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บทท่ี 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

 
1.1 ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ต่อมำได้แบ่งส่วนรำชกำรและจัดตั้งขึ้น โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติ          

กำรบริหำรส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2550 ประกอบกับควำมในมำตรำ 18 (2)                          

แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในกำรประชุม 

ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2558  และได้ประกำศ ณ วันที่ 2 กรกฎำคม 2558 ให้มีกำรจัดตั้ง

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ เป็นส่วนงำนภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

โดยใช้ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Office of Digital for Education  

ในปัจจุบันกำรแบ่งงำนภำยในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ อำศัยตำม

ประกำศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558  ได้มีกำรแบ่งหน่วยงำน         

ในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) งำนบริหำรทั่วไป  2) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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1.2 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์ 

 

วิสัยทัศน์  

“เปน็องคก์รที่เปน็เลศิดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่สนบัสนนุ 

คุณภาพการศกึษาอยา่งยัง่ยนื” 

 

 พันธกิจ 

1. พัฒนำกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตำมมำตรฐำนระดับสำกล 

2. พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่องค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ 

3. ส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน 

ให้มีประสิทธิภำพอย่ำงเต็มศักยภำพแก่บุคลำกร นักศึกษำ และท้องถิ่น 

4. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ควำมรู้กับบุคลำกรทั้งภำยใน

และภำยนอกองค์กรเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำร

จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนำระบบดิจิทัลให้ตอบสนองนโยบำย และสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรงำนของ

มหำวิทยำลัยตำมภำรกิจทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. เพ่ือพัฒนำสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและเพ่ือกำรเรียนรู้ 

3. เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตลอดจน              

สร้ำงเครือข่ำยดิจิทัลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
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1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน          
กำรผลิตบัณฑิต  กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1. มีเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำงๆ 
 ที่ทันสมัยได้มำตรฐำนสำกลที่ช่วยสนับสนุน กำรเรียน
 กำรสอน 
2. มีระบบสำรสนเทศฐำนข้อมูล ด้ำนกำรวิจัยของ
 มหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพได้มำตรฐำน 
3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรได้รับประโยชน์จำกกำร
 ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ กำรวิจัย และ
 พัฒนำตัวเองได้ในระดับสูง 
4. มีระบบสำรสนเทศฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรม         
 ของท้องถิ่น รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
5. มีระบบสำรสนเทศท่ีช่วยส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุง
 ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
6. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำร
 บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน และท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศ                  
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบ
สนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพ่ือกำรบริหำรงำน                        
อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน (Sustainable 
MIS) 

1. เป็นศูนย์กลำงข้อมูลและระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
 และกำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 
2. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนและกำร
 บริหำรจัดกำรระบบงำนภำยในมหำวิทยำลัย 
3. มีระบบสำรสนเทศเฉพำะส ำหรับผู้บริหำร และผู้บริหำร
 ระดับสูงเพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรปรับแผน       
 กลยุทธ์ หรือกำรวำงแผนของมหำวิทยำลัยในระยะยำว 
4. กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยเป็น
 เบ็ดเสร็จต่อกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยได้ระดับที่ดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน                 
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและ
สร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ (Digital 
Infrastructure & Connection) 

1. มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน                    
 ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้อง
 ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไป          
 ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย 
2.  มีระบบแม่ข่ำยสำรสนเทศมหำวิทยำลัยที่ใช้
 เทคโนโลยี Cloud Server เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
 บริหำรจัดกำรทรัพยำกร และลดค่ำใช้จ่ำยกำรลงทุน         
 ในภำพรวม 
3.  มีกำรร่วมมือกับภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำ
 เครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลด้ำนฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
 เพ่ือควำมคุ้มค่ำและยั่งยืน 
4. ร่วมกับมหำวิทยำลัย สถำนศึกษำอ่ืนๆ เพื่อใช้เทคโนโลยี
 สร้ำงกำรสื่อสำรและเครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ด้ำนวิชำกำร ฐำนข้อมูลกำรวิจัยร่วมกัน 
5. มีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของมหำวิทยำลัยที่มี
 ประสิทธิภำพ เสถียรภำพในระดับท่ีดี 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำศักยภำพของ
นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และบุคลำกร       
ในท้องถิ่น ให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Tech-savvy) 
 
 
 
 
 
 
 
*ปรับเปลี่ยนเม่ือ 25 เมษำยน 2561 

1. มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ    
 ที่เหมำะสมและทันสมัยให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ 
 บุคลำกร และชุมชน ท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ 
2. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรน ำควำมรู้ ประโยชน์ 
 ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรท ำงำนและกำรพัฒนำ
 ตนเองและพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร มีควำม สนใจ ควำมใฝ่รู้
 ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมำกขึ้น  
4. มีสังคมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
5. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรมีทักษะด้ำนเทคโนโลยี
 ดิจิทัลที่ได้มำตรฐำนสำกล 



5 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี                              
(Digital Go Green and Healthy) 

1. สร้ำงควำมตระหนักของกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร            
ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำให้มีคุณภำพ                     
โดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี                       
(Good Governance) 

1.  ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี       
 ที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุกในกำรปฏิบัติของ
 บุคลำกรในองค์กร (Healthy Organization) ควบคู่กับ
 กำรสร้ำงธรรมำภิบำล และมำตรฐำนกำรท ำงำนที่มี
 ผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) 
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1.4 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน (Administration Chart)  

 

 

  

 

 

 

 




