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ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำได้จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2560 เพื่อน ำเสนอผล      

กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ท่ีก ำหนดในแผนปฏิบัติกำร ในปีงบประมำณ 2560 เป็นระยะเวลำตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2559 ถึง 30 กันยำยน 2560       

โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคน ในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ท้ังนี้เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์ของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ    

ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2559 – 2563) ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถท ำให้หน่วยงำนด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยท่ีตั้งไว้  ส ำนักดิจิทัล           

เพื่อกำรศึกษำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2560 นี้จะเป็นประโยชน์กับผู้บริหำร        

และบุคลำกรของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ได้น ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำกำรด ำเนินงำนของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ      

ใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย  และเกิดประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 
 

ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
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1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ข้อมูลทั่วไปของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศกึษำ 

ประวัติควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต่อมำได้แบ่งส่วนรำชกำรและจัดตั้งขึ้น โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำม

ในมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ 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 ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ เป็นส่วนงำนภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ใช้ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Office of Digital for Education  

ในปัจจุบันกำรแบ่งงำนภำยในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ อำศัยตำมประกำศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เมื่ อวันที่ 7 พฤศจิกำยน  

พ.ศ. 2558 ได้มีกำรแบ่งหน่วยงำนในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) งำนบริหำรทั่วไป  2) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

วิสัยทัศน์  “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอย่างย่ังยืน” 

พันธกิจ 

1. พัฒนำกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตำมมำตรฐำนระดับสำกล 

2. พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่องค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ 

3. ส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพอย่ำงเต็มศักยภำพแก่บุคลำกร นักศึ กษำ     

และท้องถิ่น 

4. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ควำมรู้กับบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรเพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือที่เข้มแข็ ง               

ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนำระบบดิจิทัลให้ตอบสนองนโยบำยและสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยตำมภำรกิจทั้ง 4  ด้ำน คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำร

วิชำกำรแก่สังคม  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. เพ่ือพัฒนำสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและเพ่ือกำรเรียนรู้ 

3. เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยดิจิทัลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1. มีเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ ที่ทันสมัยได้มำตรฐำนสำกลที่ช่วยสนับสนุน
 กำรเรียนกำรสอน 
2.  มีระบบสำรสนเทศฐำนข้อมูล ด้ำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพได้มำตรฐำน 
3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรได้รับประโยชน์จำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้  
 กำรวิจัยและพัฒนำตัวเองได้ในระดับสูง 
4. มีระบบสำรสนเทศ ฐำนข้อมูล ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
5. มีระบบสำรสนเทศท่ีช่วยส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
6. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน และท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือ
กำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุน
ผู้บริหำร (ESS) เพ่ือกำรบริหำรงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน (Sustainable MIS) 
 

1. เป็นศูนย์กลำงข้อมูลและระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 
2. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนและกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนภำยในมหำวิทยำลัย 
3. มีระบบสำรสนเทศเฉพำะส ำหรับผู้บริหำร และผู้บริหำรระดับสูงเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจ 
 ในกำรปรับแผนกลยุทธ์ หรือกำรวำงแผนของมหำวิทยำลัยในระยะยำว 
4.  กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยเป็นเบ็ดเสร็จต่อกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัย 
 ได้ระดับท่ีด ี
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำง
เครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำร
พัฒนำที่คุ้มค่ำ (Digital Infrastructure & 
Connection) 

1. มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องตำม
 ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย 
2.  มีระบบแม่ข่ำยสำรสนเทศมหำวิทยำลัยที่ใช้เทคโนโลยี Cloud Server เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพใน
 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและลดค่ำใช้จ่ำยกำร ลงทุนในภำพรวม 
3. มีกำรร่วมมือกับภำครัฐ และภำคเอกชนในกำรพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลด้ำนฮำร์ดแวร์ 
 ซอฟต์แวร์เพ่ือควำมคุ้มค่ำและยั่งยืน 
4. ร่วมกับมหำวิทยำลัยสถำนศึกษำอื่น ๆ เพ่ือใช้เทคโนโลยีสร้ำงกำรสื่อสำรและเครือข่ำยในกำร
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ำนวิชำกำร ฐำนข้อมูลกำรวิจัยร่วมกัน 
5. มีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของ มหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพ เสถียรภำพในระดับที่ดี 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ 
อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy) 

1. มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ เหมำะสมและทันสมัยให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ 
 บุคลำกร และชุมชนท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ 
2. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรน ำควำมรู้ ประโยชน์ ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรท ำงำน และกำร
 พัฒนำตนเองและพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร มีควำมสนใจ ควำมใฝ่รู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมำกขึ้น  
4. มีสังคมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
5. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรมีทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มำตรฐำนสำกล 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี (Digital Go 
Green and Healthy) 

1. สร้ำงควำมตระหนักของกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดย 
ยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good 
Governance) 

1.  ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุก ในกำรปฏิบัติ
 ของบุคลำกรในองค์กร (Healthy Organization) ควบคู่กับกำรสร้ำงธรรมำภิบำลและมำตรฐำน 
 กำรท ำงำนทีม่ีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) 
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แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (Administration Chart)  

 

 

 

 



 
6 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

ผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมตำมแผนยุทธศำสตร์ 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2560 ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 85 ตัวชี้วัด มีตัวที่บรรลุเป้ำหมำยทั้งสิ้น 77 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด   

ที่ไม่บรรลุเป้ำหมำย 8 ตัวชี้วัด ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้ 

- โครงกำรพัฒนำจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยในรูปแบบสื่อดิจิทัล 

 อยู่ระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบ 

- โครงกำรจัดหำระบบสำรสนเทศเพ่ีอกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) 

 ไดด้ ำเนินกำรจัดท ำ มคอ.2 และกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

- โครงกำรสอบวัดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Exit-Exam) 

 ในปี 2560 มหำวิทยำลัยได้มอบหมำยให้ส ำนักทะเบียนและประเมินผลศึกษำรำยละเอียดในกำรด ำเนินงำน พร้อมทั้งให้ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำได้น ำเสนอข้อมูลดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรสอบวัดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Exit-Exam) ซึ่งที่ประชุมฯ 

ได้ศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรด ำเนินกำรสอบวัดควำมรู้ด้วยกำรท ำวิจัย โดยที่ประชุมเสนอแนวทำงกำรท ำวิจัย 2 เรื่อง คือ 1.  วิจัยควำมพึงพอใจและ         

ควำมต้องกำรใช้นักศึกษำด้ำนทักษะกำรใช้เทคโนโลยีจำกผู้ประกอบกำร 2. วิจัยควำมรู้ควำมสำมำรถของนักศึกษำด้ำนทักษะกำรใช้ เทคโนโลยี และมีมติให้        

ไม่ด ำเนินกำรโครงกำร IT exit exam ในปี 61 แต่เปลี่ยนเป็นกำรวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบกำรตัดสินใจ โดยจะมีกำรนัดประชุมคณะกรรมกำร               

เพ่ือด ำเนินกำรก ำหนดหัวข้อ ควำมเหมำะสมของหัวข้อในกำรปรชุมครำวถัดไป 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
งบประมำณ

ที่ได้รับ 
งบประมำณที่

ใช้จริง 
จ ำนวน
ตัวชี้วัด 

จ ำนวนตัวชี้วัด
ที่บรรลุ 

จ ำนวนตัวชี้วดั
ที่ไม่บรรล ุ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนนุกำรเรียนกำรสอน กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 361,000 346,000 13 11 2 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนบัสนุน
ผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและยัง่ยืน (Sustainable MIS) 

150,000 84,500 23 19 4 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจทิัลให้มีประสิทธิภำพและสรำ้ง
เครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ (Digital Infrastructure & 
Connection) 

10,500 10,500 27 27 - 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ อำจำรย์ และบคุลำกรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำน
เทคโนโลยดีิจิทัล (Tech-savvy) 

784,000 527,353 5 3 2 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลัที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกำรสรำ้งเสริมสุขภำพที่ดี (Digital Go Green and Healthy) 

600,000  594,000 1 1  - 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทลัเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึด
หลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) 

3,926,000  3,343,458.69 16  16 - 

รวมทั้งสิ้น 5,831,500 4,905,811.69 85 77 8 
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รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำรผลิตบัณฑิต  กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

เป้ำประสงค ์ 

1. มีเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ ที่ทันสมัยได้มำตรฐำนสำกลที่ช่วยสนับสนุนกำรเรียน กำรสอน 

2. มีระบบสำรสนเทศ ฐำนข้อมูล ด้ำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพสูงได้มำตรฐำน 

3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรได้รับประโยชน์จำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ กำรวิจัย และพัฒนำตัวเองได้ในระดับสูง 

4. มีระบบสำรสนเทศ ฐำนข้อมูล ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

5. มีระบบสำรสนเทศที่ช่วยส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

6. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน และท้องถิ่น 

แนวทำงกำรปฏิบัต ิ 

1. จัดหำระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำรค้นคว้ำให้กับนักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 

2. สนับสนุนกำรพัฒนำปรับปรุงสื่อวิชำกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัย (e-Content) และง่ำยต่อกำรศึกษำ 

3. พัฒนำระบบกำรสอบผ่ำนทำงสื่อออนไลน์และช่วยสนับสนุนคณะวิชำฯ หรืออำจำรย์ผู้สอนในกำรพัฒนำสื่อกำรสอนในรำยวิชำที่รับผิดชอบด้วยระบบออนไลน์ให้

น่ำสนใจและทันสมัย 

4. พัฒนำฐำนข้อมูลกลำงและระบบสืบค้นงำนวิจัยงำนวิชำกำรและจัดท ำกำรเผยแพร่ที่หลำกหลำยรูปแบบให้ทันสมัยเพ่ือให้ง่ำยต่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำและกำรวิจัย

ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

5. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและองค์ควำมรู้ที่สนับสนุนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและถ่ำยทอดสู่ท้องถิ่น 

6. จัดเตรียมเทคโนโลยีที่ใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนให้กับบุคลำกรนักศึกษำผู้พิกำร 

7. พัฒนำเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยให้เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริกำรงำนวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยแก่ท้องถิ่นและให้รองรับกำรจัดอันดับเว็บไซต์มหำวิทยำลัย

ระดับโลก (Webometrics Ranking of World Universities) 
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โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เป้ำหมำย กำร
บรรลุ 

ระยะเวลำ งบประมำณ งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงกำรส่งเสรมิกำรพัฒนำ และกำรใช้
งำนสื่อกำรเรยีนแบบออนไลน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จ ำนวนหลักสตูรกำรอบรมกำรสร้ำงห้องเรยีน

ออนไลน์ด้วย Google Classroom ส ำหรับ

อำจำรย ์

หลักสตูร 
 

1  พฤษภำคม-
กันยำยน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 ฝ่ำยกำรเรียนกำร
สอนอิเล็กทรอนิกส ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จ ำนวนหลักสตูรกำรอบรมกำรใช้งำนระบบ 

e-Learning ด้วย Google Classroom 
ส ำหรับนักศึกษำ 

หลักสตูร 
 
 

1  

3. จ ำนวนหลักสตูรกำรอบรมกำรใช้งำนระบบ 
e-Learning ด้วย Moodle ส ำหรบันักศึกษำ 

หลักสตูร 1  

4. ระดับควำมพึงพอใจของอำจำรย์ที่เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมกำรสร้ำงห้องเรียนออนไลน์ด้วย 

Google Classroom 

ระดับ 
 

ด ี
 

 

5. ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบ e-Learning ด้วย 

Google Classroom 

ระดับ ด ี  

6. ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบ e-Learning ด้วย 
Moodle ส ำหรับนักศึกษำ 

ระดับ ด ี  

7. จ ำนวนสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส ์ สื่อ 4  

8. ระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมผลติสื่อกำรเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส ์

ระดับ ด ี  



 
10 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เป้ำหมำย กำร
บรรลุ 

ระยะเวลำ งบประมำณ งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

ผู้รับผิดชอบ 

2. จัดหำระบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนผำ่น
ระบบออนไลน ์

1. จ ำนวนระบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนผ่ำน
ระบบออนไลน ์

ระบบ 1  พฤษภำคม-
กันยำยน 2560 

- - ฝ่ำยกำรเรียนกำร
สอนอิเล็กทรอนิกส ์

3. โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อกำรศึกษำ 1. จ ำนวนนวัตกรรมเพื่อกำรศึกษำ สื่อ 4  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

350,000 340,000 

4. โครงกำรพัฒนำจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลยัในรูปแบบสื่อดิจิทัล 
 
 

1. จ ำนวนข้อมูลจดหมำยเหตุของมหำวิทยำลยั
ในรูปแบบดิจิทัล 

ชุด 1  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

5,000 - ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

2. ผลกำรประเมินกำรใช้งำนระบบของผู้ใช้งำน ระดับ ด ี  

5. โครงกำรฝึกอบรมดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศแก่ชุมชนท้องถิ่น 

1. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรม 
 

 
 

ระดับ ด ี  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- - ฝ่ำยอบรมและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

(Sustainable MIS) 

เป้ำประสงค ์ 

1. เป็นศูนย์กลำงข้อมูลและระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 

2. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนและกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนภำยในมหำวิทยำลัย 

3. มีระบบสำรสนเทศเฉพำะส ำหรับผู้บริหำรและผู้บริหำรระดับสูงเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรปรับแผนกลยุทธ์ หรือกำรวำงแผนของมหำวิทยำลัยในระยะยำว 

4. กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยเป็นเบ็ดเสร็จต่อกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยได้ระดับที่ดี 

 แนวทำงกำรปฏิบัต ิ 

1. ก ำหนดนโยบำยแนวทำงกำรปฏิบัติด้ำนกำรพัฒนำระบบ MIS ที่เป็นเอกภำพ 

2. จัดท ำฐำนข้อมูลกลำงที่เชื่อมโยงฐำนข้อมูลที่ส ำคัญได้แก่ ฐำนข้อมูลนักศึกษำ ฐำนข้อมูลแผนและกำรเงิน ฐำนข้อมูลบุคลำกร ฐำนข้อมูลพัสดุ 

 

3. พัฒนำระบบ MIS ที่ทันสมัยง่ำยต่อกำรใช้งำนรองรับกำรใช้งำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยพร้อมรองรับกำรใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่           

(Mobile Devices) 

4. พัฒนำระบบสำรสนเทศจ ำเป็นส ำหรับคณะวิชำฯหน่วยงำนสนับสนุนกำรศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ 

5. พัฒนำระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำรและผู้บริหำรระดับสูง (ESS) เพ่ือให้ช่วยกำรตัดสินใจและกำรวำงแผน 

6. น ำแนวควำมคิดด้ำน Big Data Trends มำใช้ในกำรสร้ำงระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำรและผู้บริหำรระดับสูง (ESS) 

7. พัฒนำและปรับปรุงกำรบริกำรสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยโดยน ำเทคโนโลยี Social Network Mobility มำใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 

8. บูรณำกำรระบบกำรบริกำรสำรสนเทศให้สำมำรถใช้ร่วมกันในบริกำรเดียว 1 Stop = Service 

9. ประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผลและควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบ MIS และ ESS เพ่ือกำรเป็นองค์กรอัจฉริยะและกำรเป็น “มหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-University)” 



 
12 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เป้ำหมำย กำร
บรรลุ 

ระยะเวลำ งบประมำณ งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำร (Management 
Information System : MIS) ของ
มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม ่

1. ได้รำยงำนกำรกำรวเิครำะห์และออกแบบ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรของ
มหำวิทยำลยั 

ฉบับ 
 
 

1 
 
 

 ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

10,000 4,500 ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระบบสำรสนเทศสำมำรถน ำเสนอ
สำรสนเทศท่ีได้จำกระบบ  

เรื่อง 
 

3  

3. แอพลิเคช่ันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile 
Application) เพื่อประชำสมัพันธ์สำรสนเทศ
ของมหำวิทยำลัย 

ระบบ 1  

2. โครงกำรจัดหำระบบสำรสนเทศเพี่อ
กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
(TQF) 

1. ได้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรจัดกำร
หลักสตูรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) 

ระบบ 
 

1  สิงหำคม 2560 60,000 - 

2. ระดับควำมพึงพอใจของคณบด ี ระดับ ดี   

3. ระดับควำมพึงพอใจของรองคณบดฝี่ำย
วิชำกำร 

ระดับ 
 

ด ี
 

 

4. ระดับควำมพึงพอใจของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสตูร 

ระดับ ด ี  

5. ระดับควำมพึงพอใจของประธำนหลักสตูร ระดับ ด ี  



 
13 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เป้ำหมำย กำร
บรรลุ 

ระยะเวลำ งบประมำณ งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพี่อ
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิจยั 
 
 
 

1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรดำ้นวิจัย  

ระบบ 1  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

 
 

- 
 
 
 

- ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรวิจัย 

ระดับ ด ี  

4. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรบริกำร 

1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรดำ้นกำรบริกำร 

ระบบ 1  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร
บริกำร 

ระดับ ด ี  

5. โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของคณะ/หน่วยงำน 
 
 
 

1. จ ำนวนฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของคณะ/หน่วยงำน 

ระบบ 1  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนฐำนข้อมูล
กำรด ำเนินงำนของคณะ /หน่วยงำน 

ระดับ ด ี  

6. โครงกำรจัดท ำรำยกำรบริกำรขึน้
เว็บไซตส์ ำนักดจิิทัลเพื่อกำรศึกษำให้
นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรภำยใน และ
บุคคลทั่วไปไดร้ับทรำบ 

1. จ ำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพนัธ์รำยกำร
ให้บริกำรต่ำงๆ 

ช่องทำง 1  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- 
 
 
 

- 

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ที่รับข่ำวสำรกำร
ประชำสมัพันธ์ของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

ระดับ ด ี  



 
14 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เป้ำหมำย กำร
บรรลุ 

ระยะเวลำ งบประมำณ งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

ผู้รับผิดชอบ 

7. โครงกำรปรับปรุงงำนบริกำรเพือ่
ให้บริกำรแบบเบด็เสร็จ (One Stop – 
Service) 
 
 
 

1. ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนได้ปรบัเปลี่ยนเพื่อ
ลดขั้นตอนและเน้นกำรบริกำรใหม้ี
ประสิทธิภำพของทุกงำนบริกำร 

ฉบับ 1  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- 
 

- ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

 

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักดจิิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ 

ระดับ ด ี  

8. โครงกำรพัฒนำระบบบริกำร
อิเล็กทรอนิกส์ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
(Mobile Devices) 
 
 
 

1. ระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Devices) 

ระบบ 1  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- - 

2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริกำร
อิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณเ์คลื่อนที่ (Mobile 
Devices) 

ระดับ ด ี  

9. โครงกำรก ำหนดนโยบำยและแนว
ปฏิบัติ ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 

1. นโยบำยและแนวปฏิบัตคิวำมมัน่คง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 

ฉบับ 1  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- - 

10. โครงกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส ำหรับพัฒนำ CMRU Application บน
ระบบปฏิบตัิกำร iOS 

1. จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร ์ เครื่อง 1  กรกฎำคม-
กันยำยน 2560 

80,000 80,000 

2. จ ำนวน Application บนระบบปฏิบัติกำร 
iOS 

ระบบ 1  

 

 



 
15 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ  

(Digital Infrastructure & Connection) 

เป้ำประสงค ์ 

1. มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไปตำมยุทธศำสตร์

กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย 

2. มีระบบแม่ข่ำยสำรสนเทศมหำวิทยำลัยที่ใช้เทคโนโลยี Could Server เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและลดค่ำใช้จ่ำยกำรลงทุนใน

ภำพรวม 

3. มีกำรร่วมมือกับภำครัฐและเอกชนในกำรพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลด้ำนฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เพื่อควำมคุ้มค่ำและยั่งยืน 

4. ร่วมกับมหำวิทยำลัยสถำนศึกษำอ่ืน ๆ เพื่อใช้เทคโนโลยีสร้ำงกำรสื่อสำรและเครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ำนวิชำกำร ฐำนข้อมูลกำรวิจัยร่วมกัน 

5. มีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของมหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพ เสถียรภำพในระดับที่ดี 

 

แนวทำงกำรปฏิบัติ  

1. พัฒนำและปรับปรุงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของมหำวิทยำลัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่กำรจัดกำรศึกษำ 

2. สนับสนุนกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำนตำมควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. จดัเตรียมควำมพร้อมด้ำนแพลตฟอร์มเพ่ือกำรใช้งำนระบบ Could Server 

4. ด ำเนินกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของมหำวิทยำลัย 

5. ด ำเนินกำรสร้ำงควำมมีเสถียรภำพและควำมเชื่อม่ันของระบบฐำนข้อมูลและระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 



 
16 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เป้ำหมำย กำร
บรรลุ 

ระยะเวลำ งบประมำณ งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดซื้อครุภณัฑ์ เครื่องอ่ำนบัตรประจ ำตัว
ประชำชนแบบอเนกประสงค ์

1. จ ำนวนเครื่องอ่ำนบัตรประจ ำตวั
ประชำชนแบบอเนกประสงค ์

เครื่อง 15  พฤศจิกำยน 2559-
ธันวำคม 2559 

10,500 10,500 ฝ่ำยบริกำร
ระบบเครือข่ำย
และซ่อมบ ำรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์หลักของทุกพื้นที่ของ
มหำวิทยำลยั ให้มีเสถียรภำพ ทนทำนต่อ
ควำมผิดพร่องที่อำจจะเกิดขึ้นและมีควำม
พร้อมให้บริกำรเครือข่ำย 

1. จ ำนวนครั้งของกำรหยุดให้บริกำร 
 
 
 

ครั้ง/ป ี น้อยกว่ำ 
10 

 ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- - 

3. โครงกำรจัดหำคอมพิวเตอร์เพือ่บริกำร
สืบค้นด้วยตนเองและห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอรส์ ำนักดิจิทลัเพื่อกำรศึกษำ 

1. จ ำนวนคอมพิวเตอร์ในกำรจัดหำ เครื่อง/ป ี 50  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- - 

2. ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร ระดับ ด ี  

4. โครงกำรจัดหำคอมพิวเตอร์เพือ่ขยำย
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร และทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอร์เดมิที่ช ำรุด 

1. จ ำนวนคอมพิวเตอร์ในกำรจัดหำ เครื่อง/ป ี 100  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- - 

2. ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร ระดับ ด ี  

5. โครงกำรพัฒนำศูนย์ซ่อมบ ำรุง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Smart Phone 

1. ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร ระดับ ด ี  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- - 

6. โครงกำรปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่ำยส ำหรับฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย 

1. ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับ
ฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจดักำรของมหำวิทยำลัย 

ระบบ 1  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- - 

7. โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพอุปกรณ์ 
ICT และกำรเชื่อมโยงระบบเครือข่ำย 

1. จ ำนวนครั้งกำรหยุดใหบ้ริกำร ครั้ง/ป ี น้อยกว่ำ 
10 

 ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- - 



 
17 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เป้ำหมำย กำร
บรรลุ 

ระยะเวลำ งบประมำณ งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

ผู้รับผิดชอบ 

8. โครงกำรขยำยจุดบริกำรสญัญำณ
อินเทอร์เน็ตไร้สำยพื้นท่ีเวียงบัว, ศูนย์แม่สำ, 
ศูนย์แม่ริม, วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน 

1. จุดให้บริกำรสัญญำณอินเทอร์เน็ตไร้
สำยที่เพิ่มขึ้น 

ชุด มำกกว่ำ 
600 

 ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- - ฝ่ำยบริกำร
ระบบเครือข่ำย
และซ่อมบ ำรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บรกิำร
สัญญำณอินเทอรเ์น็ตไรส้ำย 

ระดับ ด ี  

9. โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีให้บริกำรเครือข่ำยไร้
สำย (Wireless Zone) ส ำหรับใหบ้ริกำรแก่
นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร 

1. พ้ืนท่ีให้บริกำรเครือข่ำยไรส้ำย
(Wireless Zone) ที่เพ่ิมขึ้น 

จุด มำกกว่ำ 2  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- - 

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บรกิำร
พื้นที่บริกำรเครือข่ำยไร้สำย (Wireless 
Zone) 

ระดับ ด ี  

10. โครงกำรปรับปรุงระบบป้องกนักำรบุกรุก
และโจมตรีะบบเครือข่ำย 

1. มหำวิทยำลัยมีระบบป้องกันกำร 
บุกรุกและโจมตีระบบเครือข่ำย 
 

ระบบ 1  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- - 

11. โครงกำรปรับปรุงระบบรักษำควำม
ปลอดภัย ทำงระบบเครือข่ำยเพื่อให้กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ภำยใน และภำยนอก
มหำวิทยำลยัเป็นไปอย่ำงมีควำมปลอดภัย 

1. มหำวิทยำลัยมีระบบรักษำควำม
ปลอดภัยทำงระบบเครือข่ำย 

ระบบ 1  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- - 

12. โครงกำรจัดหำระบบเฝ้ำดูแลและออก
รำยงำนประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบ
เครือข่ำย 

1. มหำวิทยำลัยมีระบบเฝ้ำดูแลและออก
รำยงำนประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบ
เครือข่ำย 

 

ระบบ 1  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- - 



 
18 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เป้ำหมำย กำร
บรรลุ 

ระยะเวลำ งบประมำณ งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

ผู้รับผิดชอบ 

13. โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์ตรวจจับและ
ก ำจัดไวรัสให้ครอบคลมุคอมพิวเตอร์ทุก
เครื่องของมหำวิทยำลัย 

1. ออกรำยงำนประสิทธิภำพกำรใช้งำน
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร ์

ชุด 12  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- - ฝ่ำยบริกำร
ระบบเครือข่ำย
และซ่อมบ ำรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มหำวิทยำลัยมีระบบแสดงผลรำยงำน
ประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบเครอืข่ำย
คอมพิวเตอร ์

ระบบ 1  

3. จ ำนวนซอฟต์แวร์ตรวจจับและก ำจัด
ไวรัส 

ชุด 1000  

14. โครงกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
และส ำรองข้อมูล 

1. จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขำ่ยและ
ส ำรองขอ้มูล 

เครื่อง/ป ี 1  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- - 

15. โครงกำรระบบประมวลผลแบบ Cloud 
Computing 

1. ระบบที่ให้บริกำรผ่ำนระบบประมวลผล
แบบ Cloud Computing 

ระบบ 2  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- - 

16. จัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง
ภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น           
โดยมหำวิทยำลยัท ำหน้ำท่ีเป็นที่ปรึกษำใน      
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

1. ข้อตกลงควำมร่วมมือกับภำครฐั 
ภำคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น 

ฉบับ/ป ี 1  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- - 



 
19 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เป้ำหมำย กำร
บรรลุ 

ระยะเวลำ งบประมำณ งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

ผู้รับผิดชอบ 

17. จัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง
มหำวิทยำลยัสถำนศึกษำอ่ืนๆ เพือ่ใช้
เทคโนโลยีสร้ำงกำรสื่อสำรและเครือข่ำยใน
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ำนวิชำกำรฐำนข้อมูล
กำรวิจัยร่วมกัน 
 

1. ข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง
มหำวิทยำลยั สถำนศึกษำอื่นๆ เพือ่ใช้
เทคโนโลยีสร้ำงกำรสื่อสำรและเครือข่ำย
ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้ำนวิชำกำร 
ฐำนข้อมูลกำรวิจยัร่วมกันอย่ำงน้อย 

ฉบับ/ป ี 1  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- - ฝ่ำยบริกำร
ระบบเครือข่ำย
และซ่อมบ ำรุง 

 

18. โครงกำรติดตั้งระบบบริกำรเชื่อมต่อกับผู้
ให้บริกำรอินเทอรเ์น็ตควำมเร็วสูง เพื่อให้
นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และผู้สนใจ
สำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ภำยใน และ
ภำยนอกมหำวิทยำลัยได ้

1. มหำวิทยำลัยมีระบบบริกำรเชื่อมต่อกับ
ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงู 
(Gbps) 

ระบบ 3  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- - 

2. สถิติกำรหยดุให้บริกำร 
 

ช่ัวโมง/
เดือน 

<= 10  

19. โครงกำรพัฒนำศูนย์ซ่อมบ ำรงุ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Smart Phone 
 

1. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บรกิำร ระดับ ด ี  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- - 

20. จัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง
ภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น โดย
มหำวิทยำลยัท ำหน้ำท่ีเป็นศูนย์กำรอบรม 
และพัฒนำทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ 

1. ข้อตกลงควำมร่วมมือกับภำครฐั 
ภำคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น 

ฉบับ/ป ี 1  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

- - 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy) 

เป้ำประสงค ์ 

1. มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมและทันสมัยให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และชุมชนท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

2. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรน ำควำมรู้ ประโยชน์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรท ำงำนและกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร มีควำมสนใจ ควำมใฝ่รู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมำกขึ้น 

4. มีสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรมีทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มำตรฐำนสำกล 
 

 แนวทำงกำรปฏิบัต ิ 

1. ทบทวนแผนกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีเหมำะสมและทันสมัยให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรในทุก ๆ ปี 

2. จัดกำรอบรม / สัมมนำ ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสำรสนเทศท่ีเหมำะสมให้กับแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย 

3. สนับสนุนกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้บุคลำกรอย่ำงมีระบบเพื่อควำมคุ้มค่ำและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

4. ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะด้ำนสำรสนเทศของบุคลำกรระหว่ำงหน่วยงำน 

5. ปรับปรุงก ำกับติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไป 
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โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เป้ำหมำย กำร
บรรลุ 

ระยะเวลำ งบประมำณ งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรดำ้น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส ำหรับนักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกร 

1. หลักสูตรอบรมทักษะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศส ำหรับ นักศึกษำ อำจำรย์และ
บุคลำกร 

คน 
 

200 
 

 ธันวำคม 2559-
สิงหำคม 2560 

753,000 527,353 ฝ่ำยอบรมและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมไดร้ับควำมพงึพอใจ ระดับ ด ี  

3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้ควำมรู้ และควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพิ่มขึ้น 

 ร้อยละ 80 
 

 

2. โครงกำรสอบวดัควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (IT Exit-Exam) 

1. จ ำนวนผู้เข้ำสอบวดัควำมรูด้้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Exit-Exam) 

คน 200  กรกฎำคม 2560 
 
 

31,000 - ฝ่ำยกำรเรียนกำร
สอนอิเล็กทรอนิกส ์

 
2. ผู้ที่สอบวัดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (IT Exit-Exam) ผ่ำน 

ร้อยละ 80  
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี  

(Digital Go Green and Healthy) 

เป้ำประสงค ์ 

1. สร้ำงควำมตระหนักของกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน 

 แนวทำงกำรปฏิบัต ิ 

1. สร้ำงควำมตระหนักในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ช่วยในกำรประหยัดพลังงำนและทรัพยำกรธรรมชำติ 

2. บริหำรจัดกำร จัดหำซอฟต์แวร์ถูกต้องลิขสิทธิ์เหมำะสมและจ ำเป็นในกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำมำกท่ีสุด 

3. ส่งเสริมกำรใช้ซอฟต์แวร์ทำงเลือก (Open Source) ที่ดีมีประสิทธิภำพเพ่ือเป็นเพิ่มทำงเลือกและลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนซอฟต์แวร์ 

4. ส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรภำยในมหำวิทยำลัยเพื่อช่วยลดค่ำใช้จ่ำยด้วยพลังงำน 

5. น ำเทคโนโลยีที่ช่วยในกำรประหยัดพลังงำนและลดมลพิษมำใช้เพื่อท ำให้เกิดสภำพแวดล้อมท่ีดี ปลอดมลภำวะและส่งผลให้มีสุขภำวะที่ดี 

 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เป้ำหมำย กำร
บรรลุ 

ระยะเวลำ งบประมำณ งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงกำร Private Cloud 1. จ ำนวน Physical server ที่ลดลง เครื่อง 10  ตุลำคม 2559-
กันยำยน 2560 

600,000 594,000 ฝ่ำยบริกำรระบบ
เครือข่ำยและซ่อมบ ำรุง 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี (Good Governance) 

เป้ำประสงค ์ 

1. ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุก ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร (Healthy Organization)    

ควบคู่กับกำรสร้ำงธรรมำภิบำลและมำตรฐำนกำรท ำงำนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) 

 แนวทำงกำรปฏิบัต ิ 

1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร โดย ลดขั้นตอน ใช้เทคโนโลยี จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

2. จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ พัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ของบุคลำกรโดยกำรเข้ำอบรมสัมมนำ เชิญวิทยำกร 

 มำบรรยำย รวมทั้งส่งเสริมกำรศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ 

3. สร้ำงขวัญก ำลังใจให้บุคลำกรในกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุขมีสุขภำวะในกำรท ำงำนที่ดีสร้ำงประสิทธิภำพท ำงำนโดยกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ  

 ทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ 

4. บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

5. แสวงหำรำยได้โดยใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6. ประยุกต์ใช้กำรประกันคุณภำพและกำรจัดกำรควำมรู้เป็นกรอบในกำรบริหำรงำน และมีผลกำรประเมินคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ด ี

         7. กำรพัฒนำทีมงำนของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ แบบเน้นควำมเชี่ยวชำญในเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 



 
24 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เป้ำหมำย กำร
บรรลุ 

ระยะเวลำ งบประมำณ งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงกำรบริหำรจดักำรส ำนักงำน 
กิจกรรม 
1.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ

ส ำนักฯ 
1.2 กำรเดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำร 
1.3 จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน 
1.4 ค่ำบ ำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภณัฑ์ และ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
1.5 ค่ำสำธำรณูปโภค 

1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อผู้บริหำร ครั้ง/ป ี
 

3 
 

 ตุลำคม 2559-
กันยำยน2560 

360,000 241,951.04 ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

 

2. ระดับคณุภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์ 
สกอ. 

ระดับ ด ี
 

 

2. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ 

1. บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตนเองตำม
วิชำชีพ และตำมสมรรถนะงำน 

คน 17  ตุลำคม 2559-
กันยำยน2560 

85,000 70,566 

2. บุคลำกรน ำควำมรู้มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
หรือถ่ำยทอดให้กับบุคลำกรในองค์กร 

ร้อยละ
ของ 

ผู้อบรม  

80  

3. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวน
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
ส ำนักดิจิทลัเพื่อกำรศึกษำ 

1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร
จัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริำชกำร
ประจ ำป ี

คน 
 

20 
 

 ตุลำคม 2559-
กันยำยน2560 

50,000 44,186 

2. แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี  
ที่ได้รับกำรปรับปรุง 

เล่ม 
 

1 
 

 

3. แผนกลยุทธ์ของส ำนักฯ 
มีควำมสอดคล้องและเป็นไปตำมยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัย 

ระดับ มำก 
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โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เป้ำหมำย กำร
บรรลุ 

ระยะเวลำ งบประมำณ งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงกำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักดจิิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ  
 
 
 
 
 
 

1. จัดกิจกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

ครั้ง 1  ตุลำคม 2559-
กันยำยน2560 

50,000 50,000 ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

 
2. จัดกิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ครั้ง 1  

3. จัดกิจกรรมด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยใน 

ครั้ง 
 

1 
 

 

4. ผลกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำระดับ
หน่วยงำน 

ระดับ ด ี  

5. โครงกำรบริหำรจดักำรเพื่อให้กำรบริกำร
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
กิจกรรม 

5.1 ค่ำซ่อมแซม และคำ่บ ำรุงรักษำ  
     ระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
5.2 ค่ำซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำ ครุภณัฑ์     
 อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ ์
5.3  ค่ำบ ำรุงรักษำ และปรบัปรุง   
 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร ์
5.4  ค่ำเช่ำสัญญำณอินเทอร์เนต็แบบ  
 องค์กร (ISP) อัตรำควำมเร็วรวม   
 ไม ่น้อยกว่ำ 1 Gdps 
5.5  ค่ำเช่ำใช้บริกำรโดเมนเนม 
 cmru.ac.th 
 

1. อัตรำควำมเร็วอินเทอร์เนต็ 
 

Gbps 
 

> 1 
 

 ตุลำคม 2559-
กันยำยน2560 

1,981,000 1,541,855.65 

2. โดเมน cmru.ac.th โดเมน 1  

3. ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรบรกิำรของงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ระดับ ด ี  
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โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี ้ หน่วยนับ เป้ำหมำย กำร
บรรลุ 

ระยะเวลำ งบประมำณ งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

ผู้รับผิดชอบ 

6. โครงกำรกำรใช้งำนซอฟต์แวรล์ขิสิทธิ์
ถูกต้องตำมกฎหมำย 

1. จัดหำซอฟต์แวรล์ิขสิทธิ์ถูกต้องตำม
กฎหมำย 

ชุด 1  สิงหำคม 
2560 

1,400,000 1,394,900 ฝ่ำยบริกำรระบบ
เครือข่ำยและ

ซ่อมบ ำรุง 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัยใช้ 
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำยตำม
โครงกำร 

เครื่อง ไม่น้อย
กว่ำ 

3,000 
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