนำส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำให้เป็นหน่วยงำน        

ด้ำนดิจิทัลมีควำมตระหนักด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(Digital Go Green and Healthy) พร้อมเพ่ือกำรเรียนรู้และจะถ่ำยทอดองค์ควำมรู้           

ด้ำนกำรอนุรักษ์ ประหยัดพลังงำน กำรส่งเสริมสุขภำพให้ บุคลำกร ให้แก่หน่วยงำนภำยใน

มหำวิทยำลัย และชุมชน ผ่ำนทำงสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
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บทที่ 3 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

จุดแข็ง (Strength) 

1. บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่และมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับ

มอบหมำยเป็นอย่ำงดี  

2. บุคลำกรมีวัยวุฒิที่ใกล้เคียงกันท ำให้มีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำนมำกข้ึน 

3. บุคลำกรมีจิตบริกำร 

4. บุคลำกรมีควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน (Teamwork) และยอมรับฟังควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

5. มีทรัพยำกรด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

6. สถำนที่ตั้งขององค์กรมีท ำเลที่ตั้งเหมำะสมสำมำรถติดต่อได้ง่ำย 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. ครุภัณฑ์มีจ ำนวนมำกและอยู่กระจัดกระจำย ท ำให้ไม่สำมำรถดูแลบ ำรุงรักษำได้อย่ำงทั่วถึง 

2. บุคลำกรที่มีไม่สอดคล้องกับปริมำณงำน ส่งผลให้บุคลำกรต้องรับผิดชอบงำนหลำยด้ำน ทั้งภำระ

งำนหลักและภำระงำนรอง 

3. งำนที่ได้รับมอบหมำยเสร็จไม่ทันตำมก ำหนด เนื่องจำกมีงำนที่ต้องปฏิบัติเข้ำมำพร้อมๆกัน 

4. บุคลำกรขำดควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนวิทยำกำรใหม่ในบำงเนื้อหำ/หัวข้อ  

5. โครงกำรบำงโครงกำรมีกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ส่งผลกระทบต่อกำรเบิกจ่ำย

งบประมำณ 

โอกำส (Opportunities) 

1. นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ให้ควำมส ำคัญกับเทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำ เป็นโอกำสในกำรพัฒนำ

รูปแบบกำรเรียนกำรสอน ในลักษณะของสื่อดิจิทัลมำกขึ้น 

2. แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป็นโอกำสให้มีกำรจัดตั้ง Digital Startup หรือศูนย์สอบ/อบรม ทีม่ีควำมเกี่ยวข้อง 

3. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำครัฐและภำคเอกชน ส่งผลให้กำรใช้ประโยชน์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล

ร่วมกันเพ่ิมมำกข้ึน (MOU) 

4. ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร (MIS) 

มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย 
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5. มหำวิทยำลัยมีนโยบำยให้มีกำรน ำผลงำนวิจัยต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยเผยแพร่สู่สำธำรณะ 

6. ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นสิ่งจ ำเป็นในกำรใช้ชีวิตของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของ

มหำวิทยำลัย 

7. ปัจจุบันอุปกรณ์พกพำสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล (Content) ได้สะดวกและรวดเร็วมำกขึ้น 

อุปสรรค (Threats) 

1. ภัยคุกคำมจำกไวรัส มัลแวร์ แฮกเกอร์ มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัยของข้อมูลและกำรใช้งำน 

2. นโยบำยของรัฐบำลเกี่ยวกับ Single gateway กระทบต่อควำมเป็นส่วนตัวของกำรใช้ข้อมูลใน

ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. ในปัจจุบัน Digital Content มีขนำดของข้อมูลที่ใหญ่ ส่งผลกระทบต่อกำรใช้งำนระบบเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ตที่เพ่ิมมำกขึ้น 

4. ผู้ใช้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักในด้ำนกำรรักษำ

ควำมปลอดภัยทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. ขำดนโยบำยและแนวทำงในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร

จัดกำรร่วมกันของแต่ละหน่วยงำน 

6. ระบบจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำของมหำวิทยำลัยมีควำมไม่เสถียร ส่งผลกระทบต่อกำรใช้งำนด้ำน

เทคโนโลยีดิจิทัลของมหำวิทยำลัย 
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บทที่ 4  

แนวทำงกำรจัดท ำแผนกลยุทธ ์

  ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำมีแนวทำงกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ และแผนกลยุทธ์ โดยยึดยุทธศำสตร์

ของมหำวิทยำลัยและยุทธศำสตร์ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

ประจ ำปี  2557- 2561 เป็นหลัก โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

 ยุทธศำสตร์ที ่ 1 : สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัยกำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุน

ผู้บริหำร (ESS) เพ่ือกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน (Sustainable MIS) 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำง

เครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ (Digital Infrastructure & Connection) 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำน

เทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy) 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี (Digital Go Green and Healthy) 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึด

หลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) 

กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนกลยุทธ์ของส ำนักฯ ในครั้งนี้ จะมีควำมสอดคล้องกับ

ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยดังตำรำงที่ 4.1 
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ตำรำงท่ี 4.1 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปี 2557-2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  

ปี 2557-2561 

ยุทธศำสตร์ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ปี 2559 - 2563 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
สนับสนุนกำรเรยีนกำร
สอน กำรผลิตบณัฑิต 

กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและกำร
ให้บริกำรวิชำกำรด้วย

เทคโนโลยีดิจิทลั 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
พัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร           

(MIS) และระบบ
สนับสนุนผู้บริหำร (ESS) 
เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำง

มีประสิทธิภำพและ
ยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
พัฒนำโครงสร้ำง

พื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพ

และสร้ำงเครือข่ำย
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำท่ี

คุ้มค่ำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
พัฒนำศักยภำพของ
นักศึกษำ อำจำรย์ 
และบุคลำกรให้มี
ควำมเป็นเลิศด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทลั 

ยุทธศำสตร์ที่ 5
ส่งเสริมกำรใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกำรสร้ำง
เสรมิสุขภำพท่ีด ี

ยุทธศำสตร์ที่ 6 
พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรส ำนักดิจิทลั
เพื่อกำรศึกษำให้มี
คุณภำพโดยยดึ
หลักกำรบริหำร

จัดกำรบ้ำนเมืองที่ด ี

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : เสริมสร้ำงและ
บ ำรุงรักษำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
บนพ้ืนฐำนควำมพอเพียงและคุม้คำ่
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

   

  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร
สื่อสำรของนักศึกษำ บุคลำกร และ
ชุมชน 

  

  

  

ยุทธศำสตร์ที ่ 3 : กำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลยั 
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ตำรำงท่ี 4.1 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปี 2557-2561 (ต่อ)  

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  

ปี 2557-2561 

ยุทธศำสตร์ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ปี 2559 - 2563 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
สนับสนุนกำรเรยีน กำร
สอน กำรผลิตบณัฑิต  

กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและกำร
ให้บริกำรวิชำกำรด้วย

เทคโนโลยีดิจิทลั 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
พัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร 

(MIS) และระบบ
สนับสนุนผู้บริหำร 

(ESS) เพื่อกำร
บริหำรงำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
พัฒนำโครงสร้ำง

พื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพ

และสร้ำงเครือข่ำย
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำท่ี

คุ้มค่ำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
พัฒนำศักยภำพของ
นักศึกษำ อำจำรย์ 
และบุคลำกรให้มี
ควำมเป็นเลิศด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทลั 

ยุทธศำสตร์ที่ 5
ส่งเสริมกำรใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกำรสร้ำง
เสรมิสุขภำพท่ีด ี

 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำ
ระบบบรหิำรจดักำร

ส ำนักดิจิทลัเพื่อ
กำรศึกษำให้มีคณุภำพ
โดยยดึหลักกำรบรหิำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ด ี

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมกำรวิจยั
พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและนวัตกรรมเพื่อ
กำรศึกษำและชุมชน 

     

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรส่งเสริมและ
สร้ำงควำมตระหนักในเรื่องของกำรใช้
ทรัพยำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภำวะของ
ผู้ใช้งำน (ICT for Green) 
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บทที่ 5 

แผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติงานในช่วงปี พ.ศ. 2559-2563 ส านักดิจิทัลเพือ่การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต  การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 64  

เป้าประสงค์ที่ 1 มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลที่ช่วยสนับสนุนการเรียน การสอน 

1. สง่เสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการเรียนการสอน 
และบรหิารด้านการเรียนการสอน 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลยัในการผลิตสื่อการเรยีนการ
สอนออนไลน ์

3. ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีได้
มาตรฐานในระดับสากลเพื่อน ามาใช้ในการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน ์

1. 1. โครงการอบรมและพัฒนาสื่อการ 
 เรียนแบบออนไลน์ส าหรับผู้สอน 

1. จ านวนสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
กับรายวิชาที่เปิดสอน (หน่วย : สือ่) 
 

2. จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการผลติสื่อการเรียน 
ในระบบออนไลน์กับผูส้อนในปัจจบุันของ
มหาวิทยาลยั (หน่วย : คน)  

25 
 
 

 

40 

45 
 
 

 

60 
 

50 
 
 

 

60 
 

50 
 
 

 

60 
 

55 
 
 

 

65 
 

ฝ่ายการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส ์
 

 

2. จัดหาระบบการจดัการเรียนการสอน
 ผ่านระบบออนไลน ์

 

จ านวนระบบการจัดการเรยีนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ (หน่วย : ระบบ) 

1 1 2 2 2 

3. โครงการพัฒนานวัตกรรม              
 เพื่อการศึกษา (e-Learning) 

จ านวนนวัตกรรมเพื่อการศึกษา  
(หน่วย : สื่อ) 

11 - - - - 

 

 



15 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ) 

 
กลยุทธ์ 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
ตัวช้ีวัด 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 64 

เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูล ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพสูงได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ที่ 3 นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ การวิจัย และพัฒนาตัวเองได้ในระดับสูง 
1. ท าความร่วมมือกับส านักวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลด้านงานวิจัยได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ทั่วถึง และ
รวดเร็ว 

2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยให้ทันสมัยอยูเ่สมอ 

1.  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลู 
 งานวิจัยในรูปแบบ Web App และ
 รองรับ Mobile App 

ร้อยละจ านวนงานวิจัยในระบบ
ฐานข้อมูลที่ถูกสืบค้น 

30 
 

40 
 

50 
 

60 70 ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 
 

2.  โครงการปรับปรุงเว็บไซด์   
 มหาวิทยาลยั และเว็บไซด์หน่วยงาน
 ด้านการวิจัย 

1. ร้อยละจ านวนผูเ้ข้ามาใช้งานระบบ
หลังการปรบัปรุง 
 

2. ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบสารสนเทศงานวิจัย 

40 

 
ด ี
 

50 

 
ด ี
 

60 

 
ดี 
 

70 

 
ดี 
 

75 

 
ด ี
 

เป้าประสงค์ที่ 4 มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมลู ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.  ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
 รวบรวมข้อมลูภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการจัดการ
 ฐานข้อมูลด้าน ศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

2. จัดท าระบบสืบค้นข้อมลูด้านศลิปวัฒนธรรมที่มรีูปแบบที่
 น่าสนใจรองรับมากกว่าหนึ่งภาษา 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 ฐานข้อมูลด้านศลิปวัฒนธรรมของ 
 ท้องถิ่น 
 

1. จ านวนฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 
 

2. จ านวนผู้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 
 

3. ร้อยละจ านวนผูเ้ข้าใช้งานจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2 

 
>500 

 

 

20 
 

2 

 
>500 

 
 

25 
 

3 

 
>500 

 

 

30 

3 

 
>500 

 
 

45 

4 

 
>500 

 
 

50 

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ) 

 
กลยุทธ์ 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
ตัวช้ีวัด 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 64 

เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบสารสนเทศท่ีช่วยส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิน่  

1. มีระบบหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแบบเสมือน
จริงเพื่อจัดเก็บข้อมลูความเป็นมาของมหาวิทยาลัย 

1. โครงการพัฒนาระบบจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลยัในรูปแบบเสมือนจรงิ 

 

ระบบจดหมายเหตมุหาวิทยาลัยใน
รูปแบบเสมือนจริง 
 

- - 1 1 1 ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 6 น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน และท้องถิ่น 

1. ให้บริการวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร 

2. น าเสนอโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  

1. โครงการเผยแพร่แหล่งความรู้ ด้านวิชาการ 
งานวิจัยของมหาลัย ในรูปแบบเว็บไซด์ และ
Mobile Application ให้แก่ชุมชน 
 

1. จ านวนผลงานวิชาการ 
 

2. ระดับความพึงพอใจในการ   
  ให้บริการ 
 

20 
 

ดี 
 
 

30 
 

ดี 
 
 

40 
 

ด ี
 
 

50 
 

ด ี
 
 

60 
 

ด ี
 
 

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 
 

2. โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่ชุมชนท้องถิ่น 

 

1. ระดับความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

2. จ านวนหลักสตูรการฝึกอบรม 
(หน่วย : หลักสูตร) 

ดี 
 
 

1 

ดี 
 
 

1 

ด ี
 
 

1 

ด ี
 
 

1 

ด ี
 
 

1 

ฝ่ายอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน (Sustainable MIS)  

 
กลยุทธ์ 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
ตัวช้ีวัด 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 64 

เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางขอ้มูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัย  

1. จัดท าฐานข้อมูลกลางทีเ่ชื่อมโยง
ฐานข้อมูลที่ส าคญั 

1. โครงการออกแบบระบบฐานข้อมูลกลาง 
 (Centralized Data) 

จ านวนระบบฐานข้อมลูกลางทีไ่ดร้ับการออกแบบ  
(หน่วย : ระบบ) 

1 1 2 2 3 ฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูกลาง 
 (Centralized Data) 

 

1. จ านวนระบบท่ีใช้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลาง  
 (หน่วย : ระบบ) 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ
 บริหารจดัการด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

1 

 
 

ด ี
 

1 

 
 

ดี 
 

2 

 
 

ดี 
 

2 

 
 

ดี 
 

3 

 
 

ด ี
 

3. โครงการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการ
 บริหารจดัการหลักสูตรตามกรอบ
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 (TQF) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
(หน่วย : ระบบ) 

1 1 1 1 1 

เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุการท างานและการบริหารจัดการระบบงานภายในมหาวิทยาลัย 

1.  ก าหนดนโยบายแนวทางการปฏบิัติ
ด้านการพัฒนาระบบ MIS ที่เป็น
เอกภาพ 

1. โครงการพัฒนาแนวนโยบายและแนว

 ปฏิบัติในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

นโยบายและแนวปฏิบตัิในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
(หน่วย : ฉบับ) 

1 1 1 1 1 ฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

2. โครงการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ

 ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ

 มหาวิทยาลยั 

นโยบายและแนวปฏิบตัิความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัย (หน่วย : ฉบับ) 

1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน (Sustainable MIS) (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 64  

เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุการท างานและการบริหารจัดการระบบงานภายในมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

2.  พัฒนาระบบ MIS ที่ทันสมัยง่ายตอ่การใช้
 งานรองรับการใช้งานท้ังภายในและภายนอก
 มหาวิทยาลยัพร้อมรองรับการใช้งานผ่าน
 อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile  Devices) 
3.  พัฒนาระบบสารสนเทศจ าเป็นส าหรับคณะ
 วิชา หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา และ
 บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบรหิารงานที่มี
 ประสิทธิภาพ 
4.  ประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อ
 การใช้งานระบบ MIS และ ESS เพื่อการเป็น
 องค์กรอัจฉริยะและการเป็น “มหาวิทยาลัย
 อิเล็กทรอนิกส์ (e-University)” 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
 บริหารจดัการด้านการเรียนการสอนของ
 มหาวิทยาลยั 

1. จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 จัดการดา้นการเรียน การสอนของ
 มหาวิทยาลยั (หน่วย : ระบบ) 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
 สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการ
 เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

1 

 
ด ี
 

1 

 
ดี 
 

1 

 
ด ี
 

1 

 
ด ี
 

1 

 
ด ี

 

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
 บริหารจดัการด้านการบริหารจัดการ
 มหาวิทยาลยั 
 

1. จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 จัดการดา้นการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 (หน่วย : ระบบ) 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
 สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการ
 บริหารจดัการมหาวิทยาลัย 

1 
 

 

ด ี
 

1 
 

 

ดี 
 

1 
 

 

ด ี
 

1 
 

 

ด ี
 

1 

 
 

ด ี
 

3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
 บริหารจดัการด้านวิจัย 

1. จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 จัดการดา้นการวิจัย (หน่วย : ระบบ) 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
 สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการ
 วิจัย 

1 

 
 

ด ี
 

1 

 
 

ดี 
 

1 

 
 

ด ี
 

1 

 
 

ด ี
 

1 

 
 

ด ี
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน (Sustainable MIS) (ต่อ) 

 
กลยุทธ์ 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
ตัวช้ีวัด 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 64 

เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุการท างานและการบริหารจัดการระบบงานภายในมหาวิทยาลัย (ต่อ)  

 4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
 บริหารจดัการด้านการบริการ 

1. จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 จัดการดา้นการบริการ (หน่วย : ระบบ) 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
 สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการ
 บริการ 

1 
 

 

ดี 
 

1 
 

 

ดี 
 

1 
 

 

ดี 
 

1 
 

 

ด ี
 

1 
 

 

ดี 
 

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 

 

5. โครงการจัดท าฐานข้อมูลสนับสนุนการ
 ด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน 

1. จ านวนฐานข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงาน
 ของคณะ/หน่วยงาน 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูล
 การด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน 

1 

 

ดี 
 

1 

 

ดี 
 

1 

 

ดี 
 

1 

 

ด ี
 

1 

 

ดี 
 

เป้าประสงค์ที่ 3 มีระบบสารสนเทศเฉพาะส าหรับผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการปรับแผนกลยุทธ์ หรือการวางแผนของมหาวิทยาลัยในระยะยาว 

1.  พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรผัู้บรหิารและ
ผู้บริหารระดับสูง (ESS) เพื่อให้ช่วยการ
ตัดสินใจและการวางแผน 

2.  น าแนวความคิด Big Data Trends มาใช้ใน
การสร้างระบบสารสนเทศส าหรบัผู้บริหาร
และผูบ้ริหารระดับสูง (ESS) 

1. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
 ตัดสินใจผู้บริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง 
 (ESS) 

 

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

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
 สนับสนุนการตัดสินใจผูบ้ริหารและ
 ผู้บริหารระดับสูง (ESS) 

- 

 

- 

1 

 

ดี 
 

1 

 

ดี 
 

1 

 

ด ี
 

1 

 

ดี 
 

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน (Sustainable MIS) (ต่อ) 

 
กลยุทธ์ 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
ตัวช้ีวัด 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 64 

เป้าประสงค์ที่ 3 มีระบบสารสนเทศเฉพาะส าหรับผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการปรับแผนกลยุทธ์ หรือการวางแผนของมหาวิทยาลัยในระยะยาว (ต่อ)  

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

2. โครงการพัฒนาระบบ BI (Business 

 Intelligence) 

1. จ านวนระบบ BI (Business Intelligence) 
 (หน่วย : ระบบ) 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  

- 

 

- 

1 

 

ด ี
 

1 

 

ด ี
 

1 

 

ด ี
 

1 

 

ดี 
 

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 4 การบริการข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นเบ็ดเสร็จต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยได้ระดับท่ีดี 

1. พัฒนาและปรับปรุงการบริการสารสนเทศของ  
 มหาวิทยาลยัโดยน าเทคโนโลยี Social Network 
 Mobility มาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
2. บูรณาการระบบการบริการสารสนเทศให้สามารถใช้
 ร่วมกันในบริการเดียว 1 Stop – Service 

1. โครงการจัดท ารายการบริการขึน้
 เว็บไซตส์ านักดจิิทัลเพื่อการศึกษาให้
 นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายใน 
 และบุคคลทั่วไปไดร้ับทราบ 

1. จ านวนช่องทางการประชาสัมพนัธ์รายการ
 ให้บริการต่างๆ (หน่วย : ช่องทาง) 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่รับข่าวสารการ
 ประชาสมัพันธ์ของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

1 

 

ดี 
 

1 

 

ด ี
 

1 

 

ด ี
 

1 

 

ด ี
 

1 

 

ดี 
 

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน (Sustainable MIS) (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 64  

เป้าประสงค์ที่ 4 การบริการข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นเบ็ดเสร็จต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยได้ระดับท่ีดี (ต่อ) 

3. ประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจ
 ต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยี
 สารสนเทศ เพื่อการเป็นองค์กรอัจฉริยะ
 และการเป็น “มหาวิทยาลัย
 อิเล็กทรอนิกส์ (e-University)” 

2. โครงการปรับปรุงงานบริการเพือ่ให้บริการ
 แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop – Service) 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ปรบัเปลี่ยน เพื่อลด
 ขั้นตอนและเน้นการบริการให้มีประสิทธิภาพ
 ของทุกงานบริการ (หน่วย : ฉบับ) 

2.  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
 เทคโนโลยีสารสนเทศของส านักดจิิทัลเพื่อ
 การศึกษา 

1 

 

ด ี
 

1 

 

ด ี
 

1 

 

ดี 
 

1 

 

ดี 
 

1 

 

ด ี
 

ฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

3.  โครงการพัฒนาระบบบริการอเิล็กทรอนิกส์
 บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) 

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

2.  ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริการ
 อิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณเ์คลื่อนที่ 
 (Mobile Devices) 

1 

 

 

 

ด ี

1 

 

 

 

ด ี

1 

 

 

 

ดี 

1 

 

 

 

ดี 

1 

 

 

 

ด ี

        

 

 

 

 

 



22 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุ้มค่า  

(Digital Infrastructure & Connection) 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 64  

เป้าประสงค์ที่ 1 มีการวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชนส์ูงสุดสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บริการและเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลัให้มี
 ความทันสมัยมีการกระจายอย่างทั่วถึงครอบคลุม
 พื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลยัมีเสถียรภาพ  
 มีความมั่นคง ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้
 สามารถให้บริการได้อยา่งต่อเนื่อง 
2. พัฒนาการให้บริการระบบเครือข่ายไรส้ายทีไ่ด้
 มาตรฐานสามารถรองรับการเรียนการสอน  
 การท างานแบบทุกท่ีทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
 ที่มีความหลากหลายได ้
3. จัดหาระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์ปัญหาระบบ
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก และเพิ่มประสิทธิภาพ
 การด าเนินงานด้านความปลอดภยัสารสนเทศ 
4. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจดัการไอพี                   
 (IP Management) ให้ไดม้าตรฐานและมี
 ประสิทธิภาพ เตรยีมความพร้อมส าหรับขอบข่าย
 ของบริการอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ (IPv6) 

1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 หลักของทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ให้มี
 เสถียรภาพ ทนทานต่อความผิดพร่องที่
 อาจจะเกิดขึ้นและมคีวามพร้อมใหบ้ริการ
 เครือข่าย 

1. จ านวนการหยุดให้บริการ 
 (Downtime) (หน่วย : ครั้งต่อป)ี 
 
 

<10 
 
 
 
 
 

<5 
 
 
 
 
 

<3 
 
 
 
 
 

<2 
 
 
 
 
 

<1 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริการระบบ
เครือข่ายและซ่อมบ ารุง 

 

2. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพือ่บริการสืบค้น
 ด้วยตนเองและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 ส านักดิจิทลัเพื่อการศึกษา 

1. จ านวนคอมพิวเตอร์ในการจัดหา
 ต่อปี (หน่วย : เครื่อง) 

2. ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ 

50 

 
ดี 
 

50 

 
ด ี
 

50 

 
ดี 
 

50 

 
ดี 
 

50 

 
ดี 
 

3. โครงการระบบห้องศูนย์ข้อมูลด้านเทคโนโลยี
 ดิจิทัล 

1. ระบบห้องศูนย์ข้อมูลด้าน
 เทคโนโลยีดิจิทลั (หน่วย : ระบบ) 

- 
 

1 
 

1  
 

1 
 

1  
 

4. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพือ่ขยาย
 ความสามารถในการให้บริการ และทดแทน
 เครื่องคอมพิวเตอร์เดมิที่ช ารุด 

1. จ านวนคอมพิวเตอร์ในการจัดหา
 ต่อปี (หน่วย : เครื่อง) 

2. ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ 

100 

 
ดี 

100 

 
ด ี

100 

 
ดี 

100 

 
ดี 
 

200 

 
ดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุ้มค่า                 

(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 64  

เป้าประสงค์ที่ 1 มีการวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชนส์ูงสุดสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บริการและเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

 5. โครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
 และอุปกรณ์ Smart Phone 

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ 
 
 

ดี 
 
 

ดี 
 
 

ด ี
 
 

ดี 
 
 

ดี 
 
 

ฝ่ายบริการระบบเครือข่าย
และซ่อมบ ารุง 

 
6. โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 ส าหรับฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการ
 บริหารจดัการมหาวิทยาลัย 

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลยั (หน่วย : ระบบ) 

1  
 
 

- 
 
 

1  
 
 

- 
 
 

1 
 

7. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ ICT 
 และการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย 

จ านวนครั้งการหยดุให้บริการ 
(หน่วย : ครั้งต่อปี) 

<10 
 
 

<5 
 
 

<3 
 
 

<2 
 
 

<1 
 
 

8. โครงการขยายจุดบริการสญัญาณอินเทอร์เนต็
 ไรส้าย พ้ืนท่ีเวียงบัว, ศูนย์แมส่า, ศูนย์แม่ริม, 
 วิทยาลัยแมฮ่่องสอน 

1. จุดให้บริการสญัญาณอินเทอร์เนต็ไรส้าย
 ที่เพ่ิมขึ้น (หน่วย : ชุด) 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร
 สัญญาณอินเทอรเ์น็ตไรส้าย 

 

>600 

 

ดี 

>50 

 
ดี 

>50 

 

ด ี
 

>50 

 

ดี 
 
 

>50 

 

ดี 
 
 

9. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีให้บริการเครือข่ายไร้สาย 
 (Wireless Zone) ส าหรบัให้บริการแก่
 นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
 

1. พ้ืนท่ีให้บริการเครือข่ายไรส้าย
 (Wireless Zone) ที่เพ่ิมขึ้น (หน่วย : จุด) 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารพื้นท่ี
 บริการเครือข่ายไรส้าย (Wireless 
 Zone) 

>2 
 

ดี 

>2 
 

ดี 

>2 
 

ด ี
 

>2 
 

ดี 
 

>2 
 

ดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุ้มค่า                 

(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 64  

เป้าประสงค์ที่ 1 มีการวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชนส์ูงสุดสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บริการและเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

 10. โครงการปรับปรุงระบบป้องกนัการบุกรุกและ 
  โจมตีระบบเครือข่าย 

มหาวิทยาลยัมีระบบป้องกันการบกุรุกและโจมตี
ระบบเครือข่าย (หน่วย : ระบบ) 

1 1 1 1 1 ฝ่ายบริการระบบ
เครือข่ายและซ่อมบ ารุง 

 
11. โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย 
 ทางระบบเครือข่ายเพื่อให้การเข้าถึงองค์   
 ความรู้ภายใน และภายนอกมหาวทิยาลัย
 เป็นไปอย่างมีความปลอดภัย 

มหาวิทยาลัยมีระบบรักษาความปลอดภัยทาง
ระบบเครือข่าย (หน่วย : ระบบ) 

1 1 1 1 1 

12. โครงการจัดหาระบบเฝ้าดูแลและออกรายงาน 
 ประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครอืข่าย 

มหาวิทยาลยัมีระบบเฝ้าดูแลและออกรายงาน
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครอืข่าย  
(หน่วย : ระบบ) 

1 1 1 1 1 

13. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ตรวจจับและก าจัด
 ไวรัสใหค้รอบคลุมคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของ
 มหาวิทยาลยั 

1. ออกรายงานประสิทธิภาพการใช้งาน ระบบ
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (หน่วย : ชุด) 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบแสดงผลรายงาน
 ประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครอืข่าย
 คอมพิวเตอร์ (หน่วย : ระบบ) 

3. จ านวนซอฟต์แวร์ตรวจจับและก าจัดไวรัส  
 (หน่วย : ชุด) 

12 

 
1 
 
 

 
1000 

12  

 
1  
 
 

 
1000  

 

12  

 
1  
 
 
 

1000  

 
 

12  

 
1  
 
 
 

1000  
 
 

12  

 
1  
 
 
 

1000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุ้มค่า                 

(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 64  

เป้าประสงค์ที่ 1 มีการวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชนส์ูงสุดสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บริการและเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

14. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อ
 รองรับ IPv6 

1.  ระบบตรวจสอบผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตระบบจดัเก็บ
 ฐานข้อมูลและเก็บข้อมลูส ารองแบบอัตโนมัติ            
 (หน่วย : ระบบ) 

2.  จ านวนระบบเครือข่ายที่รองรับ IPv6  
 (หน่วย : ระบบ) 

3. บริการดา้นระบบเครือข่ายทีส่ามารถให้บริการไดผ้่าน
 ระบบเครือข่าย IPv6 (หน่วย : ระบบ) 

2  
 
 

1  

 

2  

3  
 
 

1  

 

3  

3  
 
 

1  

 

4  

3  
 
 

1 

  

5 

3  
 
 

1 

  

6 

ฝ่ายบริการระบบ
เครือข่ายและซ่อมบ ารุง 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบแม่ข่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยี Cloud Server เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและลดค่าใช้จ่ายการลงทุนในภาพรวม 

1. จัดหาซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และสง่เสริมการ
บริหารจดัการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกัน ภายในมหาวิทยาลยัอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วย Cloud Computing 
Technology และการใช้เทคโนโลยีสเีขียว 
(Green IT) 

1. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 แม่ข่ายและส ารองข้อมูล 

จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและส ารองข้อมูล 
(หน่วย : เครื่อง/ปี) 

1 1  
 

1 
 

1 1 ฝ่ายบริการระบบ
เครือข่ายและซ่อมบ ารุง 
 

2. โครงการระบบประมวลผลแบบ Cloud 
 Computing 

ระบบท่ีให้บริการผ่านระบบประมวลผลแบบ Cloud 
Computing (หน่วย : ระบบ) 

2 3 5 10 12 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุ้มค่า                 

(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 64  

เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบแม่ข่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยี Cloud Server เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและลดค่าใช้จ่ายการลงทุนในภาพรวม (ต่อ) 

2. สร้างมาตรฐานการพัฒนาการให้บริการและการ
รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีดิจิทลั 

 

3. โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบ Desktop 
 Cloud 

ระบบท่ีให้บริการผ่านระบบ Desktop 
Cloud (หน่วย : ระบบ) 

1 1 2 2 3 ฝ่ายบริการระบบ
เครือข่ายและซ่อมบ ารุง 
 

เป้าประสงค์ที่ 3  มีการร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ เพ่ือความคุ้มค่าและยั่งยืน 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรเพื่อ
 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัด้านฮารด์แวร์ ซอฟแวร์ 
 ทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน 
 
 
 
 
 

1. จัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
 ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัย
 ท าหน้าที่ เป็นศูนย์การอบรมและพัฒนา
 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
 

ข้อตกลงความร่วมมือกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น  
(หน่วย : ฉบับต่อปี) 

1 1 1 1 1 ฝ่ายบริการระบบ
เครือข่ายและซ่อมบ ารุง 
 

2. จัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 
 ภาครัฐ /ภาคเอกชน / ชุมชนท้องถิ่น    
 โดยมหาวิทยาลยัท าหน้าท่ีเป็นที่ปรึกษา
 ในการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อตกลงความร่วมมือกับภาครัฐ /
ภาคเอกชน / ชุมชนท้องถิ่น  
(หน่วย : ฉบับต่อปี) 

1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุ้มค่า                 

(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 64  

เป้าประสงค์ที่ 4 ร่วมกับมหาวิทยาลัย สถานศึกษาอืน่ๆ เพ่ือใช้เทคโนโลยีสร้างการสื่อสารและเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ ฐานข้อมลูการวิจัยร่วมกัน 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
 ฐานข้อมูลการวิจยักับมหาวิทยาลยัหรือ
 สถานศึกษาอ่ืนๆ 

1. จัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
 มหาวิทยาลยัสถานศึกษาอื่นๆ เพือ่ใช้
 เทคโนโลยีสร้างการสื่อสารและเครือข่าย
 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ 
 ฐานข้อมูลการวิจยัร่วมกัน 
 

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยั สถานศึกษาอื่นๆ เพือ่ใช้
เทคโนโลยีสร้างการสื่อสารและเครือข่าย
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านวิชาการ 
ฐานข้อมูลการวิจยัร่วมกันอย่างน้อย 
(หน่วย : ฉบับต่อปี) 

1 1 1 1 1 ฝ่ายบริการระบบ
เครือข่ายและซ่อมบ ารุง 
 

เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ มหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพในระดับที่ดี 

1. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความ
 ทันสมัย ความรวดเร็ว มีเสถียรภาพ ความมั่นคง 
 และความปลอดภัย เพื่อให้สามารถให้บริการได้
 อย่างต่อเนื่อง  
2. ด าเนินการดา้นการสร้างความเช่ือมั่นและ
 เสถียรภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

1. โครงการตดิตั้งระบบบริการเช่ือมต่อกับ  
 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู 
 เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และ
 ผู้สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรูภ้ายใน 
 และภายนอกมหาวิทยาลัยได ้

1. มหาวิทยาลัยมีระบบบริการ
 เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอรเ์นต็
 ความเร็วสูง (Gbps) (หน่วย : ระบบ) 

2. สถิติการหยดุให้บริการ 
  (หน่วย : ช่ัวโมง/เดือน) 

3 
 
 

 
<=10 

> 3 
 
 
 

<=5 

> 5 
 
 
 

<=3 

>10 
 
 
 

<=3 

>10 
 
 
 

<=3 

ฝ่ายบริการระบบ
เครือข่ายและซ่อมบ ารุง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy) 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 64  
เป้าประสงค์ที่ 1 มีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและทนัสมัยให้กับนักศึกษา  อาจารย์ บุคลากร และชุมชนท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 
เป้าประสงค์ที่ 2 นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรน าความรู้ ประโยชน์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท างานและการพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เป้าประสงค์ที่ 3 นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มีความสนใจ ความใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น  
เป้าประสงค์ที่ 4 มีสังคมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 5 นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐานสากล 
1. เสรมิสร้างศักยภาพความรูด้้านเทคโนโลยี

สารสนเทศให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
และชุมชนท้องถิ่น ตามความต้องการ และ
ความเหมาะสมของระดับการเรียนรู้ 

2. จัดหาหลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

3. จัดหาวิทยากรทีม่ีความรู้ความสามารถมา
ถ่ายทอดองค์ความรู ้

4. จัดหาสถานท่ีและอุปกรณ์ที่เอื้อตอ่การจัดการ
ฝึกอบรม  

1. โครงการ IT Exit Exam 
 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
(หน่วย : คน) 
 

2. ร้อยละผูส้อบผ่านของผู้เข้าสอบ
ทั้งหมดมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

100 
 

 
 

50 
 

150 
 
 

 

60 
 

200 
 
 

 
 

70 
 

250 
 
 

 

80 
 

250 
 
 

 

80 
 

ฝ่ายการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส ์

2. โครงการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ส าหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
อบรม 

2. จ านวนหลักสตูรการฝึกอบรม  
(หน่วย : หลักสูตร) 

ดี 
 
 
 

5 
 

ดี 
 
 
 

5 
 

ดี 
 
 
 

5 
 

ดี 
 
 
 

5 
 

ดี 
 
 
 

5 
 

ฝ่ายอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี  

(Digital Go Green and Healthy) 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 64  
เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างความตระหนักของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
1. รณรงค์การประหยดัพลังงานโดยใช้อุปกรณ์ที่

ได้รับมาตรฐานสากล 
2. ให้ความรู้และก าหนดแนวทางการใช้อุปกรณ์

ด้านเทคโนโลยีทีไ่ด้มาตรฐาน 
3. สร้างความตระหนักของการใช้งานเทคโนโลยี

ดิจิทัลอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ประหยดัพลังงาน 

1. โครงการรณรงค์การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัที่
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยสื่อ
 ประชาสมัพันธ์ 

จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  
(หน่วย : สื่อ) 

1 1 1 1 1 ฝ่ายการเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส ์

2. โครงการ Private Cloud จ านวน Physical server ลดลง  
(หน่วย : เครื่อง) 

10 10 10 10 10 ฝ่ายบริการระบบ
เครือข่ายและซ่อมบ ารุง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 64  
เป้าประสงค์ที่ 1 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดีที่สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุก ในการปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร (Healthy Organization) ควบคู่กับการสร้าง 
ธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) 
1. ประยุกต์ใช้การจดัการความรู้เป็นกรอบในการ
 บริหารงาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดง
 ความคิดเห็นในงานด้านต่าง ๆ 

1. โครงการจดัการความรูส้ านักดิจิทลัเพื่อ
 การศึกษา 
 

1.  ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

2.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม
 กิจกรรม 
 

80 
 

ดี 
 

80 
 

ดี 
 

80 
 

ด ี
 

80 
 

ด ี
 

80 
 

ด ี
 

ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักดจิทิัล
 เพื่อการศึกษา 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
น าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานหรือถ่ายทอด
ให้กับบุคลากรในองค์กร 

80 80 80 80 80 

3. การบริหารจัดการส านักงาน รายงานผลการด าเนินงานเสนอตอ่ผู้บริหาร 
(หน่วย: ครั้ง) 

3 3 3 3 3  

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
 ประจ าป ี

 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตจิัดท า 
 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิราชการ
 ประจ าปี (หน่วย : คน) 

2.  แผนยุทธศาสตร์ของส านักดิจิทัลเพื่อ
 การศึกษามีความสอดคล้องและเปน็ไปตาม
 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  

 (หน่วย : ระดับ) 

20 

 

มาก 

 

20 

 

มาก 

20 

 

มาก 

20 

 

มาก 

 20 

 

มาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)(ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

61 62 63 64 64  
เป้าประสงค์ที่ 1 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดีที่สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุก ในการปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร (Healthy Organization) ควบคู่กับการสร้าง 
ธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) (ต่อ) 
 5. โครงการบริหารจดัการเพื่อการ

 ให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. อัตราความเร็วอินเทอร์เน็ต 

2. โดเมน cmru.ac.th (หน่วย : โดเมน) 

600Mbps 
 

1 

>1Gbps 
 

1 

>1Gbps 
 

1 

>1Gbps 
 

1 

>1Gbps 
 

1 

ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

6. โครงการการใช้งานซอฟต์แวรล์ขิสิทธิ์
 ถูกต้องตามกฎหมาย 

1. จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย (หน่วย : ชุด) 
 
 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยใช้
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย
ตามโครงการ (หน่วย : เครื่อง) 

1 
 

 

3000 

1 
 

 

>=3000 

 

1 
 

 

>=3000 

1 
 

 

>=3000 

1 
 

 

>=3000 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย  คณะกรรมการประจําสถาบนั สาํนักและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

----------------------------- 
 
 เพ่ืออนุวัตตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับคณะกรรมการประจําส่วนราชการและการจัดระบบบริหารงานในส่วนราชการ และให้เป็นไปตามมาตรา ๕ 
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยคํานึงถึงความมี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจํา 
สถาบัน สํานักและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศนูย์ ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๒)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน สาํนัก ศูนย์ ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๓)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในคณะ วิทยาลัย สถาบัน
สํานัก และส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ การบริหารและการดําเนินงานของ
ส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของสํานักดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ข้อ ๔  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในข้อบังคับน้ีหรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ีให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
 ข้อ ๕  ในข้อบังคับน้ี 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
   



 

 

- ๒ - 

 “สถาบัน”  หมายความว่า สถาบันตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ และให้หมายความรวมถึงสถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา   
 “สํานัก”  หมายความว่า สํานักตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ และให้หมายความรวมถึงสํานักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา   
 “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า ประธานกรรมการคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 “ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า ผู้อํานวยการของสถาบัน สํานัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 “กรรมการ”  หมายความว่า กรรมการประจําสถาบัน สํานัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 “ผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า กรรมการประจําสถาบัน สํานักผู้ทรงคณุวุฒิ ซึ่งแต่งต้ังจากบุคคล
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 ข้อ ๖  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ีและในกรณทีี่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 
ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยและใหถ้ือคําวินิจฉัยของอธิการบดีเป็นที่สุด 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการประจําสถาบนั สํานัก 

_____________________ 
 
 ข้อ ๗  ในแต่ละสถาบัน สํานัก ให้มคีณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีคนหน่ึงที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ จาํนวนสี่คน เป็นกรรมการ  
(๓) ผู้อํานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
(๔) รองผู้อํานวยการคนหน่ึงโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการตาม (๒) ต้องแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยสามคน  
สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการและหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมก็ได้ 
ข้อ ๘  คุณสมบัติของกรรมการตามข้อ ๗ (๒) มีดังน้ี  
(๑) เป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  
(๒) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม 
(๓) เป็นผู้มีความสนใจในอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนวิชาการ 
(๔) มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้าง ระบบ บริบท และศักยภาพของสถาบัน สํานัก 
(๕) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถาบัน สํานักของมหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
(๖) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสถาบัน สํานัก 
ข้อ ๙  ให้ประธานกรรมการ และกรรมการ ตามข้อ ๗ (๓) และ (๔) ดําเนินการสรรหาเพ่ือให้ได้มา

ซึ่งกรรมการตามข้อ ๗ (๒) ทีค่รบวาระหรือที่ว่างลงก่อนครบวาระ 
ข้อ ๑๐  ให้อธิการบดีนํารายช่ือคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานักตามข้อ ๗ ที่ครบวาระ 

หรือที่ว่างลงก่อนครบวาระ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง 
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ข้อ ๑๑ คณะกรรมการประจาํสถาบัน สํานัก มีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของสถาบัน สํานัก ให้สอดคล้องกับนโยบาย 

และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
(๒) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของสถาบัน สํานัก  

ตลอดจนปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน 
(๓) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน สํานัก 
(๔) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการจัดระบบบริหารงานของสถาบัน สํานัก 
(๕) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมถึงการจัดหาผลประโยชน์ 

จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความดูแลของสถาบัน สํานัก 
(๖) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการออกระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวกับการบริหารและดําเนินงาน 

ของสถาบัน สาํนัก 
(๗) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น 

ในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ 
ของคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของสถาบัน สํานักที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ  
 ข้อ ๑๒  กรรมการตามข้อ ๗ (๒) มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้ 
 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการตามขอ้ ๗ (๒) พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภามหาวิทยาลัยให้ออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๘  
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 ในกรณีกรรมการตามข้อ ๗ (๒) ว่างลงก่อนครบวาระและได้มีการดําเนินการให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทนแล้ว 
ให้ผู้น้ันอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า 
เก้าสิบวันจะไม่ดําเนินการเพ่ือให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ ให้คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก 
ประกอบด้วยกรรมการเท่าทีม่ีอยู่ มีอํานาจและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  
 ในกรณีกรรมการตามข้อ ๗ (๒) ว่างลงก่อนครบวาระ ให้มกีารดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๗ (๒) 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผูน้ั้นพ้นจากตําแหน่ง 

ในกรณีกรรมการตามข้อ ๗ (๒) จะครบวาระ ให้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๗ (๒) 
ภายในหกสิบวันก่อนครบวาระ 

ข้อ ๑๓  การประชุมของคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยอนุโลม 
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หมวด ๒ 
การจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก 

_____________________ 
 
ข้อ ๑๔  สถาบนั สํานัก มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

ตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ ๑๕  ในสถาบัน สํานักให้มีผู้อํานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผดิชอบงานของสถาบัน สํานัก 

และจะใหม้ีรองผู้อํานวยการตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือทําหน้าที่และรบัผิดชอบตามที่
ผู้อํานวยการมอบหมายก็ได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้อํานวยการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ให้อธิการบดีแต่งต้ังรองผู้อํานวยการจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการ 

และให้อธิการบดีมีอํานาจถอดถอนรองผู้อํานวยการโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการ 
เมื่อผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่ง ให้รองผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งด้วย 
ข้อ ๑๖  ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดํารง

ตําแหน่งผู้อํานวยการ ให้อธิการบดีแต่งต้ังผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการแต่ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
 ข้อ ๑๗  ผู้อํานวยการ มีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี   

(๑) บริหารกิจการในสถาบัน สํานักให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ 
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ทั้งน้ี ใหส้อดคล้อง
กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม การปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

(๒) กํากับ ควบคุม และดูแล บุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ ทรัพย์สินอ่ืน และ การบริหาร
กองทุน รวมทัง้การจัดหารายได้ของสถาบัน สํานัก ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสถาบัน สาํนัก ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบัน สํานัก และนําผลมาปรับปรุง
พัฒนาในการดําเนินงาน 

(๔) ควบคุมคุณภาพของสถาบัน สํานัก ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ  
(๖) ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์ 

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน  
(๗) สร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมกับคณะหรือ

หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง และสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
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(๘) ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงให้เจริญก้าวหน้า ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตในการทํางานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการ  

(๙) สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับคณะหรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(๑๐) เสนอแต่งต้ังและถอดถอนรองผู้อํานวยการ  
(๑๑) เป็นผู้แทนสถาบัน สํานัก ในกิจการทั่วไป 
(๑๒) จัดทําและเสนอรายงานประจําปีเก่ียวกับกิจการด้านต่างๆ ของสถาบัน สํานัก ต่อมหาวิทยาลัย 
(๑๓) สนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

ตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๑๔) แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสถาบัน สํานัก หรือคณะกรรมการอ่ืนใด คณะอนุกรรมการ หรือ

บุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึง
อย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของผู้อํานวยการ 

(๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสัง่และประกาศของมหาวิทยาลัย หรือตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย  
            ข้อ ๑๘  การบริหารการเงิน การพัสดุ และงบประมาณ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบประกาศ และ
คําสั่งของมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๙  การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง ของมหาวิทยาลัย 

   
บทเฉพาะกาล 

_____________________ 
 

 ข้อ ๒๐  ใหค้ณะกรรมการประจําสถาบัน สํานักที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้
บังคับเป็นคณะกรรมการประจําสถาบัน สาํนักตามข้อบังคับน้ีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประจํา
สถาบัน สํานักขึ้นใหม่ตามข้อบังคับน้ี ทั้งน้ี ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 
 ให้อธิการบดีดําเนินการให้มคีณะกรรมการประจําสถาบัน สํานักตามข้อ ๗ ภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่
ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
             ถนอม  อินทรกําเนิด 

(นายถนอม  อินทรกําเนิด) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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หมายเหตุ :-  เหตุผลในการออกข้อบังคับฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วย
คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานักและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
ในการดําเนินการยิ่งขึ้น และตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้
องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อํานาจและหน้าที่ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก
ตําแหน่งของกรรมการประจําส่วนราชการตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําส่วนราชการและการจัดระบบ
บริหารงานในส่วนราชการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ประกอบกับความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ 
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้ จึงจําเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 
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