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ค าน า 
 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมีหน้ำท่ีรับผิดชอบประสำนและสนับสนุนในด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเป็นไปอย่ำง

มีประสิทธิภำพ ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำแผนระบบสำรสนเทศประจ ำปีงบประมำณ 2561 ซึ่ง

จะใช้เป็นแผนกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพเพ่ือตอบสนอง

นโยบำยในกำรเป็น E-University ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

 
 

( อ.อ ำนำจ โกวรรณ )                                                                      

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของส ำนักวิทยบริกำร ต่อมำได้แบ่งส่วนรำชกำรและจัดตั้งขึ้น 

โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2550  

ประกอบกับควำมในมำตรำ 18 (2) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เชียงใหม่ ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2558  เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 และได้ประกำศ ณ วันที่ 2 กรกฎำคม 2558 ให้มี

กำรจัดตั้งส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ เป็นส่วนงำนภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ใช้ชื่อ

ภำษำอังกฤษว่ำ Office of Digital for Education  

ในปัจจุบันกำรแบ่งงำนภำยในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ อำศัยตำมประกำศของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 ได้มีกำรแบ่งหน่วยงำนในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) งำนบริหำรทั่วไป 2) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 

1) เพ่ือพัฒนำระบบดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำให้ตอบสนองนโยบำยและสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย

ตำมภำรกิจทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม กำรทะนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2) เพ่ือพัฒนำสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและเพ่ือกำรเรียนรู้  

3) เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยดิจิทัลทั้งใน

ประเทศและต่ำงประเทศ 

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน 

พันธกิจ 

1. พัฒนำกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตำมมำตรฐำนระดับสำกล 

2. พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่องค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ 

3. ส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ

อย่ำงเต็มศักยภำพแก่บุคลำกร นักศึกษำ และท้องถิ่น 

4. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ควำมรู้กับบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร

เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
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5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

โครงสร้างการองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงาน 
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ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

      ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มีจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนทั้งหมด 19 คน จ ำแนกเป็น ชำย  13 คน และ หญิง 6 คน 
จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนทัง้หมด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 (จ ำแนกตำมประเภทบุคคล) 

ประเภทบุคลากร 
สายสนับสนุน 

จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 
รวม ต่ ำกว่ำ

ปริญญำตร ี
ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

1. ข้ำรำชกำร - - - - - 
2. ลูกจ้ำงประจ ำ - - - - - 
3. พนักงำนมหำวิทยำลัย - 13 6 - 19 
4. พนักงำนชั่วครำว - - - - - 
5. พนักงำนรำชกำร - - - - - 
6. พนักงำนลูกจ้ำงโครงกำร - - - - - 

รวม - 13 6 - 19 



8 
 

 

 

ตอนที่ 2 
แผนสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
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บทท่ี 2 
แผนระบบสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

นโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544 - 2553 ของประเทศไทย (IT 2010) ซึ่งได้ ให้ควำมส ำคัญต่อ

บทบำทของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มีต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ สังคม โดยมุ่งเน้นกำรยกระดับคุณภำพ

ชีวิตของประชำชนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญำและ กำรเรียนรู้ ได้ถูกน ำมำเป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนแม่บท

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ ประเทศไทย (ฉบับที1่) พ.ศ. 2545-2549 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรสื่อสำรของ ประเทศไทย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2552-2556 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้กำรเห็นขอบเมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 

2552 ให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสำหกิจใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำหรือปรับแผนแม่บท เทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรสื่อสำรของหน่วยงำนให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน (บทสรุปผู้บริหำร แผนแม่บท ICT (ฉบับที่ 2) 

2552-2556 กระทรวง ICT) 

ปัจจุบันหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้น ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในองค์กรกันอย่ำงแพร่หลำย เพ่ือให้ กำรปฏิบัติงำน

สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงทันต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจ ำเป็นต้องอำศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำพัฒนำระบบ

ฐำนข้อมูลที่มีอยู่มำกมำยให้เป็นระบบ เพ่ือให้หน่วยงำนหรือ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศได้อย่ำงรวดเร็ว 

ไม่มีข้อจ ำกัดทำงด้ำนเวลำ ดังนั้น ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนภำครัฐด้วยกำรน ำระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศเข้ำมำ ประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงระบบงำนให้มีประสิทธิภำพ  มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

กำรจัดกำรและกำรตัดสินใจของผู้บริหำรนั้น จึงเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำองค์กร 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำแผนระบบสำรสนเทศประจ ำปีงบประมำณ 2561 ซึ่งจะใช้เป็นแผนกำร

ด ำเนินงำนในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพเพ่ือตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เชียงใหม่ในกำรเป็น E-University 

เป้าหมาย 

1. ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

2. ระบบบัญชี 3 มิติ 

3. ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) 

4. ระบบบริหำรจัดกำรประสิทธิภำพกำรท ำงำนและกำรจัดกำรควำมรู้ของบุคลำกร  

5. ระบบจองขอใช้ห้องออนไลน์  

6. ระบบสำรสนเทศบุคลำกร  

7. ระบบจองและขอใช้รถออนไลน์  

8. ระบบบริหำรและจัดกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
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9. ระบบบริหำรจัดกำรและลงทะเบียนกำรฝึกอบรมออนไลน์  

10. ระบบบริกำรอุปกรณ์เครือข่ำยไร้สำย 

11. ระบบบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย  

12. ระบบ Monitor อุปกรณ์ด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  

13. ระบบบริหำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

14. ระบบบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 

15. แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

16. เว็บไซท์ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

17. Facebook ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 

18. ระบบสำยตรงผู้อ ำนวยกำร 

แผนระบบสารสนเทศ 

    แผนยุทธศำสตร์ ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 2559-2563 ได้มียุทธศำสตร์ที่จะด ำเนินกำรส ำคัญดังนี้ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและกำร

ให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล     

   ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพ่ือ

กำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน (Sustainable MIS) 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำน

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ (Digital Infrastructure & Connection)         

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Tech-savvy) 

    ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำง

เสริมสุขภำพที่ดี (Digital Go Green and Healthy) 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำร

บ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ได้น ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2557-2561 มำสอดรับกับยุทธศำสตร์ของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 2559-2563 (ฉบับปรับปรุงปี 2560) โดยให้มี

ควำมเชื่อมโยงกันในกำรด ำเนินงำน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล    

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1.กำรพัฒนำศักยภำพกำรสื่อสำรของนักศึกษำ - ระบบบริหำรจัดกำรและลงทะเบียนกำร

ฝึกอบรมออนไลน์  
- ระบบบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
- แอพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ฝ่ำยพัฒนำระบบ
คอมพิวเตอร์) 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ฝ่ำยฝึกอบรม) 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ฝ่ำยพัฒนำสื่อและ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

(Sustainable MIS) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1.กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือบริหำรจัดกำร
มหำวิทยำลัย 

- ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
- ระบบบริหำรจัดกำรประสิทธิภำพกำรท ำงำน

และกำรจัดกำรควำมรู้ของบุคลำกร  
- ระบบจองห้องขอใช้ห้องออนไลน์  
- ระบบสำรสนเทศบุคลำกร  
- ระบบจองและขอใช้รถออนไลน์  
- ระบบบริหำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
- ระบบบัญชี 3 มิติ 
- ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ฝ่ำยพัฒนำระบบ
คอมพิวเตอร์) 

 



12 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุ้มค่า (Digital 

Infrastructure & Connection)    

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1.กำรเสริมสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 
2.กำรบ ำรุงรักษำระบบพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

- ระบบบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 
- ระบบ Monitor อุปกรณ์ด้ำนระบบเครือข่ำย

คอมพิวเตอร์  
- ระบบบริกำรอุปกรณ์เครือข่ำยไร้สำย 
- ระบบบริหำรและจัดกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์  
- เว็บไซท์ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
- Facebook ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 
- ระบบสำยตรงผู้อ ำนวยกำร 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ฝ่ำยบริหำรและจัดกำร
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์) 
 
 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ฝ่ำยซ่อมบ ำรุง
คอมพิวเตอร์) 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ฝ่ำยพัฒนำระบบ
คอมพิวเตอร์) 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนระบบสารสนเทศ คือควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 4.00 

 


