
 
 

 
รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

สารจากผู้อ านวยการ 
 

ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย             
มีวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษา
อย่างยั่งยืน” โดยมีพันธกิจท่ีส ำคัญของหน่วยงำน คือ พัฒนำกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้
ตำมมำตรฐำนระดับสำกล  พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่องค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ ส่งเสริมศักยภำพ
ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพแก่บุคลำกร นักศึกษำ และท้องถิ่น พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยง 
องค์ควำมรู้กับบุคลำกรท้ังภำยในและภำยนอกองค์กรเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือท่ีเข้มแข็ง ด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรให้มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกำรด ำเนินงำน
ในช่วงปีท่ีผ่ำนมำ ระยะเวลำตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2558-30 กันยำยน 2559 จึงได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปี 
2559 ขึ้น ผ่ำนกำรกลั่นกรองของคณะผู้บริหำรและบุคลำกร จัดท ำขึ้นโดยรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนใน
รอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยสรุปข้อมูลประวัติควำมเป็นมำ กำรบริหำรงำน งบประมำณ ผลกำร
ด ำเนินตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย สถิติต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรให้บริกำร รวมท้ังกิจกรรมท่ีได้ด ำเนินกำร
ในรอบปีท่ีผำ่นมำ เพ่ือให้เห็นภำพรวมในกำรด ำเนินงำน  

ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณำจำรย์ บุคลำกรทุกหน่วยงำน ตลอดจนนักศึกษำท่ีให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักดิจิทัล
เพื่อกำรศึกษำ เป็นอย่ำงดียิ่งตลอดมำ ขอขอบคุณบุคลำกรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ทุกท่ำนท่ีให้ควำม
ร่วมมือในกำรด ำเนินงำนมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ จนน ำมำซึ่งควำมส ำเร็จในหลำยพันธกิจ และขอขอบคุณ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีฉบับนี้จนลสุ ำเร็จล่วง 

 
                                                       อำจำรย์อ ำนำจ  โกวรรณ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
                       ธันวำคม 2559 
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ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานที่ต้ัง 
 

ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย) 
                    ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) 
                    Office of Digital Education, Chiang Mai Rajabhat University 

ที่ตั้ง               202 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง  
                    จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
โทรศัพท์    053-885924, 053-885934 

โทรสาร     053-885924 

เว็บไซต ์    www.digital.cmru.ac.th 

Facebook    www.facebook/digital.cmru/ 
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ประวัติความเป็นมา 
 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต่อมำได้แบ่ง
ส่วนรำชกำรและจัดตั้งขึ้น โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติ กำรบริหำรส่วนงำนภำยในของ
สถำบันอุดมศึกษำ 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 ให้มีกำรจัดตั้งส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ เป็นส่วนงำนภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ใช้ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ 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 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 
 

วิสัยทัศน์  

“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอย่างย่ังยืน” 

 พันธกิจ 

1. พัฒนำกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตำมมำตรฐำนระดับสำกล 
2. พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่องค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ 
3. ส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนให้มี

ประสิทธิภำพอย่ำงเต็มศักยภำพแก่บุคลำกร นักศึกษำ และท้องถิ่น 
4. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ควำมรู้กับบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอก

องค์กรเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนำระบบดิจิทัลให้ตอบสนองนโยบำยและสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยตำมภำรกิจ
ทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. เพ่ือพัฒนำสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและเพ่ือกำรเรียนรู้ 
3. เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยดิจิทัล

ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน 
กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1. มีเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ ที่
ทันสมัยได้มำตรฐำนสำกลที่ช่วยสนับสนุนกำรเรียน กำรสอน 
2.  มีระบบสำรสนเทศฐำนข้อมูล ด้ำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยที่
มีประสิทธิภำพได้มำตรฐำน 
3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรได้รับประโยชน์จำกกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ กำรวิจัยและพัฒนำตัวเองได้
ในระดับสูง 
4. มีระบบสำรสนเทศ ฐำนข้อมูล ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
5. มีระบบสำรสนเทศที่ช่วยส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 
6. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริกำร
วิชำกำรแก่ชุมชน และท้องถิ่น 

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

1. เป็นศูนย์กลำงข้อมูลและระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 
2. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนและกำรบริหำร
จัดกำรระบบงำนภำยในมหำวิทยำลัย 
3. มีระบบสำรสนเทศเฉพำะส ำหรับผู้บริหำร และผู้บริหำรระดับสูง
เพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำร ปรับแผนกลยุทธ์  หรื อกำร
วำงแผนของมหำวิทยำลัยในระยะยำว 
4.  กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยเป็น
เบ็ดเสร็จต่อกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยได้ระดับที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำง
เครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำร
พัฒนำที่ คุ้ ม ค่ ำ  ( Digital Infrastructure & 
Connection) 

1. มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องตำม ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
และเป็นไปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย 
2.  มีระบบแม่ข่ำยสำรสนเทศมหำวิทยำลัยที่ใช้เทคโนโลยี Cloud 
Server เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและ
ลดค่ำใช้จ่ำยกำรลงทุนในภำพรวม 
3.  มีกำรร่วมมือกับภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำเครือข่ำย
เทคโนโลยีดิจิทัลด้ำนฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เพ่ือควำมคุ้มค่ำและ
ยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

4. ร่วมกับมหำวิทยำลัย สถำนศึกษำอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เทคโนโลยีสร้ำง
กำรสื่อสำรและเครือข่ำยในกำร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ำนวิชำกำร 
ฐำนข้อมูลกำรวิจัยร่วมกัน 
5. มีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของ มหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพ 
เสถียรภำพในระดับท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ 
อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy) 

1. มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมและ
ทันสมัยให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และชุมชนท้องถิ่นอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
2. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรน ำควำมรู้ ประโยชน์ ด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรท ำงำน และกำรพัฒนำตนเองและ
พัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร มีควำมสนใจ ควำมใฝ่รู้ด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมำกข้ึน  
4. มีสังคมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
5. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรมีทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ได้มำตรฐำนสำกล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพท่ีดี 
(Digital Go Green and Healthy) 

1. สร้ำงควำมตระหนักของกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึด
หลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good 
Governance) 

1. ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีที่สร้ำง
คุณภำพชีวิตและควำมผำสุก ในกำรปฏิบัติของบุคลำกรในองค์กร 
(Healthy Organization) ควบคู่กับกำรสร้ำงธรรมำภิบำลและ
มำตรฐำนกำรท ำงำนที่ มีผลสัมฤทธิ์ สู ง (High Performance 
 Organization) 
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การบริการของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

การบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

          บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์หลักของมหำวิทยำลัย และพ้ืนที่จัดกำรศึกษำ ทั้งทำงด้ำนระบบเครือข่ำย
แบบมีสำยและไร้สำยรวมถึงบริกำรทำงด้ำนระบบงำนเครือข่ำย จำกเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยหลักของมหำวิทยำลัย 
ให้แก่นักศึกษำและบุคลำกรของ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

หน่วยบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการให้บริการดังนี้ 

1. บริกำรระบบเครือข่ำยแบบสำยให้กับ นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ทุกศูนย์ 
คณะ หน่วยงำน สำขำวิชำ และสถำนที่ท่ีเป็นสวัสดิกำรต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ภำยใต้ชื่อ CMRU-NET 

2. บริกำรระบบเครือข่ำยแบบไร้สำยให้กับ นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ทุก
ศูนย์ คณะ หน่วยงำน สำขำวิชำ และสถำนที่ที่เป็นสวัสดิกำรต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ภำยใต้ชื่อ 
CMRU-NET Wifi 

3. บริกำรระบบอีเมลล์ภำยใต้ชื่อ CMRU Mail ให้กับ นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย 

4. บริกำรระบบพ้ืนที่จัดท ำเว็บไซต์องค์กร ให้กับ คณะและหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย 
ภำยใต้ชื่อ CMRU Hosting 

5. บริกำรระบบพ้ืนที่จัดท ำเว็บไซต์ ให้กับ นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ภำยใต้
ชื่อ CMRU Hosting 

6. บริกำรระบบกำรเชื่อมต่อระยะไกลส ำหรับมำใช้งำนทรัพยำกรในด้ำนสำรสนเทศภำยใน
มหำวิทยำลัยได้ภำยใต้ชื่อ CMRU VPN 

7. บริกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนระบบเครือข่ำยให้กับหน่วยงำน องค์กร ทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย ภำยใต้ชื่อ CMRU Network Training 

8. บริกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนระบบเครือข่ำยให้กับหน่วยงำน องค์กร ทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย ภำยใต้ชื่อ CMRU Network Consult 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

         ให้บริกำรด้ำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร (MIS) โดยพัฒนำและให้บริกำรระบบสำรสนเทศด้ำน
ต่ำงๆ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย อำทิ ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบฐำนข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
ระบบฐำนข้อมูลกิจกรรมของนักศึกษำ เป็นต้น 

- ระบบบัญชี 3 มิติ 
- ระบบสำรสนเทศบุคลำกร 
- ระบบฐำนข้อมูลแบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
- ระบบบริหำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
- ระบบฐำนข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัย 
- ระบบบริกำรงำนฝึกอบรมกำรใช้ IT  
- ระบบประเมินควำมพึงพอใจ 
- ระบบฐำนข้อมูลแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดกำรศึกษำ 
- ระบบฐำนข้อมูลวัสดุ ส ำนักหอสมุด 
- ระบบฐำนข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ 
- ระบบจองและบันทึกกำรใช้ห้องประชุม 
- ระบบจองยำนพำหนะรำชกำรออนไลน์ 
 

 
 

 
 

การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ์

          บริกำรระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ e-Learning และเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตสื่อกำรเรียน   
กำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ แก่นักศึกษำ อำจำรย์ และชุมชน โดยให้บริกำรดังนี้ 

1. บริกำรระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ CMRU Moodle LMS 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ ของมหำวิทยำลัย 
3. อบรมกำรใช้งำนระบบกำรเรียนกำรสอน CMRU Moodle LMS แก่นักศึกษำ และอำจำรย์ 
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4. อบรมกำรใช้งำนโปรแกรมประยุกต์ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
แก่ นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และประชำชนทั่วไป 
  

เว็บไซต์งานการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

            ประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร และกิจกรรม ของงำนกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวม
เว็บไซต์ e-Learning รำยวิชำต่ำงๆ ของอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย และให้บริกำรดำวน์โหลด CMRU PowerPoint 
Template เ พ่ือสนับสนุนกำรน ำเสนอผลงำนและสร้ำง สื่อกำรเรียนกำรสอน สำมำรถเข้ำสู่ เว็บไซต์ได้ที่  
www.lms.cmru.ac.th   

การเข้าใช้ระบบ CMRU Moodle LMS 

CMRU Moodle LMS เป็นระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ โดยมีอำจำรย์ร่วมพัฒนำรำยวิชำที่เปิด
สอนในมหำวิทยำลัยในรูปแบบ e-Learning ผู้ที่สนใจสำมำรถสมัครเป็นสมำชิก เพ่ือเข้ำใช้งำนระบบได้ที่ 
www.moodlenew.cmru.ac.th  

 

  บริการ CMRU PowerPoint Template  

          เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนและกำรน ำเสนองำน หน่วยกำรเรียนกำรสอน
อิเล็กทรอนิกส์จึงผลิต CMRU PowerPoint Template ให้บริกำรดำวน์โหลดผ่ำนเว็บไซต์ www.lms.cmru.ac.th 

การซ่อมบ ารุงและดแูลระบบคอมพิวเตอร ์

ให้บริกำรแก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ซึ่งมีบริกำรดังต่อไปนี้ 
1. บริกำรตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย 
2. ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร (Microsoft Windows) และโปรแกรมส ำนักงำน (Microsoft Office) 

ลิขสิทธิ์ของมหำวิทยำลัย 
3. บริกำรตรวจเช็คและแก้ไขไวรัสเบื้องต้น 

http://www.lms.cmru.ac.th/
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4. บริกำรกู้ข้อมูลจำก Flash drive เบื้องต้น 
5. ให้ค ำปรึกษำปัญหำคอมพิวเตอร์ และ Smart Phone 

 
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 

1. แสดงบัตรประจ ำตัวก่อนใช้บริกำร โดยที่ นักศึกษำ : แสดงบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ 
   อำจำรย์และบุคลำกร : แสดงบัตรข้ำรำชกำร บัตรพนักงำนหรือบัตรประจ ำตัวประชำชน 

2. รับใบแจ้งซ่อมจำกเจ้ำหน้ำที่เพ่ือน ำมำรับเครื่องคืนในภำยหลัง 
3. ตรวจสอบสถำนะ กำรซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้จำกเว็บไซต์ www.csc.cmru.ac.th 
4. น ำใบแจ้งซ่อมมำรับเครื่องคอมพิวเตอร์คืน 
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รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        เป็นหน่วยงำนที่ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มควำมรู้และทักษะในด้ำน ICT เพ่ือให้นักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ ได้น ำเอำควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะต่ำงๆ จำกกำรฝึกอบรมกำรใช้ 
ICT ทั้งโปรแกรมพ้ืนฐำนและโปรแกรมขั้นสูง เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะทำงด้ำน ICT ให้เทียบเท่ำระดับมำตรฐำนสำกล 
ในโปรแกรมระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูงเพ่ือพัฒนำทักษะกำรใช้งำนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม ตรงกับควำมต้องกำร
และสำมำรถน ำออกไปใช้ในกำรพัฒนำงำนและกำรด ำเนินชีวิตต่อไปในอนำคตได้ 

กลุ่มเป้าหมายหลักสูตร มี 4 หลักสูตร ดังนี้ 
1. อบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำหรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียใหม่ ทุกชั้นปี 
2. อบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำหรับอำจำรย์ และบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เชียงใหม่ ทุกระดับ 
3. อบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำน Microsoft ที่ถูกต้องตำมลิขสิทธิ์ ส ำหรับนักศึกษำ 

อำจำรย์ และบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียใหม่   
4. อบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำหรับชุมชนท้องถิ่นและสังคม 
นอกจำกนั้น หน่วยอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ ยังพร้อมให้บริกำรห้องปฏิบัติกำร

คอมพิวเตอร์ ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน และกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ส ำหรับหน่วยงำนภำยใน และ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 
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รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

 
งานบริการห้องมินิเธียเตอร์ : ห้องฉายภาพยนตร์ขนาด 80 ที่นั่ง 

เพ่ือใช้ในกำรฉำยสื่อวีดีทัศน์ ประชุม อบรม สัมมนำ เพ่ือกำรเรียนกำรสอน และงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม 

 

งานบริการ VDO Conference 

          เป็นกำรบริกำรกำรเรียนกำรสอน กำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ในแต่ละวิทยำเขต อำทิเช่น 
วิทยำลัยแม่ฮ่องสอนหรือแม้กระทั่งกำรเรียนกำรสอนไปยังต่ำงประเทศ อำทิเช่น ประเทศอียิปต์ ประเทศญี่ปุ่น 
 

ออกแบบสื่อกราฟิกและเว็บไซต ์

- งำนกรำฟิกเพ่ือพัฒนำเว็บไซต์มหำวิทยำลัย 
- งำนกรำฟิกเพ่ือพัฒนำเว็บไซต์ของส ำนัก 
- ออกแบบจัดท ำสิ่งพิมพ์เพ่ือสนับสนุนงำนบริกำรของส ำนัก 
- งำนออกแบบจัดท ำสื่อมัลติมีเดีย 
- งำนบันทึกภำพนิ่ง 
- ควบคุม ดูแลห้องมินิสตูดิโอ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ส ำหรับถ่ำยภำพดูแลควำมพร้อมและควำมเรียบร้อยของห้องมินิสตูดิโอ 
- ควบคุม ดูแล ระบบชุดไฟสตูดิโอ และระบบอุปกรณ์กล้องถ่ำยภำพนิ่ง 
- ควบคุม ดูแลไฟฟ้ำ แอร์ และแสงสว่ำงภำยในห้อง 
- เช็คควำมเรียบร้อยภำยในห้อง และบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ 
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ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิกำรบดี 
หรือรองอธิกำรบดีที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก 

รองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร 

หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 



13 
 

 
รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

ผู้บริหารและบุคลากรส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 
 

                     
 

                     
 

 

                               
 

อำจำรย์อ ำนำจ โกวรรณ 
ผู้อ ำนวยกำร 

นำยมำรุต  เปี่ยมเกต ุ
รองผู้อ ำนวยกำร 

อำจำรย์ ดร.กัลยำ  ใจรักษ ์
รองผู้อ ำนวยกำร 

นำงสำวนันทำวดี คุณศิลป์ 
หัวหน้ำส ำนักงำน 

นำยธีระพงษ์ ใจค ำมำ 
หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

หน่วยบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

นำยวัฒน์ชยั  ข ำประไพ 
หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

นำยวิทูร  อุ่นแสน 
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ 

นำยอำนนท์  มะโนเมือง 
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ 



14 
 

 
รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

 

                                                
 

 

                                                 
 

 

                                                
 

 

 

 

 

นำยบัณฑิต นันทะเทศ
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ 

นำยกุลชำติ ปัญญำดี
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ 

นำยชลิต โปธำ 
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ 

นำยเจษฎำ ยำวุฑฒิ
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ 

หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ  

หน่วยพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

นำงพรพิมล แกว้ฟุ้งรังษี
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ 

นำงสำวรุ่งทิวำ กิติยังกุล
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ 

นำยกฤษขำวศรี 
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ 

นำยณัฐพงษ์ วงศ์จันทร์ตำ
นักวิชำกำรศึกษำ 

หน่วยดูแลและบ ำรุงระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยจัดฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

นำยปยิะพงษ์ หินเกย
นักวิชำกำรศึกษำ 

นำยจรูญ บุตรแกว้
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ 

นำงสำวพรรณนิภำ ดวงใย
นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ 
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รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

งบประมาณประจ าปี 2559 (เดือนตุลาคม 2558-เดือนกันยายน 2559) 
 ในปีงบประมำณ 2559 ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ได้รับเงินงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำน จ ำนวน
ทั้งสิ้น 4,285,225 บำท จ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณ รำยละเอียดดังนี้ 

   งบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 2,538,825 บำท 
   งบประมำณเงินรำยได้ จ ำนวน  1,746,400 บำท 
 

แผนภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณประจ าปี 2559 จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดสรรในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
4%

ยุทธศาสตร์ที่ 2
3%

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
21%

ยุทธศาสตร์ท่ี 6
55%

งบประมาณเพิ่มเติม
17%

ปีงบประมาณ 2559

ยุทธศำสตร์ที่ 1

ยุทธศำสตร์ที่ 2

ยุทธศำสตร์ที่ 4

ยุทธศำสตร์ที่ 6

งบประมำณเพิ่มเติม

59%
41%

งบประมาณประจ าปี 2559

แผ่นดิน

รำยได้
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รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

รายงานผลการใช้งบประมาณ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์  
ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่ 1 ผลิตบัณฑิตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำนวิชำชีพ ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยต้นแบบในกำรผลิตและพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอน 
และกำรพัฒนำท้องถิ่น และยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ  ซึ่งได้
ด ำเนินงำนโครงกำรใน 4 ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ งบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้ งบประมาณที่เหลือ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรยีน

กำรสอน กำรผลติบัณฑิต กำรวิจยั กำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและกำรให้บริกำรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

28,700.00 21,953.00 76.49 6,747.00 23.51 

2 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และ
ระบบสนบัสนุนผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำร
บริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 
(Sustainable MIS) 

24,000.00 24,000.00 100.00 0.00 0.00 

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพของ
นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็น
เลิศดำ้นเทคโนโลยดีิจิทัล (Tech-savvy) 

156,400.00 4,482.00 2.87 151,918.00 97.13 

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรส ำนักดิจิทลัเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
โดยยดึหลักกำรบรหิำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดี 
(Good Governance) 

3,956,000.00 3,245,131.50 82.03 710,868.50 17.97 

5 งบประมำณสนับสนุนเพิ่มเติม 120,125.00 120,108.45 99.99 16.55 0.01 

 รวมท้ังสิ้น 4,285,225.00 3,415,674.95 79.71 869,550.05 20.29 
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รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง งบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้ งบประมาณที่เหลือ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 โครงกำรผลติสื่อกำรเรยีนรู้และนวตักรรมเพื่อ

กำรศึกษำ 
รหัสเบิกจ่ำย 02-01-23-001 

10,000.00 4,817.00 48.17 5,183.00 51.83 

2 โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อกำรศึกษำ 
รหัสเบิกจ่ำย 02-01-24-001 

6,000.00 6000.00 100.00 0.00 0.00 

3 โครงกำรรำชภัฏมีดีใช้ไอทีเพื่อท้องถิ่น 
รหัสเบิกจ่ำย 02-01-24-002 

12,700.00 11,136.00 87.69 1,564.00 12.31 

 รวมท้ังสิ้น 28,700.00 21,953.00 76.49 6,747.00 23.51 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) 
เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน (Sustainable MIS) 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง 
งบประมา

ณ 
งบประมาณที่ใช้ งบประมาณที่เหลือ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
4 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 

รหัสเบิกจ่ำย 02-01-28-071 
24,000.00 24,000.00 100.00 0.00 0.00 

 รวมท้ังสิ้น 24,000.00 24,000.00 100.00 0.00 0.00 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Tech-savvy) 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง งบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้ งบประมาณที่เหลือ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
5 โครงสอบวัดควำมรูด้้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

(IT Exit Exam) 
รหัสเบิกจ่ำย 02-01-22-016 

143,400.00 
 

0.00 0.00 143,400.00 0.00 

6 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
รหัสเบิกจ่ำย 02-01-24-003 

13,000.00 4,482.00 34.48 8,518.00 65.52 

 รวมท้ังสิ้น 156,400.00 4,482.00 2.87 151,918.00 97.13 
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ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง งบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้ งบประมาณที่เหลือ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
7 โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน 360,000.00 283,699.10 78.81 76,300.90 21.19 

 1) กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 
รหัสเบิกจ่ำย 02-01-28-057 

180,000.00 117,285.40 65.16 62,714.60 34.84 

 2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
ผู้บริหำร 
รหัสเบิกจ่ำย 02-01-28-058 

75,000.00 66,425.00 88.57 8,575.00 11.43 

 3) ค่ำวัสดุส ำนักงำน 
รหัสเบิกจ่ำย 02-01-28-059 

50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 0.00 

 4) ค่ำใช้จ่ำยซ่อมแซมครภุัณฑ ์
รหัสเบิกจ่ำย 02-01-28-060 

50,000.00 49,988.70 99.98 11.30 0.02 

 5) ค่ำสำธำรณปูโภค 
รหัสเบิกจ่ำย 02-01-28-061 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00 

8 โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรให้บริกำร
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2,011,000.00 1,398,854.40 69.56 612,145.60 33.44 

 1) ค่ำวัสดุซ่อมแซมคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ำย 
รหัสเบิกจ่ำย 02-01-28-062 

50,000.00 49,999.40 100.00 0.60 0.00 

 2) ค่ำซ่อมแซมวัสดุอุปกรณส์ื่อโสตทัศนูปกรณ ์
รหัสเบิกจ่ำย 02-01-28-063 

30,000.00 30,000.00 100.00 0.00 0.00 

 3) ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์
ภำยในห้องปฏิบัติกำร 
รหัสเบิกจ่ำย 02-01-28-064 

100,000.00 99,999.00 100.00 1.00 0.00 

 4) ค่ำเช่ำสัญญำณอินเทอรเ์น็ตแบบองค์กร 
รหัสเบิกจ่ำย 02-01-28-065 

1,800,000.00 1,188,000.00 66.00 612,000.00 34.00 

 5) ค่ำเช่ำให้บริกำรโดเมนเนม cmru.ac.th 
รหัสเบิกจ่ำย 02-01-28-066 

1,000.00 856.00 85.60 144.00 14.40 

 6) ค่ำจัดท ำเอกสำรเผยแพร่ทำงวิชำกำร 
รหัสเบิกจ่ำย 02-01-28-067 

30,000.00 30,000.00 100.00 0.00 0.00 

9 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักดจิทิัลเพื่อ
กำรศึกษำ 
รหัสเบิกจ่ำย 02-01-28-068 

85,000.00 67,578.00 79.50 17,422 20.50 

10 โครงกำรจดัท ำแผนยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำป ี
รหัสเบิกจ่ำย 02-01-28-069 

50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 0.00 

11 โครงกำรพัฒนำดำ้นกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ ,กำรด ำเนินกำรเพื่อกำรจัดกำร 

50,000.00 
 

50,000.00 100.00 0.00 0.00 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง งบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้ งบประมาณที่เหลือ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ควำมรู้ (KM) และกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน   
รหัสเบิกจ่ำย 02-01-28-070 

12 โครงกำรกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ลิขสทิธ์ิถูกต้อง
ตำมกฎหมำย    
รหัสเบิกจ่ำย 02-01-28-072 

1,400,000.00 1,395,000.00 99.64 5,000.00 0.36 

 รวมท้ังสิ้น 3,956,000.00 3,245,131.50 82.03 710,868.50 17.97 
 
งบประมาณที่สนับสนุนเพิ่มเติม 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง งบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้ งบประมาณที่เหลือ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 โครงกำร นิทรรศกำรเฉลมิพระเกยีรติกำรครองสริิรำช

สมบัติครบ 70 ปี “พระอัจฉริยภำพด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ” 
รหัสเบิกจ่ำย 02-03-16-084 

30,000.00 29,997.45 99.99 2.55 0.01 

2 โครงกำร 7 ทศวรรษกษัตรำทรงครองไทย รำชภัฏ
เชียงใหม่เทิดไท้ป่ินรำชัน 
รหัสเบิกจ่ำย 02-03-16-090 

42,625.00 42,611.00 99.97 14.00 0.03 

3 เครื่องมัลติมีเดืยโปรเจคเตอร ์
รหัสเบิกจ่ำย 02-03-16-125 

47,500.00 47,500.00 100.00 0.00 0.00 

 รวมท้ังสิ้น 120,125.00 120,108.45 99.99 16.55 0.01 
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ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที่บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำรผลิต
บัณฑิต  กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและกำรให้บริกำร
วิชำกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

9 9 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำร (MIS)และระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS)เพ่ือกำรบริหำรงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน (Sustainable MIS) 

3 2 66.67 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ อำจำรย์ และ
บุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy) 

13 7 53.85 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือ
กำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำร  (Good 
Governance) 

16 16 100.00 

รวมทั้งสิ้น 41 34 82.93 
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รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  

สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต  การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการ
วิชาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ ์

ผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน/

โครงการ 
แผน ผล 

เป้าประสงค์ที่ 1
มีเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำรในรูปแบบ
ต่ำง ๆ ที่ทันสมัยได้
มำตรฐำนสำกลที่
ช่วยสนับสนุนกำร
เรียน กำรสอน 

1. จ ำนวนสื่อกำรเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์  
2. จ ำนวนสื่อกำรเรียนอิเล็กทรอนกิส์
ในรูปแบบดีวีดี  
3.สื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มีควำม
ถูกต้องตำมสตอรี่บอร์ดท่ีได้ออกแบบ  
4. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้สื่อ (กลุ่ม
ตัวอย่ำงจำกครู และนักเรียนโรงเรียน
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่)  
 

สื่อ 
 

ชุด 
 

ร้อยละ 
 

ระดับ 

6 
 

100 
 

90 
 

มำก 

6 
 

100 
 

90 
 

มำก 

1. ส่ ง เสริมให้มีกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรมำใช้ในกำร
เรียนกำรสอน และบริหำร
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้
อ ำ จ ำ ร ย์ ภ ำ ย ใ น
มหำวิทยำลัยในกำร ผลิต
สื่ อกำร เรี ยนกำรสอน 
ออนไลน ์
3.  ส่งเสริมให้มีกำรน ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้
มำตรฐำนในระดับสำกล
เพื่อน ำมำใช้ในกำรพัฒนำ
สื่อกำรเรียน  กำรสอน
ออนไลน ์

1.โครงกำรผลิตสื่อกำร
เรี ยนรู้ แ ละนวั ตกรรม
กำรศึกษำ เพื่อสนับสนุน
ก ำ ร พั ฒ น ำ คุ ณ ภ ำ พ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

1. จ ำนวนนวัตกรรมเพื่อกำรศึกษำ  
2. นวัตกรรมเพื่อกำรศึกษำมีควำม
ถูกต้องตำมสตอรี่บอร์ดท่ีได้ออกแบบ  
3. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรม 
(กลุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำ และอำจำรย์) 
 

สื่อ 
ร้อยละ 

 
ระดับ 

4 
90 
 

มำก 

4 
90 
 

มำก 

2 . โ ค ร ง ก ำ ร พั ฒ น ำ
นวัตกรรมเพื่อกำรศึกษำ 
 

เป้าประสงค์ที่ 6
น ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำรมำใช้ในกำร
บริกำรวิชำกำรแก่
ชุมชน และท้องถิ่น 
 

1 .  ก ำ ร อ บ ร ม เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร ใ ช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย  
2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับ
กำรอบรมฯ  
 

หลักสูตร 
 
ระดับ 

3 
 

มำก 

3 
 

มำก 

1.ให้บริกำรวิชำกำรโดย
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำรสื่อสำร 
2.น ำเสนอโครงกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
พัฒนำชุมชนและท้องถิ่น 

1. โครงกำรรำชภัฏมีดีใช้
ไอทีเพื่อท้องถิ่น 
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รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และย่ังยืน (Sustainable MIS) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ ์

ผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน/

โครงการ 
แผน ผล 

เป้าประสงค์ที่ 2 
มีระบบสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำร
ท ำงำนและกำร
บริหำรจัดกำร
ระบบงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย 

1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
มหำวิทยำลัย  
2. ผลกำรประเมินกำรใช้งำนระบบ
ของผู้ใช้งำน  
3.ควำมถูกต้องของข้อมูลในระบบ  

ระบบ 
 
 

ระดับ 
 

ร้อยละ  

7 
 
 
ดี 
 

100 

6 
 
 
ดี 
 

100 

1. ก ำหนดนโยบำยแนว
ทำงกำรปฏิบัติดำ้นกำร
พัฒนำระบบ MIS ที่เป็น
เอกภำพ 
2. พัฒนำระบบ MIS ที่
ทันสมัยง่ำยต่อกำรใช้งำน
รอ งรั บก ำ ร ใช้ ง ำ น ทั้ ง
ภ ำ ย ใ น แ ละภำยนอก
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย พ ร้ อ ม
รองรับกำรใช้ งำนผ่ำน
อุ ป ก ร ณ์ เ ค ลื่ อ น ที่  
(Mobile Devices) 
  3 .  พั ฒ น ำ ร ะ บ บ
ส ำ ร ส น เ ท ศ ที่ จ ำ เ ป็ น
ส ำ ห รั บ ค ณ ะ วิ ช ำ 
ห น่ ว ย ง ำ น ส นั บ ส นุ น
กำรศึกษำและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเพื่อกำร
บ ริ ห ำ ร ง ำ น ที่ มี
ประสิทธิภำพ 
4. ประเมินประสิทธิผล
และควำมพึงพอใจต่อกำร
ใช้ งำนระบบ MIS และ 
ESS เพื่อกำรเป็นองค์กร
อั จฉริ ย ะและกำรเป็น 
“ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  “ ( e-
University)” 

2. โครงกำรพัฒนำระบบ
ส ำ ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก ำ ร
บริหำรจัดกำรด้ำนกำร
บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร
มหำวิทยำลัย 
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รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

ผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนงาน/
โครงการ 

แผน ผล 

เป้าประสงค์ที่ 1 มีกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เหมำะสมและ
ทันสมัยให้กับนักศึกษำ  
อำจำรย์ บุคลำกร และชุมชน
ท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ 
เป้าประสงค์ที่ 2 นักศึกษำ 
อำจำรย์ และบุคลำกรน ำ
ควำมรู้ ประโยชน์ ดำ้น
เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำร
ท ำงำนและกำรพัฒนำตนเอง
และพัฒนำงำนให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
เป้ าประสงค์ที่  3 นัก ศึกษำ 
อำจำรย์ และบุคลำกร มีควำม
สนใจ ควำมใฝ่รู้ด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพิ่มมำกขึ้น  
เ ป้ า ป ร ะส งค์ ที่  4 มี สั ง ค ม
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 5 นักศึกษำ 
อำจำรย์ และบุคลำกรมีทักษะ
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้
มำตรฐำนสำกล 

1. จ ำนวนกำรประชุม  
2. รำยงำนกำรประชุม  
3. จ ำนวนผู้เข้ำสอบวัด
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (IT Exit-
Exam)  
4. จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม
ประชุม  
5. ข้อมูล/มติ ที่สำมำรถ
น ำมำใช้ประกอบกำร
จัดท ำหลักสูตร  
 
6. ควำมพึงพอใจของผู้
เข้ำรับกำรทดสอบ  
7. ผู้ที่สอบวัดควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT 
Exit-Exam) ผ่ำน  
 
 
 
 
 

ครั้ง 
ครั้ง 
คน 
 
 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 
 
 

ระดับ 
 

ร้อยละ 

10 
10 
50 
 
 
 

80 
 

80 
 
 
 

มำก 
 

80 

3 
3 
- 
 
 
 

80 
 
 

อยู่
ระหว่ำง

กำร
พิจำรณำ 

 
- 
 
- 

1.เสริมสร้ำงศักยภำพควำมรู้
ด้ ำน เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษ ำ  อ ำ จ ำ ร ย์  
บุคลำกร และชุมชนท้องถิ่น 
ตำมควำมต้องกำร และควำม
เหมำะสมของระดับกำรเรียนรู้ 
2.จัดหำหลักสูตรที่ตรงต่อควำม
ต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 
3.จัดหำวิทยำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถมำถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ 
4. จัดหำสถำนที่และอุปกรณ์ที่
เอื้อต่อกำรจัดกำรฝึกอบรม 

1. โครงกำร IT Exit 
Exam 
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รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (ต่อ)  

      พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

ผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนงาน/
โครงการ 

แผน ผล 

เป้าประสงค์ที่ 1 มีกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เหมำะสมและ
ทันสมัยให้กับนักศึกษำ  
อำจำรย์ บุคลำกร และชุมชน
ท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ 
เป้าประสงค์ที่ 2 นักศึกษำ 
อำจำรย์ และบุคลำกรน ำ
ควำมรู้ ประโยชน์ ดำ้น
เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำร
ท ำงำนและกำรพัฒนำตนเอง
และพัฒนำงำนให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
เป้ าประสงค์ที่  3 นัก ศึกษำ 
อำจำรย์ และบุคลำกร มีควำม
สนใจ ควำมใฝ่รู้ด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพิ่มมำกขึ้น  
เ ป้ า ป ร ะส งค์ ที่  4 มี สั ง ค ม
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 5 นักศึกษำ 
อำจำรย์ และบุคลำกรมีทักษะ
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้
มำตรฐำนสำกล 

1. อบรมโปรแกรมพื้นฐำน
และโปรแกรมที่สูงขึ้น
ส ำหรับนักศึกษำ  
2. อบรมโปรแกรมพื้นฐำน
และโปรแกรมที่สูงขึ้น
ส ำหรับอำจำรยแ์ละ
บุคลำกร  
3. จ ำนวนนกัศึกษำที่เขำ้
ร่วมอบรม  
4. จ ำนวนอำจำรย์และ
บุคลำกรที่เข้ำร่วมอบรม  
5. ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมอบรม  
6. .ผู้เข้ำร่วมอบรมได้รับ
ควำมรู้ และควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 
 
 
 

รุ่น 
 
 

รุ่น 
 
 
 

คน 
 
 

คน 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

6 
 
 
2 
 
 
 

180 
 
 

40 
 

80 
 

50 

1 
 
 
2 
 
 
 

14 
 
 

44 
 

85 
 

60 

1. เสริมสร้ำงศักยภำพควำมรู้
ด้ ำน เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษ ำ  อ ำ จ ำ ร ย์  
บุคลำกร และชุมชนท้องถิ่น 
ตำมควำมต้องกำร และควำม
เหมำะสมของระดับกำรเรียนรู้ 
2.  จั ดหำหลักสูตรที่ตรงต่อ
ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง
กลุ่มเป้ำหมำย 
3.จัดหำวิทยำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถมำถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ 
4. จัดหำสถำนทีแ่ละอุปกรณ์ที่
เอื้อต่อกำรจัดกำรฝึกอบรม 

2. โครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำรด้ำน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6   

พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

ผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนงาน/
โครงการ 

แผน ผล 

เป้าประสงค์ที่ 1 ส ำนักดิจิทัล
เพื่อกำรศึกษำมีระบบบริหำร
จัดกำรที่ดีที่สร้ำงคุณภำพชีวิต
และควำมผำสกุ ในกำรปฏิบัติ
ของบุคลำกรในองค์กร                  
(Healthy Organization) 
ควบคู่กับกำรสร้ำงธรรมำภิบำล
และมำตรฐำนกำรท ำงำนที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (High 
Performance Organization) 

1.กำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนเสนอต่อ
ผู้บริหำร  
2. ระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำตำมเกณฑ์ สกอ.  

ครั้ง 
 
 
 

ระดับ 

4 
 
 
 
ดี 

4 
 
 
 
ดี 

1. ประยุกต์ใช้กำรจัดกำร
ควำมรู้เป็นกรอบในกำร
บริหำรงำน เพื่อสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมในกำรแสดงควำม
คิดเห็นในงำนด้ำนต่ำง ๆ 

 

1. โครงกำรกำร
บริหำรจัดกำร
ส ำนักงำน 
 

1. อัตรำควำมเร็ว
อินเทอร์เน็ต  
2. จ ำนวนเอกสำรเผยแพร่
ทำงวิชำกำร จ ำนวน  
3. โดเมน cmru.ac.th  
4. ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึง
พอใจต่อกำรบริกำรของ
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

Mbps 
 

สื่อ 
 

โดเมน 
ร้อยละ  

600 
 
3 
 
1 
80 

600 
 
3 
 
1 
80 

2. โครงกำรกำร
บริหำรจัดกำรเพือ่
กำรให้บริกำรงำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 

1. บุคลำกรได้รับกำร
พัฒนำตนเองตำมวิชำชีพ 
และตำมสมรรถนะงำน  
2. บุคลำกรน ำควำมรู้ไปใช้
ในกำรปฏิบัติงำน หรือ
ถ่ำยทอดใหก้ับบุคลำกรใน
องค์กร ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

90 
 
 

80 

90 
 
 

90 
 

3. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรส ำนัก
ดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ 
 

1. จ ำนวนผู้เข้ำรว่มประชุม
เชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำป ี
2. แผนกลยุทธ ์ระยะ 5 ปี 
ของส ำนักดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำที่ได้รับกำร
ปรับปรุง  
3. แผนยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
มีควำมสอดคล้องและ
เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย  
 

คน 
 
 
 

เล่ม 
 
 
 
 

ระดับ 

20 
 
 
 
1 
 
 
 
 

มำก 

20 
 
 
 
1 
 
 
 
 

มำก 
 
 
 

4. โครงกำรจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์
และแผนปฏบิัติ
รำชกำรประจ ำป ี
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รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ)  

พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance)  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

ผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนงาน/
โครงการ 

แผน ผล 

เป้าประสงค์ที่ 1 ส ำนักดิจิทัล
เพื่อกำรศึกษำมีระบบบริหำร
จัดกำรที่ดีที่สร้ำงคุณภำพชีวิต
และควำมผำสกุ ในกำรปฏิบัติ
ของบุคลำกรในองค์กร                  
(Healthy Organization) 
ควบคู่กับกำรสร้ำงธรรมำภิบำล
และมำตรฐำนกำรท ำงำนที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (High 
Performance Organization) 

1. จัดกิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำน  
2. จัดกิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรหลักสูตร
ระหว่ำงหนว่ยงำน  
3. ผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำระดับหน่วยงำน  

ครั้ง 
 
 

ครั้ง 
 
 
 
 

ระดับ 

2 
 
 
1 
 
 
 
 
ดี 

2 
 
 
1 
 
 
 
 
ดี 

1. ประยุกต์ใช้กำรจัดกำร
ควำมรู้เป็นกรอบในกำร
บริหำรงำน เพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
ในงำนด้ำนต่ำง ๆ 
 

5. โครงกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
กำรด ำเนินกำรเพื่อ
จัดกำรควำมรู ้และ
ด ำเนินกำรบริหำร
ควำมเส่ียงและ
ควบคุมภำยใน 
 

1.จัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
ถูกต้องตำมกฎหมำย  
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ของ
มหำวิทยำลัยใช้ซอฟตแ์วร์
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตำม
กฎหมำยตำมโครงกำร 
จ ำนวน 3,000 เครื่อง 

ชุด 
 

เครื่อง 

1 
 

3,000 

1 
 

5,294 

6. โครงกำรกำรใช้
งำนซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตำม
กฎหมำย 
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รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

การรายงานผลการด าเนินงาน 
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่ 1 ผลิตบัณฑิตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำนวิชำชีพ ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยต้นแบบในกำรผลิตและพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอน 
และกำรพัฒนำท้องถิ่น และยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ  ซึ่งได้
ด ำเนินงำนโครงกำรใน 4 ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการเรียน การสอน การผลติบัณฑิต  การวิจัย การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา  

ซึ่งได้ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 3 โครงกำร โดยมีผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมรำยละเอียดดังนี้ 

 
1. โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน 
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือผลิตสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศึกษำปีที่ 1-6 จ ำนวน 6 สื่อ รวมเป็น 1 ชุดสื่อกำร
เรียนรู้ประกอบด้วย 
  1. ศิลปะส ำหรับประถมศึกษำปีที่ 1 (สื่อกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ) 
  2. คณิตศำสตร์ส ำหรับประถมศึกษำปีที่ 2 (สื่อกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์) 
  3. วิทยำศำสตร์ส ำหรับประถมศึกษำปีที่ 3 (สื่อกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์) 
  4. ภำษำอังกฤษส ำหรับประถมศึกษำปีที่ 4 (สื่อกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ) 
  5. สุขศึกษำส ำหรับประถมศึกษำปีที่ 5 (สื่อกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ) 
  6. สังคมศึกษำส ำหรับประถมศึกษำปีที่ 3 (สื่อกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ) 
 หมายเหตุ สื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มีเนื้อหำในรูปแบบหน่วยกำรเรียน 
 2. เพ่ือเผยแพร่ชุดสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ แก่โรงเรียนและชุมชน ในรูปแบบชุดดีวีดี และออนไลน์ 
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กลุ่มเป้าหมาย 

1. ครูและนักเรียนในโรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชยีงใหม่ 
2. ครูและนักเรียนโรงเรียนในพ้ืนที่กำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

 เริ่มต้น 1 มีนำคม 2559 สิ้นสุด 31 สิงหำคม 2559 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด แผน ผล กำรบรรลุ 
จ ำนวนสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 6 สื่อ 6 สื่อ √ 

จ ำนวนสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบดีวีดี 100 ชุด 100 ชุด √ 
สื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มีควำมถูกต้องตำมสตอรี่บอร์ดที่ได้
ออกแบบ 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
 

√ 

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้สื่อ (กลุ่มตัวอย่ำงจำกครู และนักเรียน
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่) 

ระดับมำก 
 

ระดับมำก 
 

√ 

 

ผลการด าเนินงาน 

 พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศึกษำปีที่ 1-6 จ ำนวน 6 สื่อ รวมเป็น 1 ชุดสื่อกำรเรียนรู้
ประกอบด้วย 
  1. ศิลปะส ำหรับประถมศึกษำปีที่ 1 (สื่อกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ) 
  2. คณิตศำสตร์ส ำหรับประถมศึกษำปีที่ 2 (สื่อกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์) 
  3. วิทยำศำสตร์ส ำหรับประถมศึกษำปีที่ 3 (สื่อกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์) 
  4. ภำษำอังกฤษส ำหรับประถมศึกษำปีที่ 4 (สื่อกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ) 
  5. สุขศึกษำส ำหรับประถมศึกษำปีที่ 5 (สื่อกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ) 
  6. สังคมศึกษำส ำหรับประถมศึกษำปีที่ 3 (สื่อกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ) 
 

ผลลัพธ์ที่ได้รับจริงจากการด าเนินงาน 

 1. มีสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศึกษำปีที่ 1-6 จ ำนวน 6 สื่อ รวมเป็น 1 ชุดสื่อกำรเรียนรู้ 
 2. มีกำรเผยแพร่ชุดสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ และดีวีดี ไปยังโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนในกลุ่มเป้ำหมำย  
 3. ครูและนักเรียนมีสื่อกำรเรียนรู้และนวัตกรรมกำรศึกษำ ที่ช่วยสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 4. มหำวิทยำลัยมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ 
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 5. มหำวิทยำลัยเป็นหน่วยงำนกำรศึกษำที่ตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และ
โครงกำรเรียนฟรี 15 ปี 
 
 

ภาพสื่อการเรียนรู้ 

 

ตัวอย่ำงบทเรียน 7 วัน 7 สี จัดท ำโดย นำงสำวรุ่งทิวำ กิตติยังกุล 

 

ตัวอย่ำงบทเรียนกำรเงิน จัดท ำโดย นักศึกษำสำขำคอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะวิทยำกำรจัดกำร 
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ตัวอย่ำงบทเรียนกำรเกิดกำรวันและกลำงคืน จัดท ำโดย นำงสำวรุ่งทิวำ กิตติยังกุล 

  

ตัวอย่ำงบทเรียน Family Tree จัดท ำโดย นำงสำวรุ่งทิวำ กิตติยังกลุ 

 

  

ตัวอย่ำงบทเรียน ระบบย่อยอำหำร จัดท ำโดย นำงสำวรุ่งทิวำ กิตตยิังกุล 
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ตัวอย่ำงสื่อกำรเรียนรู้ แผนที่ประเทศไทย นักศึกษำสำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร 
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2. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา (e-Learning) 

วัตถุประสงค์ 

1. ผลิตนวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำ จ ำนวน 4 สื่อ 
2. เผยแพร่นวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษำ และอำจำรย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 เริ่มต้น 1 ตุลำคม 2558 สิ้นสุด 30 กันยำยน 2559 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด แผน ผล กำรบรรลุ 
จ ำนวนนวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำ 4 สื่อ 4 สื่อ √ 

นวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำมีควำมถูกต้องตำมสตอรี่บอร์ดที่ได้
ออกแบบ 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
 

√ 

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรม (กลุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำ และ
อำจำรย์) 

ระดับมำก 
 

ระดับมำก 
 

√ 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการ โดยอาจารย์ต้องจัดเตรียมเนื้อหาที่ต้องการให้ทาง
ทีมงานจัดท าสื่อนวัตกรรม ซึ่งมีอาจารย์รับสมัคร จ านวน 4 ท่าน พัฒนาสื่อจ านวน 4 บทเรียน ดังนี้ 

 1. บทเรียนเรื่อง ลักษณะภูมิประเทศบนพ้ืนผิวโลก Geo1301 ภูมิศำสตร์กำยภำพ โดย อำจำรย์ปิย
วดี  นิลสนธิ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 2. บทเรียนเรื่อง สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ หงส์อนุรักษ์  คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

3. บทเรียนเรื่อง ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร โดย อำจำรย์กิตติพงษ์  วงศ์ทิพย์  คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

 4. บทเรียนเรื่อง IP Address and Subnet Mask โดย นำยมำรุต เปี่ยมเกตุ และ นำยวิวัฒน์ชัย ข ำ
ประไพ ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 

เมื่อพัฒนำระบบบทเรียบร้อยแล้ว อำจำรย์ไดน้ ำสื่อนวัตกรรมที่พัฒนำขึ้นไปใช้สนับสนุนกำรเรียนในรำยวิชำ 
มีกำรประเมินควำมพึงพอใจขอผู้ใช้นวัตกรรม ระดับ พอใจมำก  
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ผลลัพธ์ได้รับจริงจาการด าเนินงาน 

 1. มีนวัตกรรมเพื่อกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ จ ำนวน 4 สื่อ  
 2. นักศึกษำ และอำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่มีนวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำ ที่ช่วยสนับสนุนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
 3. นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิชำที่เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำมำกยิ่งข้ึน 
 4. นักศึกษำมีผลกำรเรียนดีขึ้น 
 5. มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในแผนแม่บท
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ประจ ำปี 2557-2561 
 6. อำจำรย์สำมำรถน ำไปต่อยอดเป็นงำนวิจัยในชั้นเรียน 

 

ภาพกิจกรรม  
ทีมงำนพัฒนำสื่อนวัตกรรมให้อำจำรย์ จ ำนวน 4 บทเรียน ดังนี้ 

1) บทเรียนเรื่อง ลักษณะภูมิประเทศบนพ้ืนผิวโลก Geo1301 ภูมิศำสตร์กำยภำพ โดย    
อำจำรย์ปิยวดี นิลสนธิ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 
2) บทเรียนเรื่อง สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดย ผูช้่วยศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ หงส์อนุรักษ์ 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
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3) บทเรียนเรื่อง ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร โดย อำจำรย์กิตติพงษ์  วงศ์ทิพย์  คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ 

 
 
 

     4) บทเรียนเรื่อง IP Address and Subnet Mask โดย นำยมำรุต เปี่ยมเกตุ และ นำยวิวัฒน์ชัย 
ข ำประไพ ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

 

 
เผยแพร่บทเรียนบนเว็บไซต์ URL : http://www.lms.cmru.ac.th/web53/book/ 
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3. โครงการราชภัฏมีดีใช้ไอทีเพื่อท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยแก่ประชำชนในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
2. เพ่ือช่วยเหลือประชำชนในกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ประชำชนในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

 เริ่มต้น 25 เมษำยน 2559 สิ้นสุด 25 เมษำยน 2559 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด แผน ผล การบรรลุ 
กำรอบรมเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 3 หลักสูตร 3 หลักสูตร √ 

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ ระดับมำก ระดับมำก √ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 อบรมเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยให้แก่ประชำชนในชุมชนต ำบลขี้เหล็ก ในวันที่ 25 
เมษำยน 2559 ณ เทศบำลต ำบลขี้เหล็ก อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้อบรมหลักสูตรดังนี้ 

1. กำรใช้งำนอีเมล์ 
2. กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
3. กำรสร้ำงงำนน ำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

ผลลัพธ์ที่ได้รับจริงจาการด าเนินงาน 

 1. ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 2. ได้จัดอบรมทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ประชำชนในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 3. ประชำชนในชุมชนสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4. ประชำชนในชุมชนได้น ำควำมรู้และทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต
และกำรท ำงำน 
 5. ส ำนัดดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำได้สนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนท้องถิ่น 
 6.เกิดภำพลักษณ์ที่ดีของมหำวิทยำลัยกับชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
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ภาพกิจกรรม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 
รายงานประจ าปี 2559  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และ
ระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
(Sustainable MIS)   

ซึ่งได้ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 1 โครงกำร โดยมีผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมรำยละเอียดดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศข้อมูลบุคลำกร ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
2. เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศฐำนข้อมูลส ำหรับกำรประกันคุณภำพ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
3. เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศข้อมูลกิจกรรมนักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
4. เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศข้อมูลศิษย์เก่ำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
5. เพ่ือพัฒนำระบบรำชภัฏเชียงใหม่โพล์ออนไลน์ 
6. เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศหน่วยดูแลและซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์ 

      7. เพ่ือน ำระบบสำรสนเทศมำช่วยในกำรสนับสนุนกำรท ำงำนและกำรบริหำรจัดกำร ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
         เชียงใหม่ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหำร นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
ระยะเวลาเดินงาน 

 เริ่มต้น 1 ตุลำคม 2559 สิ้นสุด 30 กันยำยน 2559 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด แผน ผล การบรรลุ 
ระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ 1 ระบบ √ 
ระบบฐำนข้อมูลกำรจองห้องประชุม 1 ระบบ 1 ระบบ √ 
ระบบฐำนข้อมูลติดตำมโครงกำร 1 ระบบ 1 ระบบ √ 
ระบบฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ 1 ระบบ 1 ระบบ √ 
ระบบจัดกำรฐำนข้อมูลตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒุิระดับอุดมศกึษำ (TQF) 1 ระบบ 1 ระบบ √ 
ระบบบัญชีกองทุนเกณฑ์ พึงรับ-พึงจ่ำย ลักษณะ 3 มิติ 1 ระบบ 1 ระบบ √ 
เว็บไซต์กำรส่งเสริมสุขภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ - - - 
ผลกำรประเมินกำรใช้งำนระบบของผู้ใช้งำน ระดับดี ระดับดี √ 
ควำมถูกต้องของข้อมูลในระบบ ร้อยละ100 ร้อยละ100 √ 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำได้พัฒนำและปรับปรุงระบบงำนจ ำนวนทั้งสิ้น 6 ระบบ ประกอบด้วย 

1. ระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ระบบฐำนข้อมูลกำรจองห้องประชุม 
3. ระบบฐำนข้อมูลติดตำมโครงกำร 
4. ระบบฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ 
5. ระบบจัดกำรฐำนข้อมูลตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (TQF) 
6. ระบบบัญชีกองทุนเกณฑ์ พึงรับ-พึงจ่ำย ลักษณะ 3 มิต ิ

ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนสำมำรถประมวลผลข้อมูลสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ให้มีควำม
ถูกต้อง ครบถ้วน สำมำรถออกรำยงำนข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ สำมำรถน ำข้อมูลมำ
ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรได้ 

 
ผลลัพธ์ที่ได้รับจริงจากการด าเนินงาน 

1. ไดร้ะบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 1 ระบบ 
2. ไดร้ะบบฐำนข้อมูลกำรจองห้องประชุม จ ำนวน 1 ระบบ 
3. ไดร้ะบบฐำนข้อมูลติดตำมโครงกำร จ ำนวน 1 ระบบ 
4. ไดร้ะบบฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ จ ำนวน 1 ระบบ 
5. ไดร้ะบบจัดกำรฐำนข้อมูลตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (TQF) จ ำนวน 1 ระบบ 
6. ไดร้ะบบบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ำย ลักษณะ 3 มิติ จ ำนวน 1 ระบบ 
7. กำรประมวลผลข้อมูลสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มีควำมถูกต้องครบถ้วน สำมำรถออก
รำยงำนข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 
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ภาพกิจกรรม 
การประชุมเตรียมความพร้อม อบรมการใช้งานและการติดตั้งโปรแกรม 
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หน้าจอโปรแกรมของระบบงานต่างๆ 

หน้ำจอกำรท ำงำนของระบบสำรสนเทศศิษย์เก่ำ 
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หน้าจอการท างานของระบบจองห้องประชุม 
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หน้าจอการท างานของระบบบัญชีกองทุนเกณฑ์ พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ 
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หน้าจอการท างานของระบบฐานข้อมูลติดตามโครงการ 
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หน้าจอการท างานของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มีความเป็น
เลิศด้านเทคโนโลยีดิจทิัล (Tech-Savvy)  

ได้ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 2 โครงกำร โดยมีผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมรำยละเอียดดังนี้ 

1. โครงการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit Exam) 

วัตถุประสงค์ 

 1. ส่งเสริมให้นักศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับโอกำสในกำรเข้ำท ำงำนและเป็นที่
ยอมรับในตลำดแรงงำน 

1. สร้ำงควำมตระหนักรู้และกระตุ้นให้นักศึกษำทุกคณะ ทุกสำขำให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำตนเองด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2. ส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษำสำยไอทีได้ใฝ่หำควำมรู้และยกระดับทักษะของตนเองให้ได้มำตรฐำนและ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

3. มหำวิทยำลัยใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
4. ผู้ประกอบกำรสำมำรถใช้เป็นเกณฑ์มำตรฐำนในกำรพิจำรณำ สรรหำ คัดเลือก นักศึกษำเข้ำท ำงำนกับสถำน

ประกอบกำร 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

เริ่มต้น 1 ตุลำคม 2559 สิ้นสุด 30 กันยำยน 2559 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด แผน ผล การบรรลุ 
จ ำนวนกำรประชุม 10 ครั้ง 3 ครั้ง √ 
รำยงำนกำรประชุม 10 ครั้ง 3 ครั้ง √ 
จ ำนวนผู้เข้ำสอบวัดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Exit-Exam) 50 คน ยังไม่ได้

ด ำเนินกำร 
- 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 √ 
ข้อมูล/มติ ที่สำมำรถน ำมำใช้ประกอบกำรจัดท ำหลักสูตร ร้อยละ 80 อยู่ระหว่ำง

กำรพิจำรณำ 
√ 

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรทดสอบ ระดับมำก ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

- 
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ตัวช้ีวัด แผน ผล การบรรลุ 
ผู้ที่สอบวัดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Exit-Exam) ผ่ำน ร้อยละ 80 ยังไม่ได้

ด ำเนินกำร 
- 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำได้รวบรวมและศึกษำข้อมูลจำกมหำวิทยำลัยที่มีกำรด ำเนินกำรสอบวัดควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม มหำวิทยำลัยนเรศวร มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง และ
มหำวิทยำลัยทักษิณ เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐำนแนวปฏิบัติในกำรจัดสอบ ได้จัดประชุมคณะกรรมกำร จ ำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 5 กันยำยน 2559 

ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 12 กันยำยน 2559 
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 19 กันยำยน 2559 

 เพ่ือปรึกษำหำรือเพ่ือหำแนวทำงในกำรด ำเนินงำนกำรจัดวัดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Exit 
Exam)  ซึ่งคณะกรรมกำรมีควำมจ ำเป็นในกำรศึกษำข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ เพ่ือหำควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินงำนจัด
สอบโครงกำรสอบวัดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Exit-Exam) ส่งผลต่อเวลำและจ ำนวนกำรประชุมที่ไม่ต้อง
ตำมเป้ำที่ก ำหนดไว้ ซึ่งในปีงบประมำณ 2560 กิจกรรมต่ำงๆ จะสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 
ผลลัพธ์ได้รับจริงจากการด าเนินงาน 

 1. จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรสอบวัดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Exit-Exam) 
จ ำนวน 3 ครั้ง 

 2. มหำวิทยำลัยได้แนวทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร 

ภาพกิจกรรม 
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ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมและพัฒนำทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ ส ำหรับนักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ทำงด้ำนโปรแกรมพ้ืนฐำนและโปรแกรมที่สูงขึ้น 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

เริ่มต้น 1 ตุลำคม 2558 สิ้นสุด 31 สิงหำคม 2559 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด แผน ผล การบรรลุ 
อบรมโปรแกรมพ้ืนฐำนและโปรแกรมท่ีสูงขึ้นส ำหรับนักศึกษำ 6 รุ่น 1 รุ่น - 
อบรมโปรแกรมพ้ืนฐำนและโปรแกรมท่ีสูงขึ้นส ำหรับอำจำรย์และ
บุคลำกร 

2 รุ่น 2 รุ่น √ 

จ ำนวนนักศึกษำทีเ่ข้ำร่วมอบรม 180 คน 14 คน - 
จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกรที่เข้ำร่วมอบรม    40 คน 44 คน √ 
ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรม ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 √ 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่ 
นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร จ ำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1. จัดอบรมให้แก่นักศึกษำ หลักสูตรกำรพัฒนำโปรแกรมด้วยภำษำ PHP & MySQL ในวันที่ 23-24 
พฤษภำคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติกำรINC21  

2. จัดอบรมให้แก่บุคลำกร หลักสูตรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ส ำหรับ Admin หน่วยงำน วันที่ 22 
กรกฎำคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติกำรINC21 

3. จัดอบรมให้แก่อำจำรย์ หลักสูตรกำรใช้งำนโปรแกรม SPSS เบื้องต้น วันที่ 25-26 กรกฎำคม 2559     
ณ ห้องปฏิบัติกำรINC21 
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ผลลัพธ์ที่ได้รับจริงจากการด าเนินงาน 

 1. นักศึกษำได้เข้ำร่วมอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 14 คน 
 2. อำจำรย์และบุคลำกรได้เข้ำร่วมอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 44 คน 

 3. นักศึกษำ ได้รับควำมรู้และมีทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 4. อำจำรย์และบุคลำกร ได้รับควำมรู้และมีทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 5. นักศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ในกำรอบรมไปใช้ในกำรเรียนและชีวิตประจ ำวันได้ 
 6. อำจำรย์และบุคลำกร สำมำรถน ำควำมรู้ในกำรอบรมไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำร
ปฏิบัติงำนได้ 
 
  ภาพกิจกรรม 

การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP & MySQL 
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการINC21  
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การจัดอบรมหลักสูตรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับ Admin หน่วยงาน 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการINC21  
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การจัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม SPSS เบื้องต้น 
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการINC21  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักดิจิทลัเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพ
โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี (Good Governance) 

ได้ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 6 โครงกำร โดยมีผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมรำยละเอียดดังนี้ 

1. โครงการการบริหารจัดการส านักงาน 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2.เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนสัมฤทธิผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

เริ่มต้น 1 ตุลำคม 2558 สิ้นสุด 30 กันยำยน 2559 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด แผน ผล การบรรลุ 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อผู้บริหำร 4 ครั้ง 6 ครั้ง √ 
ระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์ สกอ. ระดับดี ระดับดี √ 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

1. การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ได้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ในปี 2559 จ ำนวน 6 ครั้ง 

ณ ห้องประชุมเอ้ืองสำยส่องแสง ชั้น 3 อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนี้ 
1. กำรประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2559 
2. กำรประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2559 
3. กำรประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2559 
4. กำรประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2559 
5. กำรประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2559 
6. กำรประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2559 
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ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 ผู้บริหำรของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศกึษำ มีกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 5 ครั้ง รำยละเอียดดังนี้ 

 1. อำจำรย์อ ำนำจ  โกวรรณ ผู้อ ำนวยกำร เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “Data Analytics with 
Pentaho BI, R, Weka, and Hadoop From Business Intelligence to Data Science”  ระหว่ ำ ง วั นที่  9 - 1 4 
พฤศจิกำยน 2558 ณ ห้อง Orchid 4 ชั้น 11 โรงแรม Jasmine Executive Suites กรุงเทพมหำนคร และส ำนัก
คอมพิวเตอร์  ชั้น 11 อำคำรนวัตกรรม ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บัวศรี  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กรุงเทพมหำนคร 

2. อำจำรย์ ดร.กัลยำ  ใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำร เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรด ำเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ครั้งที่ 32 (Workshop on UniNet Network and 
Computer Application : 32nd WUNCA) ระหว่ำงวันที่ 20-22 มกรำคม 2559 ณ อำคำรเรียนรวม 1 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี จังหวัดนครรำชสีมำ 

  3. อำจำรย์อ ำนำจ  โกวรรณ ผู้อ ำนวยกำร และอำจำรย์ ดร.กัลยำ  ใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำร ศึกษำดู
งำนและร่วมลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติกับมหำวิทยำลัยขอนแก่น ระหว่ำงวันที่ 18-20 เมษำยน 2559 ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

4. อำจำรย์อ ำนำจ  โกวรรณ ผู้อ ำนวยกำร และอำจำรย์ ดร.กัลยำ  ใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำร เข้ำร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ครั้งที่ 33 (33rd 

WUNCA) ระหว่ำงวันที่ 13-15 กรกฎำคม 2559 ณ อำคำรจำมจุรี 10 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กรุงเทพมหำนคร 
    5. อำจำรย์ ดร.กัลยำ  ใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำร เข้ำร่วมอบรมหลักสูตร Big Data Using Hadoop 

Workshop ระหว่ำงวันที่ 27-28 กรกฎำคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมสัมมนำเดอะคอนเน็กชั่น กรุงเทพมหำนคร 
3. ค่าวัสดุส านักงาน 
4. ค่าสาธารณูปโภค 
5. ค่าบ ารุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

 

ผลลัพธ์ที่ได้รับจริงจากการด าเนินงาน 

 1. มีกำรด ำเนินงำนโครงกำ/กิจกรรมตำมแผนงำน ตำมพันธกิจ และมีผลส ำเร็จของแผน มีกำรพัฒนำงำนตำม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 
 2. มีหน่วยงำนกลำงในกำรควบคุมกำรใช้งบประมำณ กำรเบิกพัสดุ และกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
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2. โครงการบริหารจัดการเพื่อการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ควำมรู้ และบริกำรทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร และชุมชุนท้องถิ่น 
 2. เพ่ือพัฒนำส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำให้เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ กำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรทำง 
 3. วิชำกำร สนับสนุนกำรวิจัย และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 4. เพ่ือแนะน ำ ประชำสัมพันธ์ แหล่งรวมควำมรู้ สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำร 
             วิชำกำรส ำหรับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และท้องถิ่น 
 5. เพ่ือเสริมสร้ำงเจตคติท่ีดีของผู้ใช้บริกำร และกำรสนับสนุนงำนบริกำรของมหำวิทยำลัย 
 6. เพ่ือให้บรรลุพันธกิจของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกร 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 เริ่มต้น 1 ตุลำคม 2558 สิ้นสุด 30 กันยำยน 2559 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด แผน ผล การบรรลุ 
อัตรำควำมเร็วอินเทอร์เน็ต 600 Mbps 600 Mbps √ 
จ ำนวนเอกสำรเผยแพร่ทำงวิชำกำร 3 สื่อ 3 สื่อ √ 
โดเมน cmru.ac.th 1 โดเมน 1 โดเมน √ 
ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรของงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระดับมำก ระดับมำก √ 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ได้ด ำเนินโครงกำรดูแลรักษำคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและระบบเครือข่ำยให้สำมำรถใช้
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดูแลรักษำวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม ห้องมินิเธียร์เตอร์ ห้อง
มินิสตูดิโอ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ภำยในห้องปฏิบัติกำร ให้พร้อมใช้งำนเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำร
สอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริกำรสัญญำณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) เพ่ือให้บริกำรแก่นักศึกษำ อำจำรย์ และ
บุคลำกร สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัยเอกสำรเผยแพร่ทำงวิชำกำร เพ่ือให้ข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ผู้ใช้บริกำร 
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ผลลัพธ์ได้รับจริงจากการด าเนินงาน 

 1. มีบริกำรด้ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรท ำงำนของ นักศึกษำ อำจำรย์ 
และบุคลำกร 
 2. มีกำรบริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม มินิสตูดิโอ และห้องมินิเธียร์เตอร์  
 3. มีเอกสำรเผยแพร่ทำงวิชำกำร เพ่ือให้ข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ผู้ใช้บริกำร 
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3. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลำกรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำได้พัฒนำตนเองตำมวิชำชีพ และตำมสมรรถนะงำน 
2. เพ่ือให้บุคลำกรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำมีควำมเชี่ยวชำญและสำมำรถน ำควำมรู้มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
3. เพ่ือให้บุคลำกรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้มำถ่ำยทอดให้กับ นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร

ของมหำวิทยำลัย และบุคลำกรในสังคมท้องถิ่น 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลำกรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 เริ่มต้น 1 ตุลำคม 2559 สิ้นสุด กันยำยน 2559 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ของส ำนักฯ ดังนี้ 
1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำควำมรู้ด้ำนทักษะกำรพัฒนำโปรแกรมบนอุปกรณ์ 

เคลื่อนที่ (Mobile Application) 
2. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรด้ำน

กำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
 

ตัวช้ีวัด แผน ผล การบรรลุ 
ร้อยละของบุคลำกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำที่มีหน้ำที่ด้ำนกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศท่ีเข้ำร่วมอบรม 

ร้อยละ 90  
 

ร้อยละ 90  
 

√ 

ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับกำรอบรมมีระดับควำมรู้เพิ่มมำกข้ึน ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 √ 
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม ระดับดี ระดับดี √ 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมำณ 2559 บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
ต่ำง ๆ  ดังนี้ 

  1. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำควำมรู้ด้ำนทักษะกำรพัฒนำโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
(Mobile Application) วันที่ 27 มิถุนำยน–1 กรกฎำคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ INC 21  ส ำนักดิจิทัล
เพ่ือกำรศึกษำ มีบุคลำกรเข้ำร่วมอบรมจ ำนวน 10 คน 
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  2. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำอย่ำง
มีคุณภำพ วันที่ 4-6 สิงหำคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ INC 21 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มีบุคลำกรเข้ำ
ร่วมอบรมจ ำนวน 9 คน 

ผลลัพธ์ที่ได้รับจริงจากการด าเนินงาน 

1. บุคลำกรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มีควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
2. บุคลำกรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มีควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรด้ำน

กำรศึกษำ 
3. บุคลำกรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ สำมำรถน ำควำมรู้ในกำรอบรมไปประยุกต์ในกำรท ำงำนได้ 
 

ภาพกิจกรรม 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อพัฒนาความรู้ด้านทักษะการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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4. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเป็นจัดท ำแผนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหำร บุคลำกรของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ. สมศ. และ กพร. 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหำร และบุคลำกรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้ำนงำนบริกำร โดยใช้

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 
4. เพ่ือพัฒนำส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ให้เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ของกำรท ำวิจัย และบริกำรวิชำกำร 

5. เพ่ือพัฒนำส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ให้เป็นแหล่งรวมควำมรู้ สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำรวิจัย และ
บริกำรวิชำกำร ส ำหรับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และท้องถิ่น 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มีแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี 
2. ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

  

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 เริ่มต้น 1 ตุลำคม 2559 สิ้นสุด 30 กันยำยน 2559 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด แผน ผล การบรรลุ 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

20 คน 
 

20 คน 
 

√ 

แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี ของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ได้รับกำร
ปรับปรุง 

1 เล่ม 1 เล่ม √ 

แผนยุทธศำสตร์ของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มีควำมสอดคล้องและ
เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

ระดับมำก ระดับมำก √ 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ซึ่ง
ในกำรด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำว ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคนได้ร่วมกันจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักดิจิทัลเพ่ือ
กำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 3-4 ธันวำคม 2558         
ณ อำคำรอเนกประสงค์ด้ำนภำษำ เทคโนโลยี และวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม และได้มีกำร 

 

ผลลัพธ์ที่ได้รับจริงจากการด าเนินงาน 

ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 -2563) ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ นโยบำยของมหำวิทยำลัย และจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2559 เพ่ือใช้เป็น
ในทำงในกำรบริหำรงำนของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

 
ภาพกิจกรรม 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยี และวิทยบริการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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5. โครงการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การด าเนินการเพื่อการจัดการความรู้(KM) 
และด าเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลำกรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) และกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

2. เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหำร และบุคลำกรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

เริ่มต้น 1 ตุลำคม 2558 สิ้นสุด 30 กันยำยน 2559 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำรเพื่อกำรจัดกำร
ควำมรู้ และกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ดังนี้ 

1. โครงกำรพัฒนำงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) และ
ควำมเสี่ยง 

2. โครงกำร KM for Planning & QA 
3. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 
4. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
 

ตัวช้ีวัด แผน ผล การบรรลุ 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำน 2 ครั้ง 2 ครั้ง √ 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรหลักสูตรระหว่ำงหน่วยงำน 

1 ครั้ง 1 ครั้ง √ 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหน่วยงำน ระดับดี ระดับดี √ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมำณ 2559 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ได้จัดกิจกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำร
จัดกำรควำมรู้ กำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ดังนี้ 
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รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

  1. กิจกรรม KM for Planning & QA ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 27 
เมษำยน – 1 พฤษภำคม 2559 โดยมีผู้บริหำรและบุคลำกรเข้ำร่วม จ ำนวน 11 คน 

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Knowledge Sharing) ณ มหำวิทยำลัยพะเยำ เมื่อวันที่  26 
กุมภำพันธ์ 2559 ผู้บริหำรและบุคลำกรเข้ำร่วม จ ำนวน 11 คน 

  3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่กับมหำวิทยำลัยพะเยำ ณ มหำวิทยำลัยพะเยำ ในวันที่ 15 มิถุนำยน 2559 
ผู้บริหำรและบุคลำกรเข้ำร่วม จ ำนวน 10 คน  
  

ผลลัพธ์ที่ได้รับจริงจากการด าเนินงาน 

1. บุคลำกรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำน มีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้อย่ำง
เป็นระบบ และเป็นแนวทำงปฏิบัติที่ดีบุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้สำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. เกิดกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภำยในองค์กร เป็นจุดเริ่มต้นในกำรพัฒนำส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ
ให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

3. ก่อให้เกิดเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  
ภาพกิจกรรม 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ (KM) และความเสี่ยง  
ในวันที่ 30 เมษายน 2559 - 2 พฤษภาคม 2559 ณ สวนสนประดิพัทธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

  

 



63 
 

 
รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

  

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  
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รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

  

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยพะเยา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 
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รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

6. โครงการการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อ และค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงรุ่นของซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
2. เพ่ือให้มหำวิทยำลัยได้สิทธิประโยชน์ในกำรใช้โปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ 
3. เพ่ือให้บริกำรนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 เริ่มต้น สิงหำคม 2558 สิ้นสุด สิงหำคม 2559 

รายงานผลการด าเนินโครงการตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด แผน ผล การบรรลุ 
จัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย 1 ชุด 1 ชุด √ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัใช้ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตำม
กฎหมำยตำมโครงกำร 

3,000 เครื่อง 5,294 เครื่อง √ 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำยเพ่ือให้บริกำรแก่นักศึกษำ อำจำรย์ 
และบุคลำกร จ ำนวน 1 ชุด อำทิเช่น 

- Microsoft Windows (Upgrade Version) 
- Microsoft Office (Upgrade Version) 
- Client Access License (CAL) 
- Microsoft Windows Server Datacenter Edition 
- Microsoft SQL Server Enterprise Edition 
- Microsoft Exchange Server Enterprise Edition 
- Microsoft Windows Server Standard Edition 
- Implementation of Hybrid configuration  in Office 365 
- Microsoft Premier Support  
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รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

ผลลัพธ์ที่ได้รับจริงจากการด าเนินงาน 

1. มหำวิทยำลัยได้รับสิทธิ์กำรใช้งำนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย 
2. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร มีโอกำสได้ใช้งำนซอฟต์แวร์ถูกต้องตำมลิขสิทธิ์และได้รับกำรปรับปรุงรุ่น

ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
3. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่สำมำรถติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ได้รับจำกโครงกำร บนคอมพิวเตอร์ที่เป็น

กรรมสิทธิ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ได้ทุกเครื่อง รวมถึงคอมพิวเตอร์ของอำจำรย์ และบุคลำกร 
4. สิทธิ์ในกำรใช้งำนซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ 
5. มีเครื่องมือ และกำรสนับสนุนจำกผู้ผลิต บริกำรและกำรให้ควำมช่วยเหลือ กำรฝึกอบรม 
6. มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในแผนแม่บทเทคโนโลยี

สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ ประจ ำปี 2557-2561 
7. ผู้ใช้งำนมีควำมมั่นใจในเรื่องควำมปลอดภัยของกำรใช้ผลิตภัณฑ์ 
8. มีเครือข่ำยที่ดีระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับเอกชนผู้ให้บริกำร 
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รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม 

 ได้ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 2 โครงกำร โดยมีผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมรำยละเอียดดังนี้ 

1. โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี “พระอัจฉริยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ” 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติกำรครองสิริรำชสมบัติครบ 70 ปี “พระอัจฉริยภำพด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ” 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และประชำชนทั่วไปที่สนใจ 

 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 เริ่มต้น สิงหำคม 2558 สิ้นสุด สิงหำคม 2559 

รายงานผลการด าเนินโครงการตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด แผน ผล การบรรลุ 
นิทรรศกำร “พระอัจฉริยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ” 1 นิทรรศกำร  1 นิทรรศกำร √ 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำชม ระดับดี ระดับดีมำก √ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ จัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติกำรครองสิริรำชสมบัติครบ 70 ปี “พระอัจฉริยภำพ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ” ในงำน 7 ทศวรรษกษัตรำทรงครองไทยรำชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ปิ่นรำชัน ระหว่ำงวันที่ 18 
– 20 สิงหำคม 2559 ณ อำคำร 90 ปี รำชภัฏเชียงใหม่ โดยรวบรวมพระอัจฉริยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดเป็น
นิทรรศกำรให้ควำมรู้ บอกเล่ำเรื่องรำวให้แก่นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และผู้ที่สนใจ  
 
ผลลัพธ์ที่ได้รับจริงจากการด าเนินงาน 

1. มนีิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติกำรครองสิริรำชสมบัติครบ 70 ปี “พระอัจฉริยภำพด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ” 
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รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

2. นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และบุคคลที่สนใจ ทรำบและส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณและพระ
อัจฉริยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทย 
      3. มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชยีงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งในกำรร่วมเฉลิมพระเกียรติกำรครองสิริรำชสมบัติครบ 70 ปี 
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

2. โครงการ 7 ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือติดตั้งเครื่องเสียง บันทึกภำพเคลื่อนไหว โสตทัศนูปกรณ์ ตดิตั้งจอภำพ กำรถ่ำยทอดโทรทศัน์วงจรปิด และอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และประชำชนทั่วไปที่สนใจ 

 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 เริ่มต้น สิงหำคม 2558 สิ้นสุด สิงหำคม 2559 

รายงานผลการด าเนินโครงการตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด แผน ผล การบรรลุ 
เครื่องเสียง จอภำพ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 4 รำยกำร  4 รำยกำร √ 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำชม ระดับดี ระดับดีมำก √ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ด ำเนินงำนด้ำนติดตั้งเครื่องเสียง บันทึกภำพเคลื่อนไหว โสตทัศนูปกรณ์ ติดตั้งจอภำพ 
กำรถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิด และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม 7 ทศวรรษกษัตรำทรงครองไทยรำชภัฏเชียงใหม่ เทิด
ไท้ปิ่นรำชัน ระหว่ำงวันที่ 18 – 20 สิงหำคม 2559 ณ อำคำร 90 ปี รำชภัฏเชียงใหม ่เพ่ือเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติและ
ให้เกิดส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกำสทรงครองสิริ
รำชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 
 
ผลลัพธ์ที่ได้รับจริงจากการด าเนินงาน 

1. มีกำรติดตั้งเครื่องเสียง บันทึกภำพเคลื่อนไหว โสตทัศนูปกรณ์ ติดตั้งจอภำพ กำรถ่ำยทอดโทรทัศน์
วงจรปิด และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 7 ทศวรรษกษัตรำทรงครองไทย รำชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นรำชัน 

2. นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และบุคคลที่สนใจ ทรำบและส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณและพระ
อัจฉริยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทย 

3. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งในกำรร่วมเฉลิมพระเกียรติกำรครองสิริรำชสมบัติครบ 70 

ปี ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
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ภาพกิจกรรม 
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รางวัลเชิดชูเกียรติ 

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดและน าเสนอผลงานการจัดการความรู้ (KM) ของ
หน่วยงาน 

 ในระหว่ำงวันที่ 22-23 กรกฎำคม 2559 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ได้รับรำงวัลรองชนะอันดับ 1 กำร
น ำเสนอผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ในงำนตลำดนัดควำมรู้ KM กับกำรพัฒนำองค์กร ณ โรงแรมอิมพีเรียล
เชียงใหม่ สปอร์ต คลับ เชียงใหม่ จัดโดย ส ำนักวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

  

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดและน าเสนอผลงานการจัดการความรู้ (KM) 
ทศวรรษการจัดการความรู้ แม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 ในวันที่ 31 สิงหำคม 2559 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำกหัวข้อเรื่อง 
“ระบบบริหำรจัดกำรประสิทธิภำพกำรท ำงำนและกำรจัดกำรควำมรู้”(D-Portfolio & Knowledge Management 
System) ในกำรประกวดและน ำเสนอผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ทศวรรษกำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
KM Fair 2016 “มีดีมำโชว์ The Expo Share” จัดโดย คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
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ผลการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปี 2559 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำรับกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ จ ำนวน 4 องค์ประกอบ จ ำนวน 12 ตัว
บ่งชี้ โดยใช้เกณฑ์กำรประเมินคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน เท่ำกับ 4.71 คะแนน กำรด ำเนินงำนอยู่ใน ระดับดีมาก ดังนี้ 
 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ 

คะแนนประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ 1.1 5 ข้อ มีกำรด ำเนินงำน (1,2,3,4,5,6,7,8) 8 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ 1.2 ร้อยละ 75 
74 

ร้อยละ 87.1 4.00 
85 

ตัวบ่งชี้ 1.3 5 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร (1,2,3,4,5,6,7) 7 ข้อ 5.00 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 1 4.67 

ตัวบ่งชี้ 2.1 5 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร (1,2,3,4,5) 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ 2.2 4.50 คะแนน 
- 

4.51 คะแนน 4.51 
- 

ตัวบ่งชี้ 2.3 5 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร (1,2,3,4,5,6,7) 7 ข้อ 5.00 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2 4.84 

ตัวบ่งชี้ 3.1 4 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร (1,2,3,4,5) 5 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ 3.2 5 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร (1,2,3,4,5,6) 6 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ 3.3 4 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร (1,2,5,6) 4 ข้อ 3.00 
ตัวบ่งชี้ 3.4 4 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร (1,2,3,4,5) 5 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 3 4.50 
ตัวบ่งชี้ 4.1 5 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร (1,2,3,4,5,6) 6  ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ 4.2 5 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร (1,2,3,4,5,6,7,8) 8  ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 4 5.00 
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  4 องค์ประกอบ ( 12 ตัวบ่งช้ี) 4.71 
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ตาราง ป.2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ 
จ านวนตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
Input Process Output 

คะแนน
เฉลี่ยรวม 

1. ด้ำนประสิทธิผล - 5.00 4.00 4.67 ระดับดีมาก 
2. ด้ำนคุณภำพ - 5.00 4.76 4.84 ระดับดีมาก 
3. ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน 3.00 5.00 5.00 4.50 ระดับดี 
4. ด้ำนกำรพัฒนำหน่วยงำน 5.00 5.00 - 5.00 ระดับมาก 

รวม 4.00 5.00 4.63 4.71 ระดับดีมาก 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1  ด้านประสิทธิผล 
จุดแข็ง: 

ไม่มี 
 
จุดที่ควรพัฒนา :  

1. หน่วยงำนควรทบทวนกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์หน่วยงำนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2559 - 2563 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 

2. หน่วยงำนควรทบทวนตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้ำหมำยของโครงกำร/กิจกรรมในประเด็นยุทธศำสตร์    
ที่ 1-3 เพ่ือปรับปรุงในแผนปฏิบัติรำชกำรในปีงบประมำณต่อไป 

 

องค์ประกอบที่ 2  ด้านคุณภาพ 
จุดแข็ง: 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำได้พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรประสิทธิภำพกำรท ำงำนและ                 
กำรจัดกำรควำมรู้ของบุคลำกร ได้เผยแพร่ให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยผ่ำนกำรประชุมเครือข่ำย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ ซึ่งระบบบริหำรจัดกำรนี้เป็นระบบ ที่ตอบสนองกำรจัด              
กำรควำมรู้ของบุคลำกร ซึ่งสำมำรถควบคุม ติดตำมผลรำยงำนแจ้งรำยงำน ผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้บริหำร 
เพ่ือกำรประเมินคุณภำพต่อไป  

 
จุดที่ควรพัฒนา :  

ควรมีกำรวิเครำะห์ผลส ำรวจกำรให้บริกำรร่วมกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน 
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องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
จุดแข็ง: 

มีระบบกำรจัดกำรควำมรู้โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (D-Portfolio) เข้ำมำช่วยกำรท ำงำน 
และขยำยไปสู่หน่วยงำนอื่นภำยในมหำวิทยำลัย ให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรม  
 
จุดที่ควรพัฒนา :  

1. ควรพัฒนำระบบฐำนควำมรู้กลำง (Knowledge Base) ของมหำวิทยำลัยที่บุคลำกรทุกภำคส่วน
ของมหำวิทยำลัยสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ร่วมกันได้ 

2. ควรท ำกำรวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอกให้ถูกต้อง  
3. ควรปรับกลยุทธ์ที่จะใช้ในกำรลดควำมเสี่ยงใหม่ ส ำหรับควำมเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ในปีงบประมำณถัดไป 
4. ควรมีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือที่จะสำมำรถน ำข้อมูลทำงกำรเงินมำใช้

ในกำรวิเครำะห์โครงกำร/กิจกรรม เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมำณในปีงบประมำณถัดไปได้อย่ำง            
มีประสิทธิภำพ 

 

องค์ประกอบที่ 4  ด้านการพัฒนาหน่วยงาน 
จุดแข็ง: 

มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ครบทุกฐำนข้อมูล  
 

  จุดที่ควรพัฒนา :  

ควรจัดท ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกร โดยมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
เพ่ือให้สำมำรถประเมินผลควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. ควรพัฒนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพของหน่วยงำนสนับสนุนของมหำวิทยำลัยใหม่ เพ่ือกำร
พัฒนำคุณภำพของกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในระดับที่สูงขึ้น  

2. กำรเขียน SAR ในแต่ละเกณฑ์ ควรเขียนให้แสดงถึงกระบวนกำรที่ได้ท ำจริง และเขียนตรงประเด็นตำมเกณฑ์ 
3. ควรก ำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยของทุกแผน เพ่ือใช้ประเมินควำมส ำเร็จของแผนได้ 
4. กำรเขียนจุดแข็งของหน่วยงำน ต้องเป็นสิ่งที่โดดเด่นจริง ๆ ของหน่วยงำนเท่ำนั้น 
5. ควรมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรและกำรใส่หมำยเลขก ำกับในเอกสำรอ้ำงอิงของแต่ละตัวบ่งชี้ 

 



75 
 

 
รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

รูปภาพกิจกรรม 
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สถิติการให้บริการของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 

งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร ์
 

 งำนดูแลและซ่อมบ ำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ได้ให้บริกำรซ่อมคอมพิวเตอร์ให้แก่ 
อำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ ที่น ำคอมพิวเตอร์มีปัญหำมำขอใช้บริกำรงำนซ่อมบ ำรุง ประจ ำปีงบประมำณ 2559 
จ ำนวน 14 หน่วยงำน ดังนี้ 

 

หน่วยงาน 
นักศึกษา 

(คน) 
อาจารย์
(คน) 

บุคลากร
(คน) 

รวมทั้งหมด
(คน) 

1. คณะครุศำสตร์ 187 32 7 226 

2. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 44 11   55 
3. คณะวิทยำศำตร์และเทคโนโลยี 75 32 2 109 
4. คณะวิทยำกำรจัดกำร 83 22 1 106 
5. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 4     4 
6. สถำบันพัฒนำเศรษฐกิจฯ(adiCET)   3 1 4 
7. ส ำนักงำนอธิกำรบดี     20 20 
8. ส ำนักมำตรฐำนกำรศึกษำ     1 1 
9. สถำบันภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม     2 2 
10. งำนประชำสัมพันธ์     1 1 
11. หน่วยตรวจสอบภำยใน   3 1 4 
12. ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ     7 7 
13. กองอำคำรสถำนที่     2 2 
14. โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่   1   1 

รวม(ผู้ใช้บริการ) 393 104 45 542 
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รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น 

 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรเพ่ือกำรสืบค้นสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนส ำหรับ 
นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร ซึ่งเปิดให้บริกำร วันอังคำร ถึง วันเสำร์ เวลำ 08.00-20.00 น. และ วันอำทิตย์ ถึง 
วันจันทร์ เวลำ 08.00-16.00 น. โดยมีสถิติกำรให้บริกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2559 ดังนี้ 
 

ล าดับ เดือน สถิติการใช้งาน(คน) 
1 ตุลำคม 2558  27,014 
2 พฤศจิกำยน 2558 37,249 
3 ธันวำคม 2558 12,220 
4 มกรำคม 2559 20,555 
5 กุมภำพันธ์ 2559 30,576 
6 มีนำคม 2559 20,417 
7 เมษำยน 2559 12,847 
8 พฤษภำคม 2559 12,418 
9 มิถุนำยน 2559 24,527 
10 กรกฎำคม 2559 18,754 
11 สิงหำคม 2559  28,122 
12 กันยำยน 2559 31,524 
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รายงานประจ าปี 2559  

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Office Of Digital Education) 

คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
 อาจารย์อ านาจ  โกวรรณ 
 อาจารย์ ดร.กัลยา  ใจรักษ์ 
 นายมารุต   เปี่ยมเกตุ 
 
ผู้ใหข้้อมูล 

นางสาวนันทาวดี  คุณศิลป์ 
นายธีระพงษ์  ใจค ามา 
นางสาวรุ่งทิวา  กิตติยังกุล 
นางพรพิมล   แก้วฟุ้งรังษี 
 

ผู้รวบรวม/ออกแบบ/รูปเล่ม 
นางสาวพรรณนิภา   ดวงใย 
นายณัฐพงษ์  วงศ์จันทร์ตา 
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