สารจากผู้อานวยการ
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย มีวิสัยทัศน์
ขององค์กรคือ

“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน”
โดยมี พั น ธกิ จ ที่ ส ำคั ญ ของหน่ ว ยงำน คื อ พั ฒ นำกำรบริ ก ำรด้ ำ นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ ไ ด้
ตำมมำตรฐำนระดับสำกล พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่องค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ ส่งเสริมศั กยภำพ
ด้ ำ นกำรใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ยกระดั บ ควำมสำมำรถในกำรด ำเนิ น งำนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพอย่ ำ ง
เต็มศักยภำพแก่นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และชุมชนท้องถิ่น พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
โดยเชื่ อ มโยงองค์ ค วำมรู้ กั บ บุ ค ลำกรทั้ ง ภำยในและภำยนอกองค์ ก รเพื่ อ สร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ ที่ เ ข้ ม แข็ ง
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมสนับสนุนองค์กรให้มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตลอดระยะเวลำปีงบประมำณ 2560 ซึ่งมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2559 จนถึง 30 กันยำยน
2560 สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำได้มีกำรดำเนินงำนที่มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรงำน ตลอดจน
ตอบสนองต่อยุ ทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย จึงได้มีกำรจัดทำรำยงำนประจำปี 2560 ขึ้น โดยรวบรวม
ผลกำรด ำเนิ น งำนในรอบปี ง บประมำณ พ.ศ. 2560 ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ประวั ติ ค วำมเป็ น มำ
กำรบริหำรงำน งบประมำณ สถิติต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรให้บริกำร รวมทั้งผลกำรดำเนินโครงกำรและกิจกรรม
ที่ ไ ด้ ด ำเนิ น กำร เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผลกำรด ำเนิ น งำน ในภำพรวม และน ำผลที่ ไ ด้ ใ ช้ เ ป็ น แนวทำง
ในกำรปรั บ ปรุ ง พั ฒ นำกำรด ำเนิ น งำนต่ อ ไป อี ก ทั้ ง เป็ น กำรประชำสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมต่ ำ งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในหน่วยงำนเสนอต่อบุคลำกรภำยใน และภำยนอกได้รับทรำบ
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณำจำรย์
บุคลำกรทุกหน่วยงำน ตลอดจนนักศึกษำที่ให้กำรสนับสนุนกำรดำเนิน งำนของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
เป็ น อย่ ำ งดี ยิ่ ง ตลอดมำ ขอขอบคุ ณ บุ ค ลำกรส ำนั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ กำรศึ ก ษำทุ ก ท่ ำ นที่ ใ ห้ ค วำมร่ ว มมื อ
ในกำรด ำเนิ น งำนมุ่ ง มั่ น ทุ่ ม เท เสี ย สละ จนน ำมำซึ่ ง ควำมส ำเร็ จ ในหลำยพั น ธกิ จ และขอขอบคุ ณ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดทำรำยงำนประจำปีฉบับนี้ จนสำเร็จลุล่วง
อำจำรย์อำนำจ โกวรรณ
ผู้อำนวยกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน
•

สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
สถานทีof่ตั้งDigital Education, Chiang Mai Rajabhat University)
(Office
•

202 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสพไปรษณี
โทรศั
ท์ ย์ 50300
•

053-885924, 053-885934

โทรสาร
•

053-885924

เว็บไซต์
•

http://www.digital.cmru.ac.th

FACEBOOK
•

http://www.facebook.com/digital.cmru
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ประวัติความเป็นมา
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำเคยเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต่อมำได้
แบ่งส่วนรำชกำรและจัดตั้งขึ้น โดยอำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรส่วนงำน
ภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2550 ประกอบกับควำมในมำตรำ 18 (2) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ พ.ศ. 2547 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในกำรประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม
2558 และได้ประกำศ ณ วันที่ 2 กรกฎำคม 2558 ให้มีกำรจัดตั้งสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำเป็นส่วนงำนภำยใน
ที่ มี ฐ ำนะเที ย บเท่ ำ คณะในมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เชี ย งใหม่ ใช้ ชื่ อ ภำษำอั ง กฤษว่ ำ Office of Digital for
Education
ในปั จ จุ บั น กำรแบ่ ง หน่ ว ยงำนในส ำนักงำนผู้ อำนวยกำร ส ำนักดิจิทัล เพื่อกำรศึกษำ ตำมประกำศ
มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เชี ย งใหม่ เ มื่ อ วั น ที่ 7 พฤศจิ ก ำยน พ.ศ. 2558 ได้ มี ก ำรแบ่ ง หน่ ว ยงำนในส ำนั ก งำน
ผู้อำนวยกำร ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) งำนบริหำรทั่วไป 2) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1. พัฒนำกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตำมมำตรฐำนระดับสำกล
2. พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่องค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ
3. ส่ งเสริ มศักยภำพด้ ำนกำรใช้เ ทคโนโลยี ดิจิ ทัล เพื่อยกระดับ ควำมสำมำรถในกำรด ำเนิ น งำน
ให้มีประสิทธิภำพอย่ำงเต็มศักยภำพแก่บุคลำกร นักศึกษำ และท้องถิ่น
4. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ควำมรู้กับบุคลำกรทั้งภำยใน และ
ภำยนอกองค์กรเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒ นำระบบดิจิ ทัล ให้ ตอบสนองนโยบำยและสนับสนุนกำรบริห ำรงำนของมหำวิทยำลัย
ตำมภำรกิจทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมกำรทำนุบำรุง
ศิลปะ และวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนำสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและเพื่อกำรเรียนรู้
3. เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำย
ดิจิทัลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้าประสงค์

สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน
กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย
กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
กำรให้บริกำรวิชำกำรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

1. มีเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรในรูปแบบต่ำง ๆ ที่ทันสมัย

ได้มำตรฐำนสำกลที่ช่วยสนับสนุนกำรเรียน กำรสอน
2. มีระบบสำรสนเทศฐำนข้อมูล ด้ำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยที่มี
ประสิทธิภำพได้มำตรฐำน
3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรได้รบั ประโยชน์จำกกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ กำรวิจัยและพัฒนำตัวเองได้ในระดับสูง
4. มีระบบสำรสนเทศ ฐำนข้อมูล ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
5. มีระบบสำรสนเทศที่ช่วยส่งเสริมกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
6. นำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริกำรวิชำกำร
แก่ชุมชน และท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2

เป้าประสงค์

พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อ
1. เป็นศูนย์กลำงข้อมูลและระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำร
กำรบริหำรจัดกำร (MIS) และ
ของมหำวิทยำลัย
ระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพื่อ
กำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 2. มีระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรทำงำนและกำรบริหำรจัดกำรระบบ
และยั่งยืน (Sustainable MIS)
งำนภำยในมหำวิทยำลัย
3. มีระบบสำรสนเทศเฉพำะสำหรับผู้บริหำร และผูบ้ ริหำรระดับสูง
เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรปรับแผนกลยุทธ์ หรือกำรวำงแผน
ของมหำวิทยำลัยในระยะยำว
4. กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยเป็นเบ็ดเสร็จ
ต่อกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยได้ระดับที่ดี
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ยุทธศาสตร์ที่ 3

เป้าประสงค์

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มี
ประสิทธิภำพ และสร้ำงเครือข่ำย
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ (Digital
Infrastructure & Connection)

1. มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดจิ ิทัล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และ
เป็นไปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย
2. มีระบบแม่ข่ำยสำรสนเทศมหำวิทยำลัยที่ใช้เทคโนโลยี Cloud Server
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและลดค่ำใช้จ่ำย
กำรลงทุนในภำพรวม
3. มีกำรร่วมมือกับภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ด้ำนฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เพื่อควำมคุ้มค่ำและยั่งยืน
4. ร่วมกับมหำวิทยำลัย สถำนศึกษำอื่น ๆ เพื่อใช้เทคโนโลยีสร้ำงกำรสื่อสำร

และเครือข่ำยในกำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ด้ำนวิชำกำร ฐำนข้อมูลกำรวิจัย
ร่วมกัน
5. มีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของ มหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพ
เสถียรภำพในระดับที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 4

เป้าประสงค์

พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ
1. มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมและทันสมัย
อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็น
ให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และชุมชนท้องถิ่นอย่ำงสม่ำเสมอ
เลิศ ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech2. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรนำควำมรู้ ประโยชน์ ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
savvy)
มำใช้ในกำรทำงำน และกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น
3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร มีควำมสนใจ ควำมใฝ่รู้ด้ำนเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพิ่มมำกขึ้น
4. มีสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกันด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
5. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรมีทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจทิ ัลที่ได้

มำตรฐำนสำกล
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี
(Digital Go Green and
Healthy)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรสำนักดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึด
หลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี (Good Governance)

เป้าประสงค์
1. สร้ำงควำมตระหนักของกำรใช้งำนเทคโนโลยีดจิ ิทัลอย่ำงเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงำน

เป้าประสงค์
1. สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดที ี่สร้ำงคุณภำพชีวิตและ
ควำมผำสุก ในกำรปฏิบัติของบุคลำกรในองค์กร (Healthy Organization)

ควบคู่กับกำรสร้ำงธรรมำภิบำลและมำตรฐำนกำรทำงำนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
(High Performance Organization)
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การบริการของสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
การบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เป็ น งำนบริ ก ำรด้ ำ นระบบเครื อ ข่ ำ ยคอมพิ ว เตอร์ ข องมหำวิ ท ยำลั ย และทุ ก พื้ น ที่ ที่ จั ด กำรศึ ก ษำ
ทั้งทำงด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ แบบเชื่อมต่อด้วยสำยสัญญำณและกำรเชื่อมต่อแบบไร้สำย รวมถึง
กำรให้บริกำรระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับกำรให้บริกำรเว็บไซด์ และระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน
นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร

หน่วยบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการให้บริการดังนี้
1. บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์แบบเชื่อมต่อด้วยสำยสัญญำณ ให้กับนักศึกษำ อำจำรย์
และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ภำยใต้ชื่อ CMRU-NET
2. บริ ก ำรระบบเครื อ ข่ ำ ยคอมพิ ว เตอร์ แ บบไร้ ส ำย ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษำ อำจำรย์ และบุ ค ลำกร
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ภำยใต้ชื่อ @CMRU WiFi
3. บริกำรระบบอีเมล์ของ Microsoft และของ Google ภำยใต้ชื่อ CMRU Mail ให้กับนักศึกษำ
อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
4. บริ กำรระบบพื้น ที่ส ำหรั บ ให้ บริ กำรเว็บ ไซต์ ข องหน่ว ยงำนต่ำ ง ๆ นักศึกษำ อำจำรย์ และ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ภำยใต้ชื่อ CMRU Hosting
5. บริ กำรระบบเครื อข่ำยเฉพำะภำยในองค์ กรที่ใช้งำนผ่ ำนระบบเครื อข่ ำยสำธำรณะส ำหรั บ
กำรใช้งำนทรัพยำกรสำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ภำยใต้ชื่อ CMRU VPN
6. บริกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรและ
บุคลำกรในชุมชนท้องถิ่น ภำยใต้ชื่อ CMRU Network Trainging
7. บริกำรให้คำปรึกษำและข้อเสนอแนะด้ำนระบบเครือข่ำยให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรและ
บุคลำกรในชุมชนท้องถิ่น ภำยใต้ชื่อ CMRU Network Consult
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป็นกำรให้บริกำรด้ำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) โดยพัฒนำและให้บริกำรระบบ
สำรสนเทศด้ำนต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย

- ระบบสำรสนเทศบุคลำกร
- ระบบฐำนข้อมูลแบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต
- ระบบประเมินควำมพึงพอใจ
- ระบบบริหำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
- ระบบ TQF ออนไลน์
- ระบบบริกำรงำนฝึกอบรมกำรใช้ IT
- ระบบบริหำรจัดกำรวิทยำนิพนธ์
- ระบบฐำนข้อมูลแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดกำรศึกษำ
- ระบบฐำนข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ
- ระบบจองและบันทึกกำรใช้ห้องประชุม
- ระบบจองยำนพำหนะรำชกำรออนไลน์
- ระบบบริหำรจัดกำรประสิทธิภำพกำรทำงำนและกำรจัดกำรควำมรู้ของบุคลำกร
- ระบบกำรรับ-ส่ง กำรซ่อมบำรุงอุปกรณืคอมพิวเตอร์
- ปฏิทินภำระงำนของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
- ระบบลงทะเบียนกำรฝึกอบรมออนไลน์
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การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
บริ ก ำรระบบกำรเรี ย นกำรสอนออนไลน์ e-Learning และเป็ น แหล่ ง กำรเรี ย นรู้ ด้ ำ นกำรผลิ ต
สื่อกำรเรียน กำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ แก่นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และผู้ที่สนใจ ซึ่งมีบริกำรดังต่อไปนี้
1. บริกำรระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ CMRU Moodle LMS
2. อบรมกำรใช้งำนระบบกำรเรียนกำรสอน CMRU Moodle LMS แก่นักศึกษำ และอำจำรย์
3. อบรมกำรใช้งำนโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์
แก่นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และประชำชนทั่วไป เช่น Google classroom
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ ของมหำวิทยำลัย
เว็บไซต์หน่วยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร และกิจกรรม ด้ำนกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้ง
รวบรวมเว็บไซต์ e-Learning รำยวิชำต่ำงๆ ของอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย และให้บริกำรดำวน์โหลด CMRU
PowerPoint Template เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรน ำเสนอผลงำนและสร้ ำ งสื่ อ กำรเรี ย นกำรสอน ซึ่ ง สำมำรถ
เข้ำเว็บไซต์ได้ที่ http://www.lms.cmru.ac.th
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ระบบ CMRU Moodle LMS
CMRU Moodle LMS เป็นระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ โดยใช้ Software Opensource ซึง่ มี
อำจำรย์เป็นผู้ร่วมพัฒนำรำยวิชำที่เปิดสอนของมหำวิทยำลัยในรูปแบบ e-Learning ผู้ที่สนใจสำมำรถสมัคร
เป็นสมำชิก เพื่อเข้ำใช้งำนระบบได้ที่ http://www.moodle.cmru.ac.th

การซ่อมบารุงและดูแลระบบคอมพิวเตอร์
เป็ น กำรให้ บ ริ กำรดูแลซ่อมบ ำรุง คอมพิว เตอร์ และ Smart Phone ให้ แก่ อำจำรย์ บุคลำกร และ
นักศึกษำ ที่นำคอมพิวเตอร์ทมี่ ีปัญหำมำขอรับบริกำรงำนซ่อมบำรุง ซึ่งมีกำรให้บริกำรดังต่อไปนี้
1. บริกำรตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ
หน่วยงำนของมหำวิทยำลัย
2. ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร (Microsoft Windows)
และโปรแกรมสำนักงำน (Microsoft Office)
ลิขสิทธิ์ของมหำวิทยำลัย
3. บริกำรตรวจเช็คและแก้ไขปัญหำระบบในเบื้องต้น
4. บริกำรกู้ข้อมูลจำก Flash Drive เบื้องต้น
5. ให้คำปรึกษำปัญหำคอมพิวเตอร์ และ Smart
Phone
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ขั้นตอนการขอใช้บริการซ่อมบารุงและดูแลระบบคอมพิวเตอร์
1. แสดงบัตรประจำตัวก่อนใช้บริกำร โดยที่
นักศึกษำ : แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษำ
อำจำรย์และบุคลำกร : แสดงบัตรข้ำรำชกำร บัตรพนักงำนหรือบัตรประจำตัวประชำชน
2. รับใบแจ้งซ่อมจำกเจ้ำหน้ำที่เพื่อนำมำรับเครื่องคืนในภำยหลัง
3. ตรวจสอบสถำนะ กำรซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้จำกเว็บไซต์ http://www.csc.cmru.ac.th
4. นำใบแจ้งซ่อมมำรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ซ่อมแซมเสร็จ

การอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำเป็นหน่วยงำนที่ส่งเสริม สนับสนุนในกำรเพิ่มควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ ได้นำเอำควำมรู้
ควำมสำมำรถ และทักษะต่ำงๆ จำกกำรฝึกอบรม ทั้งในโปรแกรมระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูง มำเสริมสร้ำง
สมรรถนะทำงด้ำนเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ให้เทียบเท่ำระดับมำตรฐำนสำกล ตรงกั บควำมต้องกำรและสำมำรถ
นำออกไปใช้ในกำรพัฒนำงำนและกำรดำเนินชีวิตต่อไปในอนำคตได้

12

หลักสูตรในการอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ทั้งหมด 3 กลุ่ม
ดังต่อไปนี้
1. หลั กสู ตรอบรมและถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี ดิจิทัล ส ำหรับนักศึกษำของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ทุกชั้นปี
2. หลั ก สู ต รอบรมและถ่ ำ ยทอดควำมรู้ ด้ ำ นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ส ำหรั บ อำจำรย์ และบุ ค ลำกร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ทุกระดับ
3. หลักสูตรอบรมและถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้ที่มีควำมสนใจในชุมชนท้องถิ่น
และสังคม
ทั้ ง นี้ ยั ง ให้ บ ริ ก ำรห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรคอมพิ ว เตอร์ ส ำหรั บ กำรเรี ย น กำรสอน และกำรฝึ ก อบรม
เชิงปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย

การบริการห้องมินิเธียเตอร์ ขนาด 80 ที่นั่ง
เพื่อใช้สำหรับรับชมสื่อกำรเรียน กำรสอน และให้บริกำรสำหรับกำรประชุม อบรม สัมมนำ และกิจกรรม
ของมหำวิทยำลัยตำมควำมเหมำะสม
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การบริการระบบ VDO Conference
เป็นกำรให้บริกำรด้ำนกำรเรียน กำรสอน กำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ไปยัง
พื้นที่จัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย อำทิเช่น กำรเชื่อมต่อจำกศูนย์เวียงบัว ไปยังมหำวิทยำลัยแม่ฮ่องสอน
และในปัจจุบันได้มีกำรใช้ในด้ำนกำรเรียนกำรสอนกับ October 6 University แห่งสำธำรณรัฐอำหรับอียิปต์

การออกแบบสื่อกราฟิกและเว็บไซต์
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ได้มีกำรพัฒนำรูปแบบกรำฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย ให้มีควำมทันสมัย
อยู่ตลอดเวลำ เพื่อรองรับควำมต้องกำรของผู้ขอรับบริกำร ได้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร ซึ่งมีกำร
ให้บริกำรดังนี้
- งำนกรำฟิกเพื่อพัฒนำเว็บไซต์มหำวิทยำลัย
- งำนกรำฟิกเพื่อพัฒนำเว็บไซต์ของสำนัก
- ออกแบบจัดทำสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนงำนบริกำรของสำนัก
- งำนออกแบบจัดทำสื่อมัลติมีเดีย
- งำนบันทึกภำพนิ่ง
- ควบคุม ดูแลห้องมินิสตูดิโอ
- จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับถ่ำยภำพดูแลควำมพร้อมและควำมเรียบร้อยของห้องมินิสตูดิโอ
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- ควบคุม ดูแล ระบบชุดไฟสตูดิโอ และระบบอุปกรณ์กล้องถ่ำยภำพนิ่ง
- ควบคุม ดูแลไฟฟ้ำ แอร์ และแสงสว่ำงภำยในห้อง
- เช็คควำมเรียบร้อยภำยในห้อง และบำรุงรักษำอุปกรณ์

การบริการจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบจองห้ องประชุมเป็ น ระบบที่ช่วยให้ผู้ ใช้งำนสำมำรถทำกำรจองห้องประชุมได้ส ะดวกสบำย
มำกยิ่ ง ขึ้ น ใช้ ง ำนได้ ง่ ำ ยมี ร ำยละเอี ย ดกำรจองต่ ำ งๆ เพื่ อ ง่ ำ ยต่ อ ผู้ ใ ช้ ง ำนในกำรท ำกำรจองห้ อ งประชุ ม
ของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ

การขอใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส ำนั กดิจิ ทัล เพื่อกำรศึ กษำ ได้ให้ บริกำรแก่นัก ศึก ษำ อำจำรย์ และบุคลำกร ในกำรขอใช้บ ริ ก ำร
Microsoft DreamSpark, Microsoft Office 365 และบริกำรอื่นๆ รวมไปถึงกำรดูแล และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอีกด้วย
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โครงสร้างการบริหารงาน
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ผู้บริหารและบุคลากรสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
อำจำรย์ อำนำจ โกวรรณ
ผู้อำนวยกำร

อำจำรย์ ดร.กัลยำ ใจรักษ์

อำจำรย์ ดร.ทิวำวัลย์ ต๊ะกำร

รองผู้อำนวยกำร

รองผู้อำนวยกำร

นำย มำรุต เปี่ยมเกตุ

นำงสำว นันทำวดี คุณศิลป์

นำย วิวัฒน์ชัย ขำประไพ

หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป

หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์

หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ

นำย วิทูร อุ่นแสน

นำย ชลิต โปธำ

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นำย อำนนท์ มะโนเมือง

นำย ธีระพงษ์ ใจคำมำ

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

หน่วยดูแลและบำรุงระบบคอมพิวเตอร์
นำย ปิยะพงษ์ หินเกย

นำย กุลชำติ ปัญญำดี
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นักวิชำกำรศึกษำ
นำย จรูญ บุตรแก้ว
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นำย บัณฑิต นันทะเทศ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

17

หน่วยออกแบบกรำฟฟิกและเว็บไซต์

หน่วยกำรเรียนกำรสอนทำงไกล

นำย ณัฐพงษ์ วงศ์จันทร์ตำ

นำย กฤษณ์ ขำวศรี

นักวิชำกำรศึกษำ

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

หน่วยมินิเธียร์เตอร์และสื่อออนไลน์

หน่วยกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์

นำย เจษฎำ ยำวุฑฒิ

นำงสำว รุ่งทิวำ กิตติยังกุล

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

หน่วยอบรมเชิงปฏิบัติกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีดิจิทัล
นำงสำว พรรณนิภำ ดวงใย

นำง พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

หน่วยกำรเงินและบัญชี

หน่วยแผนและงบประมำณ

นำงสำว จริยำ หมื่นแก้ว

นำงสำว กัลย์สุดำ ศรีโพธิ์

นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
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กิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบปี
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการความร่ ว มมื อ ลงทุ น ติ ด ตั้ ง Access Points ส าหรั บ การใช้ บ ริ ก าร AIS WiFi ในพื้ น ที่
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริการด้านไอทีที่เป็นเลิศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ลงนำมบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
ตำมโครงกำรควำมร่วมมือลงทุนติดตั้ง Access Points สำหรับกำรใช้บริกำร AIS WiFi ในพื้นที่ของมหำวิทยำลัย
เพื่ อ กำรบริ ก ำรด้ ำ นไอที ที่ เ ป็ น เลิ ศ ณ ห้ อ งประชุ ม สภำมหำวิ ท ยำลั ย อำค ำรรำชภั ฏ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และนำยดุลยเดช ชินวัตร ผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรส่วนปฏิบัติกำรภูมิภำค ภำคเหนือ บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้ร่วมลงนำมบันทึก
ข้อตกลงโครงกำรควำมร่ วมมือลงทุนติดตั้งอุปกรณ์รับ – ส่ งสั ญญำณอินเทอร์เน็ตไร้ส ำย (Access Points)
สำหรับกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสูง (AIS WiFi) ในพื้นที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่
23 พฤศจิกำยน 2559
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กิจกรรมการเปิด Tech Startup Club
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริม อุตสำหกรรมซอฟต์แวร์
จั ด กิ จ กรรมกำรเปิ ด Tech Startup Club โดยมี อำจำรย์ อ ำนำจ โกวรรณ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก ดิ จิ ทั ล
เพื่อกำรศึ ก ษำ ให้ เกีย รติในกำรกล่ ำวเปิด งำน ณ ห้ องประชุม เอื้ องไอยรำ ชั้น 5 อำคำรวิทยำกำรจั ด กำร
วิทยำกรโดย คุณชลภัทร สันติมำกร และคุณพันธบัตร สินติมำกร (ผู้ก่อตั้งแบงคอก เวนเจอร์) มำให้ ควำมรู้
เกี่ยวกับ Tech Startup แก่นักศึกษำสำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำรและสำขำคอมพิวเตอร์
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2560
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โครงการ Interlink Campus Tour 2017 หัวข้อ "Open Cabling Systems for The Future"
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหำชน) จัดโครงกำร
Interlink Campus Tour 2017 ในหั ว ข้อเรื่อง "Open Cabling Systems for The Future" ณ ห้ องประชุม
เอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2560
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พิธี เ ปิด โครงการ "Northern Digital Expo 2017" รวมสุดยอดเทคโนโลยีล้าสมัยเปลี่ยนธุ ร กิจยุคใหม่
ให้สมาร์ท
รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ อ.อำนำจ
โกวรรณ ผู้อำนวยกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ และ ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงกำร "Northern Digital Expo 2017" รวมสุดยอดเทคโนโลยีล้ำสมัยเปลี่ยนธุรกิจ
ยุคใหม่ให้สมำร์ท ในฐำนะเจ้ำภำพร่ว มเครือข่ำยมหำวิทยำลัยเขตภำคเหนือ ณ เซ็นทรัลพลำซ่ำ เชียงใหม่
แอร์พอร์ท เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภำคม 2560

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพฝาง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อำจำรย์ อำนำจ โกวรรณ ผู้อำนวยกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ให้ กำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำน
จำกวิทยำลัยกำรอำชีพฝำง แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำโดย นำยดลเดช พิทักษ์เขตต์ ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนก
และนำงสำวรัชนีกุล บุญอินทร์ พร้อมทั้งนักเรียน ชั้นปวช. 2-3 จำนวน 83 คน ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 4 สำนัก
ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2560
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การจัดนิทรรศการและนาเสนอผลงานการจัดการความรู้ KM
อำจำรย์อำนำจ โกวรรณ ผู้อำนวยกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ นำทีมผู้บริหำรและบุคลำกรสำนักฯ
ร่วมจัดนิทรรศกำรและนำเสนอผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ KM ซึ่งสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำได้นำเสนอผลงำน
ภำยใต้ชื่อ "Digital Innovation" ตัว แบบระบบเฝ้ ำระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ ส ำหรับห้ องควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์ ผ่ำนระบบ Line ณ ศำลำร่มโพธิ์ เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2560

กิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ “Digital Marketing”
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิ จกรรม Tech Startup Club
ในหั ว ข้อ “Digital Marketing” โดยมีอำจำรย์และนั กศึ ก ษำคณะวิ ทยำกำรจัด กำร และคณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี เข้ำร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2560

23

กิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ “Pitching Perfect การนาเสนออย่างมืออาชีพ”
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรม Tech Startup Club
หัวข้อ “Pitching Perfect กำรนำเสนออย่ำงมืออำชีพ” โดยมีอำจำรย์และนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร และ
คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี เข้ำร่ ว มรับฟัง ณ ห้ องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2560

24

ด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
กิจกรรมจัดทาห้องสมุด ณ ศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยมะโอ ตาบลแม่สามแลบ อาเภอ
สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นำยมำรุต เปี่ยมเกตุ หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร นำทีมบุคลำกรจัดทำห้องสมุด ณ ศูนย์กำรเรียนรู้
ตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนห้วยมะโอ ตำบลแม่สำมแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 15-18
พฤศจิกำยน 2559

25

กิจกรรมจัดทาห้องสมุด ณ ศูนย์การเรียนตารวจตระเวณชายแดน บ้านแม่เหลอ และศูนย์การเรียนตารวจ
ตระเวณชายแดน บ้านวาทู ตาบลเสาหิน อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำจำรย์อำนำจ โกวรรณ ผู้อำนวยกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ร่วมกับอำจำรย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม
ผู้ อำนวยกำรส ำนั กหอสมุด มหำวิทยำลั ยรำชภัฏ เชียงใหม่ นำทีมผู้ บริห ำรและบุคลำกรจัดทำห้ องสมุด ณ
ศูนย์กำรเรียนตำรวจตระเวณชำยแดน บ้ำนแม่เหลอ และศูนย์กำรเรียนตำรวจตระเวณชำยแดน บ้ำนวำทู
ตำบลเสำหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 24 - 29 พฤศจิกำยน 2559

26

โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น
อำจำรย์อำนำจ โกวรรณ ผู้อำนวยกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ร่วมเป็นคณะกรรมกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำรพัฒ นำยกระดับ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และพัฒ นำท้องถิ่น โดยมีมหำวิทยำลั ยรำชภัฏเชียงใหม่
เป็ น พี่เลี้ ย ง ประจ ำปี งบประมำณ 2560 ณ โรงเรียนทำเหนือวิทยำ ตำบลทำเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2560

โรงเรียนหมู่บ้ำนสหกรณ์ 2 และโรงเรียนบ้ำนแม่ตะไคร้ หมู่ 1 ตำบลทำเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2560
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ด้านการส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ
โครงการกีฬาราชภัฏเชียงใหม่ ใส่ใจสุขภาพ
ผู้ บ ริ ห ำรและบุ ค ลำกรส ำนั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ กำรศึ ก ษำ เข้ ำ ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด โครงกำรกี ฬ ำรำชภั ฏ เชี ย งใหม่
ใส่ใจสุขภำพ ณ โรงยิมเนเซียม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โดยภำยในงำนมีกำรรับตรวจสุขภำพและทดสอบ
สมรรถภำพร่ ำ งกำย พร้ อ มกั บ กำรแสดงพิ เ ศษ "ร ำวงย้ อ นยุ ค " กั บ กำรแข่ ง ขั น แชร์ บ อลนั ด พิ เ ศษระหว่ ำง
ทีมผู้บริหำรและทีมอำจำรย์บุคลำกร ปิดท้ำยรำยกำรด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิคร่วมกัน เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์
2560

พิธีเปิดการเเข่งขันกีฬาประเพณีเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 8
"พิงคนครเกมส์"
อำจำรย์อำนำจ โกวรรณ ผู้อำนวยกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ พร้อมคณะผู้บริหำร และบุคลำกร
เข้ำร่วมในพิธีเปิดกำรเเข่งขันกีฬำประเพณีเจ้ำหน้ำที่บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เขตภำคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่
8 "พิงคนครเกมส์" ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระหว่ำงวันที่ 16-17 พฤษภำคม 2560

28

ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
พิ ธี บ รรพชาอุ ป สมบทหมู่ พระภิ ก ษุ 999 รู ป และบวชเนกขั ม มะเพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ จัดพิธีบรรพชำอุปสมบทหมู่
พระภิกษุ 999 รูป และบวชเนกขัมมะเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร มหำภูมิพล
อดุลยเดช เมื่อวันที่ 14-22 กุมภำพันธ์ 2560
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ถวายภัตตาหารเพลให้แก่พระภิกษุสงฆ์ วัดป่าดาราภิรมย์ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อำจำรย์ ดร. กัลยำ ใจรักษ์ รองผู้อำนวยกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ พร้อมกับตัวแทนผู้บริหำรและ
บุคลำกรสำนักฯ ร่วมกันถวำยภัตตำหำรเพลให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดป่ำดำรำภิรมย์ อำเภอแม่ริ ม จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2560

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุและสามเณรโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ฯ รวมทั้ง
พระภิกษุจากวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง
กิจกรรมตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระภิกษุและสำมเณรโครงกำรบรรพชำอุปสมบทหมู่ฯ รวมทั้ง
พระภิกษุจำกวัดป่ำดำรำภิรมย์ พระอำรำมหลวง จำนวน 35 รูป ณ ลำน 90 ปี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2560

30

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา
อำจำรย์อำนำจ โกวรรณ ผู้อำนวยกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ นำผู้บริหำรและบุคลำกรสำนักฯ
ร่วมโครงกำรอนุรักษ์สืบสำนประเพณีสงกรำนต์ และรณรงค์กำรแต่งกำยพื้นบ้ำนล้ำนนำ ณ สนำมจตุรำคำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2560

พิธีทาบุญประจาปี สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
อำจำรย์อำนำจ โกวรรณ ผู้อำนวยกำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ พร้อมกับคณะผู้บริหำรและบุคลำกร
สำนักฯ ตลอดจนแขกผู้ มีเกียรติ ร่วมพิธีทำบุญ ณ ห้องมินิสตูดิโ อ ชั้น 4 อำคำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึก ษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2560
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งบประมาณประจาปี 2560
(เดือนตุลาคม 2559-เดือนกันยายน 2560)
ในปี ง บประมำณ 2560 ส ำนั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ กำรศึ ก ษำ ได้ รั บ กำรจั ด สรรงบประมำณสนั บ สนุ น
กำรดำเนินงำน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,945,500 บำท ซึง่ จำแนกตำมแหล่งงบประมำณ ได้ดังนี้

แผนภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณประจาปี 2560 จาแนกตามแหล่งงบประมาณ
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สัดส่วนงบประมาณประจาปี 2560 จาแนกตามการจัดสรรในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ
สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ที่ได้รับ (บาท)
361,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุน
ผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน (Sustainable MIS)

150,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดจิ ิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำย

10,500

ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ (Digital Infrastructure & Connection)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้มี
ควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั (Tech-savvy)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี (Digital Go Green and Healthy)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสำนักดิจิทลั เพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
โดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance)

รวมทั้งสิ้น

1,449,000
600,000
4,375,000
6,945,500

แผนภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณประจาปี 2560 จาแนกตามการจัดสรรในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
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ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำได้รับเงินงบประมำณสนับสนุนกำรดำเนินงำนเป็นจำนวน 6,945,500 บำท
และมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นจำนวน 5,387,370.09 บำท จำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ รำยละเอียด
ดังนี้
ตารางสรุปผลการดาเนินงานจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียน
กำรสอน กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจยั
กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกำร
ให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
(MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร
(ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน
(Sustainable MIS)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มี
ประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำย
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำร
พัฒนำที่คุ้มค่ำ (Digital
Infrastructure & Connection)

งบประมาณที่
ได้รับ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

ร้อยละที่
เบิกจ่าย

งบประมาณ
คงเหลือ

ร้อยละ
คงเหลือ

361,000.00

346,000.00

95.84

15,000.00

4.16

150,000.00

84,500.00

56.33

65,500.00

43.67

10,500.00

10,500.00

100.00

-

-
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ผลการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพของ
นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้มี
ควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั
(Tech-savvy)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี
(Digital Go Green and Healthy)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรสำนักดิจิทลั เพื่อกำรศึกษำให้มี
คุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good
Governance)
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่
ได้รับ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

ร้อยละที่
เบิกจ่าย

งบประมาณ
คงเหลือ

ร้อยละ
คงเหลือ

1,449,000.00

527,353.00

36.39

921,647.00

63.61

600,000.00

594,000.00

99.00

6,000.00

1.00

4,375,000.00

3,825,017.09

87.43

549,982.91

12.57

6,945,500.00

5,387,370.09

77.57

1,558,129.91

22.43
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ผลการดาเนินโครงการจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ในปีงบประมำณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำได้มีกำรดำเนินกำรจัดทำโครงกำรขึ้นจำนวนทั้งสิ้น
46 โครงกำร รำยละเอียดดังนี้
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยชั้นนำระดับประเทศในกำรผลิต
และพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพ
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้งานสื่อการเรียนแบบออนไลน์
กำรอบรมหลักสูตร "สร้ำงห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับอำจำรย์" ในโครงกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำ และกำรใช้งำนสื่อกำรเรียนแบบออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติกำร INC21 เมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน
2560
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กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรใช้งำนห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับ
นักศึกษำ” ในโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ และกำรใช้งำนสื่อกำรเรียนแบบออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติกำร INC21
เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2560

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรใช้งำนระบบ e-Learning ด้วย Moodle สำหรับนักศึกษำ”
ในโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ และกำรใช้งำนสื่อกำรเรียนแบบออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติกำร INC21 เมื่อวันที่ 16
กรกฎำคม 2560
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2. จัดหาระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
หน่วยกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินกำรจัดหำระบบกำรจัดกำรเรียน กำรสอนผ่ำนระบบ
ออนไลน์เป็นจำนวน 1 ระบบ (Google Classroom) เพื่อใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียน กำรสอนของมหำวิทยำลัย
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
3. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา
หน่วยกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินกำรจัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อกำรศึกษำ เพื่อสนับสนุน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย เพิ่มเติมประสบกำรณ์ด้ำนกำรเรียนรู้ เผยแพร่และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นประโยชน์ทั้งทำงด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ รวมถึงต่อยอดไปยังองค์ควำมรู้ใหม่ โดยนำเอำ
องค์ควำมรู้อันทรงคุณค่ำ และมีประโยชน์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมทำงภำคเหนือล้ำนนำ องค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย
ของมหำวิทยำลัยที่มีควำมหลำกหลำย ทั้งด้ำนภูมิปัญญำ ด้ำนกรณีศึกษำ ด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
มำจัดทำเป็นสื่อกำรเรียนรู้ในรูปแบบอนิเมชั่น

4. โครงการพัฒนาจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยในรูปแบบสื่อดิจิทัล
หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศกำลังดำเนินงำน อยู่ระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
พัฒนำระบบ
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5. โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนท้องถิ่น
หน่วยอบรมเชิงปฏิบัติกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีดิจิทัล จัด กำรอบรมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรบริกำรขององค์กรท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุน
ผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน (Sustainable MIS)
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำระบบกำรบริหำรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System: MIS)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ได้พัฒนำแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Application) เพื่อเพิ่มช่องทำงประชำสัมพันธ์สำรสนเทศของมหำวิทยำลัย (CMRU Mobile
Service)

2. โครงการจั ด หาระบบสารสนเทศเพี่ อ การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หน่ ว ยพัฒ นำระบบสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรจัดทำ มคอ.2 และกรอกข้อมูล หลั กสู ตรลงในระบบ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินกำรในลำดับต่อไป
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3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพี่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัย
หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบ D-space ขึ้น เพื่อช่วยในกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการบริการ
หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบกำรจองห้องประชุมขึ้น เพื่อรองรับกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรบริกำรของสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ทำให้ผู้ใช้บริกำรมีควำมสะดวก รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น
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5. โครงการจัดทาฐานข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงานของคณะ/หน่วยงาน
หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลอำจำรย์พิเศษ เพื่อสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนของคณะ/หน่วยงำน

6. โครงการจัด ทารายการบริการขึ้น เว็บไซต์สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้นักศึกษา อาจารย์ บุค ลากร
ภายใน และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ
หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศได้ดำเนินกำรพัฒนำช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์รำยกำรกำรให้บริกำร
ต่ำงๆ ขึ้นบนเว็บไซต์สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
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7. โครงการปรับปรุงงานบริการเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop – Service)
หน่วยบำรุงและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร
เพื่อลดขั้นตอน และเน้นกำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วของผู้เข้ำรับกำรบริกำร

8. โครงการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices)
หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ ได้พัฒนำระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ ภำยใต้แอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Application) เพื่อให้ผู้ใช้งำนแอพลิเคชั่นมีควำมสะดวกสบำยในกำรติดต่อและรับข่ำวสำรที่
เป็นประโยชน์มำกยิ่งขึ้น
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9. โครงการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรจัดทำนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

10. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับพัฒนา CMRU Application บนระบบปฏิบัติการ iOS
หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ใน
กำรพัฒนำ CMRU Application บนระบบปฏิบัติกำร iOS
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ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒ นำโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนด้ ำ นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และ
สร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยควำมรู้ ด้ ำ นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ กำรพั ฒ นำที่ คุ้ ม ค่ ำ ( Digital Infrastructure &
Connection)
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำงำนวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอน
ตลอดจนส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ เพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำและส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
กำรบำรุงรักษำและกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำพื้นที่ของมหำวิทยำลัยทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหำวิทยำลัยที่มีคุณภำพและ
เป็นแหล่งพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำระบบกำรบริหำรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ
1. จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องอ่านบัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรจัดซื้อเครื่องอ่ำนบัตรประชำชนแบบเอนกประสงค์ (Smart
Card Reader) เป็ น จ ำนวน 15 เครื่ อง เพื่อนำมำพัฒ นำร่ว มกับระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลั ย และมี
ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำรมำกยิ่งขึ้น
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2. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ให้มีเสถียรภาพทนทาน
ต่อความผิดพร่องที่อาจเกิดขึ้นและมีความพร้อมให้บริการเครือข่าย
หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
หลักของทุกพื้นที่ของมหำวิทยำลัย ให้มีเสถียรภำพทนทำนต่อควำมผิดพร่องที่อำจเกิดขึ้นและมีควำมพร้อม
ให้บริกำรเครือข่ำย ส่งผลให้จำนวนครั้งของกำรหยุดให้บริกำร ในปีงบประมำณ 2560 น้อยกว่ำ 10 ครั้ง
3. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อบริการสืบค้นด้วยตนเองและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สานักดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
หน่วยดูแลและบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวน 50 เครื่อง
ณ ห้ องปฏิบั ติกำรคอมพิว เตอร์ INC 21 เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ ำพในกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ อำจำรย์ และ
บุคลำกร

4. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อขยายความสามารถในการให้บริการ และทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิม
ที่ชารุด
หน่วยดูแลและบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 100 เครื่อง
เพื่อขยำยควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร และทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมที่ชำรุด
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5. โครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Smart Phone
หน่วยดูแลและบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินกำรพัฒนำศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
Smart Phone ณ ศูนย์ซ่อมบำรุง ชั้น 2 ซึง่ ทำให้ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรอยู่ในระดับดี

6. โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
สำหรับฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย จำนวน 1 ระบบ
7. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ ICT และการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพอุปกรณ์ ICT
และกำรเชื่อมโยงระบบเครือข่ำย ส่งผลให้จำนวนครั้งของกำรหยุดให้บริกำร ในปีงบประมำณ 2560 น้อยกว่ำ
10 ครั้ง
8. โครงการขยายจุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายพื้นที่เวียงบัว , ศูนย์แม่สา, ศูนย์แม่ริม, วิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน
หน่ ว ยบริ ห ำรและจั ด กำรระบบเครื อ ข่ ำ ยคอมพิ ว เตอร์ ได้ ด ำเนิ น กำรขยำยจุ ด บริ ก ำรสั ญ ญำณ
อินเทอร์เน็ตไร้สำยเพิ่มขึ้นมำกกว่ำ 600 ชุด ในพื้นที่เวียงบัว, ศูนย์แม่สำ, ศูนย์แม่ริม และวิทยำลัยแม่ฮ่องสอน
เพื่อรองรับกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
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9. โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย (Wireless Zone) ส าหรั บ ให้ บ ริ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษา
อาจารย์ และบุคลากร
หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินกำรขยำยพื้นที่ให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำย
(Wireless Zone) สำหรับให้บริกำรแก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร เพิ่มขึ้นมำกกว่ำ 2 จุด เพื่อให้กำรใช้
บริกำรเครือข่ำยไร้สำยภำยในมหำวิทยำลัยมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
10. โครงการปรับปรุงระบบป้องกันการบุกรุกและโจมตีระบบเครือข่าย
หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินกำรปรับปรุงระบบป้องกันกำรบุกรุก
และโจมตีระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
11. โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย ทางระบบเครือข่ายเพื่อให้การเข้าถึงองค์ความรู้ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีความปลอดภัย
หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินกำรปรับปรุงระบบรักษำควำมปลอดภัย
ทำงระบบเครือข่ำยเพื่อให้กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยเป็นไปอย่ำงมีควำมปลอดภัย
12. โครงการจัดหาระบบเฝ้าดูแลและออกรายงานประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่าย
หน่ ว ยบริ ห ำรและจั ดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิว เตอร์ ได้ดำเนินกำรจัดหำระบบเฝ้ำดูแลและออก
รำยงำนประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบเครือข่ำย จำนวน 1 ระบบ
13. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ตรวจจับและกาจัดไวรัสให้ครอบคลุมคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของมหาวิทยาลัย
หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิว เตอร์ ได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบแสดงผลรำยงำน
ประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ และได้ทำกำรออกรำยงำนประสิทธิภำพ
กำรใช้ ง ำนระบบเครื อ ข่ ำ ยคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น จ ำนวน 12 ชุ ด โดยโปรแกรมตรวจจั บ ไวรั ส (Computer
Agreement)
14. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและสารองข้อมูล
หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
และสำรองข้อมูลจำนวน 1 ชุด
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15. โครงการระบบประมวลผลแบบ Cloud Computing
หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบที่ให้บริกำรผ่ำนกำร
ประมวลผลแบบ Cloud Computing จำนวน 2 ระบบ ได้แก่ เว็บไซต์ มหำวิทยำลัย และเว็บไซต์สำนักดิจิทัล
เพื่อกำรศึกษำ
16. จัดทาข้อตกลงความร่ วมมือระหว่างภาครั ฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยทาหน้า ที่
เป็นที่ปรึกษาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และบริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้ร่วมลงนำมบันทึก
ข้อตกลงในโครงกำรควำมร่วมมือลงทุนติดตั้งอุปกรณ์รับ -ส่ง สัญญำณอินเทอร์เน็ตไร้สำย (Access Points)
สำหรับกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสูง (AIS WiFi) ในพื้นที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขยำย
พื้นที่กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อ รองรับควำมต้องกำรของนักศึกษำ
อำจำรย์ และบุคลำกร

17. จัดทาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อใช้เทคโนโลยีสร้างการสื่อสาร
และเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ฐานข้อมูลการวิจัยร่วมกัน
มหำวิทยำลั ย รำชภัฏเชีย งใหม่ และมหำวิทยำลั ยขอนแก่น ได้ล งนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่ว มมือ
ทำงวิ ช ำกำร ด้ ำ นกำรพั ฒ นำระบบสำรสนเทศเพื่ อ กำรบริ ห ำรจั ดกำรหลั ก สู ต รตำมกรอบมำตรฐำน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกำรพัฒนำและกำรใช้งำนระบบ
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18. โครงการติดตั้งระบบบริการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์
บุคลากร และผู้สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยได้
หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินกำรติดตั้งระบบบริกำรเชื่อมต่อกับ
ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน)
19. จัดทาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยทาหน้าที่ เป็น
ศูนย์การอบรม และพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) และบริษัท แพคคอน จำกัด
ได้ ร่ ว มลงนำมบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงควำมร่ ว มมื อ ในโครงกำรนวัต กรรมกำรพั ฒ นำสถำบั น กำรศึ ก ษำ เพื่ อ สร้ ำ ง
ควำมได้เปรียบในเชิงกำรแข่งขันบนเวทีโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ก้ำวสู่กำร
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิ ศด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy)
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพ
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ สาหรับนักศึกษา อาจารย์
และบุคลากร
หน่วยอบรมเชิงปฏิบัติกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนินกำรจัดอบรมหลักสูตรโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐำนเพื่อเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสำหรับนักศึกษำทั้งสิ้นจำนวน 1,566 คน และจัดอบรม
เชิงปฏิบัติกำรด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับอำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ ศิษย์เก่ำและ
บุคคลทั่วไปอีกจำนวน 26 รุ่น
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมหลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐำนเพื่อเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
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กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1. อบรมStartup Camp เสริมสร้ำงศักยภำพสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำรยุคดิจิทัล : วันที่ 19 มกรำคม 2560

2. อบรมกำรสร้ำงและบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress : วันที่ 20-21 มีนำคม 2560

3. อบรมกำรพัฒนำเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป : วันที่ 22 มีนำคม 2560
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4. กำรสร้ำงและบริหำรจัดกำรเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla : วันที่ 23-24 มีนำคม 2560

5. กำรสร้ำงงำนนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint อย่ำงมืออำชีพ : วันที่ 27 มีนำคม 2560

6. กำรประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในกำรทำงำน : วันที่ 28 มีนำคม 2560
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7. กำรใช้งำน Office365 และกำรบริหำรจัดกำรเอกสำรออนไลน์ : วันที่ 29 มีนำคม 2560

8. กำรตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro : วันที่ 30 มีนำคม 2560

9. กำรลงโปรแกรมและกำรดูแลรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Maintenance) : วันที่ 31 มีนำคม
2560
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10. กำรออกแบบกรำฟิกและสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator และ Photoshop : วันที่ 7-9 เมษำยน 2560

11. กำรสร้ำงและออกแบบ Infographic เพื่อสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์อย่ำงมืออำชีพ : วันที่ 21-23 เมษำยน
2560

12. กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อยกระดับคุณภำพกำรบริกำรขององค์กรท้องถิ่น : วันที่ 26 เมษำยน 2560
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13. กำรใช้งำนโปรแกรม AMOS เพื่อกำรวิจัย : วันที่ 20-21 เมษำยน 2560

14. กำรใช้งำนโปรแกรม SPSS เพื่อกำรวิจัย : วันที่ 28-29 เมษำยน 2560

15. Fundamentals Microsoft Excel 2013 : วันที่ 22 พฤษภำคม 2560
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16. Advanced Microsoft Excel 2013 Function and Database : วันที่ 23-24 พฤษภำคม 2560

17. Business Analytic กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ : วันที่ 26-28 พฤษภำคม 2560

18. PHP using MySQL Database for Web Development : วันที่ 29-31 พฤษภำคม 2560
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19. Android Programming ขั้นพื้นฐำน : วันที่ 16-18 มิถุนำยน 2560

20. กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนกำรวิจัย : วันที่ 23-25 มิถุนำยน
2560

21. กำรสร้ำงงำน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Animate CC และAdobe Experience Design CC :
วันที่ 26-28 มิถุนำยน 2560
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22. Android Programming ขั้นประยุกต์ใช้งำนจริง : วันที่ 30 มิถุนำยน - 2 กรกฎำคม 2560

23. iOS Application Development ขั้นพื้นฐำน : วันที่ 6-7 กรกฎำคม 2560

24. iOS Application Development ขั้นประยุกต์ใช้งำนจริง : วันที่ 14-15 กรกฎำคม 2560
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25. Introduction to Big Data Analytics (กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ระดับเบื้องต้น) : วันที่ 26-27
กรกฎำคม 2560

2. โครงการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit-Exam)
มหำวิทยำลัยได้ มอบหมำยให้สำนักทะเบียนและประเมิน ผล ศึกษำรำยละเอียดในกำรดำเนินงำน
พร้อมทั้งให้ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำได้นำเสนอข้อมูลดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำร
ดำเนินงำนโครงกำรสอบวัดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Exit-Exam) ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ศึกษำควำม
เป็นไปได้ของกำรดำเนินกำรสอบวัดควำมรู้ด้วยกำรทำวิจัย โดยที่ประชุมเสนอแนวทำงกำรทำวิจัย 2 เรื่อง คือ
1. วิจัยควำมพึงพอใจและควำมต้องกำรใช้นักศึกษำด้ำนทักษะกำรใช้เทคโนโลยีจำกผู้ประกอบกำร
2. วิจัยควำมรู้ควำมสำมำรถของนักศึกษำด้ำนทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
และมีมติให้ไม่ดำเนินกำรโครงกำร IT Exit-Exam ในปี 61 แต่เปลี่ยนเป็นกำรวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูล
พื้ น ฐำนประกอบกำรตั ด สิ น ใจ โดยจะมี ก ำรนั ด ประชุ ม คณะกรรมกำร เพื่ อ ด ำเนิ น กำรก ำหนดหั วข้ อ
ควำมเหมำะสมของหัวข้อในกำรประชุมครำวถัดไป
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3. โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร CCNA Routing & Switching Training ส าหรั บ อาจารย์ แ ละ
บุคลากร*
ขอคืนงบประมำณในกำรดำเนินโครงกำร เนื่องจำกวัตถุประสงค์ของโครงกำรไม่สำมำรถดำเนินกำร
เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบ
4. โครงการสอบใบประกาศนีย บั ต ร ด้ า นไอซี ที ร ะดั บ สากลส าหรั บ นัก ศึก ษา อาจารย์ และบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่*
ขอคืนงบประมำณในกำรดำเนินโครงกำร เนื่องจำกวัตถุประสงค์ของโครงกำรไม่สำมำรถดำเนินกำร
เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบ

61

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี (Digital Go Green and Healthy)
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำระบบกำรบริหำรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน
(Private Cloud)
หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
สำหรับติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยแบบเสมือนจำนวน 1 ชุด
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ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 พั ฒ นำระบบบริ ห ำรจั ด กำรส ำนั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ กำรศึ ก ษำให้ มี คุ ณ ภำพ
โดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance)
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำระบบกำรบริหำรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ
1. โครงการบริหารจัดการสานักงาน
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ได้รรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเสนอต่อผู้บริหำรเป็นจำนวน 4 ครั้ง และได้รับ
กำรประเมินระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีมำก 4.97 คะแนน
- กำรเดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำร

- กำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิ ทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1
ประจำปีงบประมำณ 2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559 ณ ห้องประชุมเอื้อ งสำยส่องแสง ชั้น 3
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
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- กำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิ ทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมำณ 2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสำยส่องแสง ชั้น 3
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ

- กำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิ ทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
ประจำปีงบประมำณ 2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสำยส่องแสง ชั้น 3
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ

- กำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิ ทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4
ประจำปีงบประมำณ 2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสำยส่องแสง ชั้น 3 สำนัก
ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
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2. โครงการพัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ได้มีกำรดำเนินกำรพัฒนำระบบบริหำรของมหำวิทยำลัย โดยกำรจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
3. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ได้เปิดโอกำสให้ บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเองตำมวิช ำชีพ และตำม
สมรรถนะงำน ผ่ำนกำรอบรมและสัมมนำ เพื่อนำควำมรู้ที่ได้รับมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน นำมำถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยนควำมรู้ให้กับบุคลำกรภำยในองค์กร
- กิ จ กรรมอบรมงำนบริ ก ำรด้ ำ น e-Learning เรื่ อ งกำรบริ ห ำรระบบ e-Leaning และ Digital
Classroom เพื่ อ กำรศึ ก ษำด้ ว ย Cloud Computing & G Suite (Google Apps) for Education
Solutions เพี่อบริกำรให้แก่อำจำรย์และนักศึกษำเมื่อวันที่ 15-16 กุมภำพันธ์ 2560
- กิจกรรมอบรมงำนบริหำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ เรื่องกำรติดตั้งและใช้งำน Arduino สำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย เมื่อวันที่ 28-30 มีนำคม 2560
- กิ จ กรรมฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร React / Redux Bootcamp ระหว่ ำ งวั น ที่ 22 - 24 มี น ำคม 2560
ณ อำคำรพญำไทพลำซ่ำ กรุงเทพมหำนคร
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4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
กำรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติก ำรทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรประจำปี โดยผู้บริหำรและ
บุคลำกรสำนักฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในด้ำนกำรบริหำรงำนโดยใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)
เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภำคม 2560 ณ พรำวภูฟ้ำ รีสอร์ท เชียงใหม่
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5. โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดาเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และ
การดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
โครงกำรเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ระหว่ำงหน่วยงำนเรื่อง "กำรกำหนดระดับ
ตำแหน่งและกำรแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น" เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2560 ณ ห้อง
ประชุมเอื้องสำยส่องแสง ชั้น 3 อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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กิจกรรมจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปี 2560 โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม
ภำยในเพื่อประกันคุณภำพกำรศึกษำ เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสำยส่องแสง ชั้น 3
อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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โครงกำรเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำน "แนวปฏิบัติ
ที่ดีในกำรดำเนินกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ" เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสำย
ส่องแสง ชั้น 3 อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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โครงกำรเครื อข่ำยแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ ด้ำนประกัน คุ ณภำพกำรศึ ก ษำระหว่ำ งหน่ว ยงำนสนั บ สนุ น
"Share for us" เมื่อวัน ที่ 24 กรกฎำคม 2560 ณ ห้ องประชุมเอื้องสำยส่ องแสง ชั้น 3 อำคำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
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กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนและจัดทำแผนเพื่อกำรประกันคุณภำพ (Plan for QA) ระหว่ำงวันที่
7-8 สิงหำคม 2560 ณ แอท นำธำ เชียงใหม่ ชิค จังเกิล รีสอร์ท
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6. โครงการบริหารจัดการเพื่อให้การบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำได้ดำเนินกำร ชำระค่ำเช่ำสัญญำณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ด้วยอัตรำ
ควำมเร็วอินเทอร์เน็ต 1 Gbps และค่ำเช่ำบริกำรโดเมน cmru.ac.th เพื่อให้บริกำรด้ำนงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศแก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร ภำยในมหำวิทยำลัย ซึ่งผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำร
บริกำรอยู่ในระดับมำก
7. โครงการการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ส ำนั กดิจิ ทัล เพื่อกำรศึกษำได้ดำเนินกำรจัดหำซอฟต์แวร์ลิ ขสิ ทธิ์ ที่ ถูกต้ องตำมกฎหมำยเพื่ อ ใช้ ใ น
มหำวิทยำลัยจำนวน 1 ชุด รองรับกับกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ำ
3,000 เครื่อง
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รางวัลเชิดชูเกียรติ
รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวดและ
น าเสนอผลงานการจั ด การความรู้
(KM) ของหน่วยงำน
สำนักดิจิทัลเพื่ อกำรศึกษำได้รับรำงวัล
ชนะเลิ ศ กำรน ำเสนอผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้
(KM) ในงำนตลำดนัดควำมรู้ KM ในหัวข้อ กำร
พั ฒ นำประสิ ท ธิ ภ ำพกำรบริ ห ำรจั ด กำรห้ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ ำ ย เมื่ อ วั น ที่ 6-7 กรกฎำคม
2560 ณ โรงแรมอิ ม พี เ รี ย ลเชี ย งใหม่ รี ส อร์ ท
แอนด์ สปอร์ตคลับ
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ผลการประกันคุณภาพภายใน ประจาปี 2560
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำรับกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ จำนวน 4 องค์ประกอบ จำนวน
12 ตั ว บ่ ง ชี้ โดยใช้ เ กณฑ์ ก ำรประเมิ น คะแนนเต็ ม 5.00 คะแนน ซึ่ ง ในปี ง บประมำณ พ.ศ . 2560
ได้รับผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เท่ำกับ 4.97 คะแนน กำรดำเนินงำนอยู่ใน ระดับดีมำก ดังนี้
ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 1.1

เป้าหมาย
5 ข้อ

ประเมินตนเอง
ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร
(% หรือ สัดส่วน)
มีกำรดำเนินกำร (1,2,3,4,5,6,7,8)
8
ข้อ

ตัวบ่งชี้ 1.2

ร้อยละ
75
4 ข้อ

77
85
มีกำรดำเนินกำร (1,2,3,4,5,6,7)

ตัวบ่งชี้ 1.3
ตัวบ่งชี้ 2.1
ตัวบ่งชี้ 2.2
ตัวบ่งชี้ 2.3
ตัวบ่งชี้ 3.1
ตัวบ่งชี้ 3.2

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
3 ข้อ
มีกำรดำเนินกำร (1,2,3,4,5)
3 คะแนน
คะแนน
5 ข้อ
มีกำรดำเนินกำร (1,2,3,4,5,6,7)
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
3 ข้อ
มีกำรดำเนินกำร (1,2,3,4,5)
3 ข้อ
มีกำรดำเนินกำร (1,2,3,4,5,6)

ตัวบ่งชี้ 3.3
ตัวบ่งชี้ 3.4

4 ข้อ
3 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 4.1
ตัวบ่งชี้ 4.2

3 ข้อ
4 ข้อ

มีกำรดำเนินกำร (1,2,3,4,5,6)
มีกำรดำเนินกำร (1,2,3,4,5)
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
มีกำรดำเนินกำร (1,2,3,4,5,6)
มีกำรดำเนินกำร (1,2,3,4,5,6,7,8)

คะเนนประเมิน
5

90.59

ร้อยละ

5

7

ข้อ

5

5
4.65
7

ข้อ
คะแนน
ข้อ

5
6

ข้อ
ข้อ

6
5

ข้อ
ข้อ

6
8

ข้อ
ข้อ

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4

5.00
5
4.65
5
4.88
5
5
5
5
5.00
5
5
5.00

คะแนนเฉลี่ยรวม 12 ตัวบ่งชี้

4.97
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิผล
จุดแข็ง:
บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนมีควำมเข้ำใจและมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของหน่ ว ยงำนท ำให้ มี ทิ ศ ทำงในกำรพั ฒ นำงำนประจ ำได้ อ ย่ ำ ง
เป็นรูปธรรม
จุดที่ควรพัฒนา :
1. ควรพัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี หำกไม่ เ ป็ น ไปตำมแผนควรวิ เ ครำะห์ ถึ ง สำเหตุ แ ละน ำเสนอ
แนวทำงแก้ไขปรับปรุง และรำยงำนผลที่ได้บรรจุเข้ำวำระเพื่อพิจำรณำในที่ประชุม
เพื่อ
ขอข้อเสนอแนะจำกผู้บริหำร
2. ควรมี ก ำรมอบหมำยผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำรด ำเนิ น งำนตำมข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ รั บ จำกผู้ บ ริ ห ำร
และจัดทำแผนกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ :
1. หน่ ว ยงำนควรใช้รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของคณะกรรมกำร
ติดตำมฯ ซึ่งแต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย มำใช้เป็นข้อมูล ประกอบเพื่อปรับปรุงกำรบริห ำรงำน
อย่ำงเป็นรูปธรรม
2. แผนยุทธศำสตร์ควรกำหนดตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
เพื่อวัดระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์
องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ
จุดแข็ง:
มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ รับบริกำร โดยแยกแบบสอบถำมตำมหน่ว ยงำนซึ่งอยู่ภ ำยใน
สำนักงำนดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ครบทุกประเด็นอย่ำงครบถ้วน
จุดที่ควรพัฒนา :
ไม่มี
องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
จุดแข็ง:
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา:
ไม่มี
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องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน
จุดแข็ง:
1. สำมำรถก ำกั บ ติ ด ตำม ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลำกรน ำควำมรู้ แ ละทั ก ษะที่ ไ ด้ รั บ
จำกกำรพัฒนำ มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง และเห็นผลเป็นรูปธรรม ผลงำนที่โดดเด่น
ได้แก่
1.1 กำรพั ฒ นำ Application CMRU บนระบบปฏิ บั ติ ก ำรทั้ ง ในระบบ Android และ iOS
เพื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์ ข่ ำ วสำร และใช้ ง ำนด้ ำ นสำรสนเทศของมหำวิ ท ยำลั ย ซึ่ ง สำมำรถ
เข้ำใช้งำนได้ทั้งนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรและบุคคลทั่วไป
1.2 มี ก ำรนวั ต กรรมใหม่ อุ ป กรณ์ Internet of Thing ซึ่ ง เป็ น ตั ว แบบระบบเฝ้ ำ ระวั ง
และแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่ำนระบบ line โดยได้รับรำงวัลชนะเลิศประเภทหน่วยงำนสนับสนุน
ในงำนกำรจัดกำรควำมรู้ KM Day ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
1.3 นำควำมรู้จำกกำรศึกษำดูงำน ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต มำพัฒนำงำนจนเกิดผลสำเร็จ
อย่ ำ งเป็ น ที่ น่ ำ พึ ง พอใจ คื อ ได้ รั บ กำรจั ด อั น ดั บ Webometrics จำกอั น ดั บ ที่ 15
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั้งหมดในเดือนมกรำคม 2560 ต่อมำในเดือนกรกฎำคม 2560
ได้เลื่อนอันดับขึ้นมำเป็นอันดับที่ 5 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ
จุดที่ควรพัฒนา:
ไม่มี
ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์
จุดเด่น
1. มีกำรเพิ่มปริมำณสัญญำณ WiFi
2. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรอย่ำงรวดเร็ว
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีกำรนำรบบสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรให้บริกำร เช่น ระบบกำรนจองห้องมัลติมีเดียผ่ำน
ระบบออนไลน์
2. ควรมีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย และเผยแพร่ข่ำวสำรกิจกรรมให้มำกขึ้น
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม
1. กำรตั้งค่ำเป้ำหมำยเพื่อวัดควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน ควรตั้งให้สอดคล้องกับกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำน และให้มีควำมท้ำทำย
2. มหำวิทยำลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำนสำยสนับสนุน
เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงำน
สำยสนับสนุน
3. มหำวิทยำลัยควรพิจำรณำกรอบอัตรำกำลังให้กับหน่วยงำนสำยสนับสนุนซึ่ งจะมีผลต่อคุณภำพ
กำรให้บริกำรของหน่วยงำน และอำจส่งผลต่อประสิทธิภำพของกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
4. หน่ ว ยงำนสำยสนั บสนุน ควรคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนประกัน คุณภำพกำรศึก ษำ และเผยแพร่ให้ ห น่ว ยงำนอื่น ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งอำจได้ม ำจำก
กำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
5. กำรเขียนจุดแข็งของหน่วยงำนในรำยงำนกำรประเมินตนเอง ควรเป็นจุดที่มีควำมโดดเด่นจริงๆ
ของหน่วยงำน
6. กำรเขี ย นรำยงำนกำรประเมิ น ตนเองในแต่ ล ะเกณฑ์ ข องตั ว บ่ ง ชี้ ควรเขี ย นให้ ต รงประเด็ น
ตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อแสดงให้ถึงกระบวนกำรที่ได้ปฎิบัติ และดำเนินงำนมำจริง
7. ควรกำหนดให้ทุกหน่วยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้ำหมำยหลักของหน่วยงำน
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สถิตกิ ารให้บริการของสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
งานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
งำนดูแลและซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ได้ให้บริกำรซ่อมคอมพิวเตอร์
ให้แก่ อำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ ที่นำคอมพิวเตอร์มีปัญหำมำขอใช้บริกำรงำนซ่อมบำรุง ประจำปี
งบประมำณ 2560 จำนวน 18 หน่วยงำน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 798 คน รำยละเอียดดังนี้
หน่วยงาน
คณะครุศำสตร์
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
คณะวิทยำศำตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยำกำรจัดกำร
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
วิทยำลัยนำนำชำติ
สถำบันพัฒนำเศรษฐกิจฯ(ADICET)
บันฑิตวิทยำลัย
สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร
สำนักงำนอธิกำรบดี
สำนักหอสมุด
สำนักมำตรฐำนกำรศึกษำ
สถำบันภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม
กองพัฒนำนักศึกษำ
งำนประชำสัมพันธ์
หน่วยตรวจสอบภำยใน
กองอำคำรสถำนที่
โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
รวม(ผู้ใช้บริการ)

นักศึกษา

อาจารย์

บุคลากร

320
65
99
171
2
1
3
1

17
9
42
16
2
1
3

9
3
2

4
10
2
2
1
5
1
1

1
2

663

3
94

41

รวม
(หน่วยงาน)
346
74
144
189
4
2
6
1
4
10
2
2
1
5
1
2
2
3
798
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การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรเพื่อกำรสืบค้น สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนสำหรับ
นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร ซึ่งเปิดให้บริกำร วันอังคำร ถึง วันเสำร์ เวลำ 08.00-20.00 น. และ วันอำทิตย์
ถึง วันจันทร์ เวลำ 08.00-16.00 น. โดยมีสถิติกำรให้บริกำร ประจำปีงบประมำณ 2560 ดังนี้
เดือน

ปี

สถิติการใช้งาน(ครั้ง)

ตุลาคม

2559

26,470

พฤศจิกายน

2559

32,571

ธันวาคม

2559

14,520

มกราคม

2560

19,947

กุมภาพันธ์

2560

29,687

มีนาคม

2560

21,856

เมษายน

2560

12,784

พฤษภาคม

2560

12,479

มิถุนายน

2560

26,235

กรกฎาคม

2560

19,637

สิงหาคม

2560

29,876

กันยายน

2560

31,866
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
อาจารย์อานาจ
โกวรรณ
อาจารย์ ดร.กัลยา
ใจรักษ์
อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ
นายมารุต
เปี่ยมเกตุ
ผู้ให้ข้อมูล
นางสาวนันทาวดี คุณศิลป์
นายธีระพงษ์ ใจคามา
นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล
นางพรพิมล
แก้วฟุ้งรังษี
นางสาวพรรณนิภา ดวงใย
ผู้รวบรวม/ออกแบบ/รูปเล่ม
นางสาวกัลย์สุดา
ศรีโพธิ์
นายณัฐพงษ์
วงศ์จันทร์ตา

