


ค ำน ำ 
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ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 นี้ จะเป็นประโยชน์กับ

ผู้บริหำร และบุคลำกรของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ได้น ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำกำรด ำเนินงำนของส ำนักดิจิทัลเพื่อ

กำรศึกษำใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย  และเกิดประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 
 

ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
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ข้อมูลทั่วไปของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศกึษำ 

ประวัติควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต่อมำได้แบ่งส่วนรำชกำรและจัดตั้งขึ้น โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 4 

แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2550 ประกอบกับควำมในมำตรำ 18 (2) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547                    

สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในกำรประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 และได้ประกำศ ณ วันที่ 2 กรกฎำคม 2558 ให้มีกำรจัดตั้งส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 

เป็นส่วนงำนภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ใช้ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Office of Digital for Education  

ในปัจจุบันกำรแบ่งงำนภำยในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ อำศัยตำมประกำศของมหำวิทยำลัยรำ ชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2558     

ได้มีกำรแบ่งหน่วยงำนในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) งำนบริหำรทั่วไป  2) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

วิสัยทัศน ์ “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. พัฒนำกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตำมมำตรฐำนระดับสำกล 

2. พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่องค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ 

3. ส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพอย่ำงเต็มศักยภำพแก่บุคลำกร นักศึกษำ และท้องถิ่น 

4. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ควำมรู้กับบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรเพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือที่เข้มแข็งด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนำระบบดิจิทัลให้ตอบสนองนโยบำยและสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยตำมภำรกิจทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร   

แก่สังคม  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. เพ่ือพัฒนำสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและเพ่ือกำรเรียนรู้ 

3. เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยดิจิทัลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค ์
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

1. มีเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ ที่ทันสมัยได้มำตรฐำนสำกลที่ช่วยสนับสนุน

 กำรเรียนกำรสอน 

2.  มีระบบสำรสนเทศ ฐำนข้อมูล ด้ำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพได้มำตรฐำน 

3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรได้รับประโยชน์จำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้  

 กำรวิจัยและพัฒนำตัวเองได้ในระดับสูง 

4. มีระบบสำรสนเทศ ฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

5. มีระบบสำรสนเทศท่ีช่วยส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

6. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน และท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือ

กำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุน

ผู้บริหำร (ESS) เพ่ือกำรบริหำรงำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและยั่งยืน (Sustainable MIS) 

 

 

1. เป็นศูนย์กลำงข้อมูลและระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 

2. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนและกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนภำยในมหำวิทยำลัย 

3. มีระบบสำรสนเทศเฉพำะส ำหรับผู้บริหำร และผู้บริหำรระดับสูงเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจ 

 ในกำรปรับแผนกลยุทธ์ หรือกำรวำงแผนของมหำวิทยำลัยในระยะยำว 

4.  กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยเป็นเบ็ดเสร็จต่อกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัย 

 ได้ระดับท่ีด ี

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน

เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำง

เครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำร

พัฒนำที่คุ้มค่ำ (Digital Infrastructure & 

Connection) 

 

1. มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้อง       

 ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย 

2.  มีระบบแม่ข่ำยสำรสนเทศมหำวิทยำลัยที่ ใช้เทคโนโลยี Cloud Server เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ             

 ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและลดค่ำใช้จ่ำยกำรลงทุนในภำพรวม 

3. มีกำรร่วมมือกับภำครัฐ และภำคเอกชนในกำรพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลด้ำนฮำร์ดแวร์ 

 ซอฟต์แวร์เพ่ือควำมคุ้มค่ำและยั่งยืน 

4. ร่วมกับมหำวิทยำลัยสถำนศึกษำอ่ืนๆ เพ่ือใช้เทคโนโลยีสร้ำงกำรสื่อสำรและเครือข่ำยในกำร

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนวิชำกำร ฐำนข้อมูลกำรวิจัยร่วมกัน 

5. มีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของมหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพ เสถียรภำพในระดับท่ีดี 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ 

อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำน

เทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy) 

 

1. มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมและทันสมัยให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ 

 บุคลำกร และชุมชนท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

2. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรน ำควำมรู้ ประโยชน์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรท ำงำน และ       

 กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร มีควำมสนใจ ควำมใฝ่รู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมำกขึ้น  

4. มีสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรมีทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มำตรฐำนสำกล 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี (Digital Go 

Green and Healthy) 

 

1. สร้ำงควำมตระหนักของกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดย 

ยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good 

Governance) 

 

1.  ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุก ในกำรปฏิบัติ

 ของบุคลำกรในองค์กร (Healthy Organization) ควบคู่กับกำรสร้ำงธรรมำภิบำลและมำตรฐำน

 กำรท ำงำนทีม่ีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) 
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แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (Administration Chart)  
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แผนปฏิบัติกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

แผนปฏิบัติกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)            

ฉบับปรับปรุง ปี 2560 ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด จ ำนวน 95 ตัวชี้วัด และได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนทั้งสิ้น 8,819,000 บำท รำยละเอียด

ดังต่อไปนี้  

ประเด็นยุทธศำสตร์ จ ำนวนงบประมำณ จ ำนวนตัวช้ีวัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำรผลิตบัณฑิต  กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
และกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

10,000 บำท 13 ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร 
(ESS) เพ่ือกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน (SUSTAINABLE MIS) 

34,500 บำท 26 ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำย
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ (DIGITAL INFRASTRUCTURE & 
CONNECTION) 

4,541,000 บำท 30 ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล (TECH-SAVVY) 

255,000 บำท 5 ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี (DIGITAL GO GREEN AND HEALTHY) 

20,000 บำท 5 ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (GOOD GOVERNANCE) 

3,958,500 บำท 16 ตัวชี้วัด 

รวมทั้งสิ้น 8,819,000 บำท 95 ตัวชี้วัด 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนนุกำรเรียน กำรสอน กำรผลิตบัณฑิต  กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำระดับประเทศในกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำงำนวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอนตลอดจนส่งเสริมและสืบสำนโครงกำร

 อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ทำงด้ำนภำษำ ศิลปวัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยว 

เป้ำประสงค์ที่ 1 มีเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ ที่ทันสมัยได้มำตรฐำนสำกลที่ช่วยสนับสนุนกำรเรียน กำรสอน 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. ส่งเสรมิให้มีกำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรเรียน กำรสอน 
และบรหิำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

2. ส่งเสรมิสนับสนุนให้อำจำรย์ภำยใน
มหำวิทยำลยัในกำรผลิตสื่อกำรเรยีนกำร
สอนออนไลน์ 

3. ส่งเสรมิให้มีกำรน ำเทคโนโลยสีมัยใหม่       
ที่ได้มำตรฐำนในระดับสำกลเพื่อน ำมำใช้ใน
กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์  

1. โครงกำรอบรมและพัฒนำสื่อ
กำรเรยีนแบบออนไลนส์ ำหรับ
ผู้สอน 
 
 
 
 

ฝ่ำยกำรเรียนกำรสอน
อิเล็กทรอนิกส ์

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนสื่อกำรเรียนกำรสอน            
ในรูปแบบออนไลน์ กับรำยวิชำ           
ที่เปิดสอน (หน่วย : สื่อ) 

2. จ ำนวนของผู้เข้ำร่วมโครงกำรผลิต
สื่อกำรเรียน ในระบบออนไลน์กับ
ผู้สอนในปัจจุบันของมหำวิทยำลัย 
(หน่วย : คน) 

25 
 
 

40 
 

2. จัดหำระบบกำรจดักำรเรียน
กำรสอนผำ่นระบบออนไลน ์

ฝำ่ยกำรเรียนกำรสอน
อิเล็กทรอนิกส ์

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

จ ำนวนระบบกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน
ผ่ำนระบบออนไลน์ (หน่วย : ระบบ) 

1 

3. โครงกำรพัฒนำนวัตกรรม              
เพื่อกำรศึกษำ (e-Learning) 

ฝ่ำยกำรเรียนกำรสอน
อิเล็กทรอนิกส ์

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

จ ำนวนนวัตกรรมเพื่อกำรศึกษำ  
(หน่วย : สื่อ) 

11 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนนุกำรเรียน กำรสอน กำรผลิตบัณฑิต  กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 2 มีระบบสำรสนเทศฐำนข้อมูล ด้ำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพสูงได้มำตรฐำน 

เป้ำประสงค์ที่ 3 นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรได้รับประโยชน์จำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ กำรวิจัย และพัฒนำตัวเองได้ในระดับสูง 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน  ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. ท ำควำมร่วมมือกับส ำนักวิจัยและพัฒนำ
ของมหำวิทยำลัยเพื่อพัฒนำระบบ
สำรสนเทศด้ำนงำนวิจยัให้สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลด้ำนงำนวิจัยได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ 
ทั่วถึง และรวดเร็ว 
 

2. ปรับปรุงระบบสำรสนเทศด้ำนงำนวิจัย 
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

1.  โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมลู
งำนวิจัยในรูปแบบ Web App และ
รองรับ Mobile App  

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

ร้อยละจ ำนวนงำนวิจัยในระบบ
ฐำนข้อมูลที่ถูกสืบค้น 

30 

2.  โครงกำรปรับปรุงเว็บไซด์   
มหำวิทยำลยั และเว็บไซด์หน่วยงำน
ด้ำนกำรวิจัย 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. ร้อยละจ ำนวนผู้เข้ำมำใช้งำนระบบ
หลังกำรปรบัปรุง 
 

2. ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำน
ระบบสำรสนเทศงำนวิจัย 

40 
 

ดี 

เป้ำประสงค์ที่ 4 มีระบบสำรสนเทศ ฐำนข้อมูล ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน  ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. ส่งเสรมิให้มีกำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เข้ำมำช่วยในกำรรวบรวมข้อมลูภำพน่ิง 
ภำพเคลื่อนไหว และกำรจดักำรฐำนข้อมูล
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 

2. จัดท ำระบบสืบค้นข้อมูลด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีรูปแบบท่ีน่ำสนใจรองรับ
มำกกว่ำหน่ึงภำษำ 

1. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
ฐำนข้อมูลด้ำนศลิปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนฐำนข้อมูลด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 

2. จ ำนวนผู้เข้ำใช้งำนระบบ
สำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 
 

3. ร้อยละจ ำนวนผู้เข้ำใช้งำนจำก
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

2 
 
 

>500 
 
 

20 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนนุกำรเรียน กำรสอน กำรผลิตบัณฑิต  กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 6 น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน และท้องถิ่น 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน  ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. ให้บริกำรวิชำกำรโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำร 

2. น ำเสนอโครงกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อพัฒนำชุมชนและทอ้งถิ่น 

1. โครงกำรเผยแพร่แหล่ง
ควำมรู้ ด้ำนวิชำกำร งำนวิจัย
ของมหำลัย ในรูปแบบเว็บไซด์ 
และMobile Application 
ให้แก่ชุมชน 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนผลงำนวิชำกำร 

2. ระดับควำมพึงพอใจในกำร   
ให้บริกำร 

20 
 

ดี 

2. โครงกำรฝึกอบรมดำ้น
เทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ชุมชน
ท้องถิ่น 

ฝ่ำยจัดอบรมและ
บริกำรวิชำกำร 

10,000 เมษำยน – มิถุนำยน 
2561 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรม ดี 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ยั่งยืน (Sustainable MIS) 

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์ที่ 3   พัฒนำงำนวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอนตลอดจนส่งเสริมและสืบสำนโครงกำร

  อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 7  พัฒนำระบบบริหำรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ที่ 1 เป็นศูนย์กลำงข้อมูลและระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน  ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. จัดท ำฐำนข้อมูลกลำง 
ที่เช่ือมโยงฐำนข้อมูลที่ส ำคัญ 

1. โครงกำรออกแบบระบบ
ฐำนข้อมูลกลำง  
(Centralized Data) 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

จ ำนวนระบบฐำนข้อมลูกลำงที่ไดร้ับ
กำรออกแบบ (หน่วย : ระบบ) 

1 

2. โครงกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลกลำง  
(Centralized Data) 

 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนระบบท่ีใช้เชื่อมโยงกับ
ฐำนข้อมูลกลำง (หน่วย : ระบบ) 

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรดำ้นกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลยั 

1 
 
 

ดี 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ยั่งยืน (Sustainable MIS) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ท่ี 1 เป็นศูนย์กลำงข้อมูลและระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน  ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

 3. กำรจัดหำระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) 
(ระยะที่ 2) 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

34,500 มกรำคม – 
มิถุนำยน 2561 

1. ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรหลักสตูรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
(TQF) (หน่วย : ระบบ) 

2. ระดับควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบ
ของคณบดี (หน่วย : คะแนน) 

3. ระดับควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบ
ของรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
(หน่วย : คะแนน) 

4. ระดับควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบ
ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
(หน่วย : คะแนน) 

5. ระดับควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบ
ของประธำนหลักสูตร  
(หน่วย : คะแนน) 

1 
 
 
 

>3.51 
 

>3.51 
  
 
 

>3.51  
 

 
>3.51  
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ยั่งยืน (Sustainable MIS) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ท่ี 2 มีระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนและกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนภำยในมหำวิทยำลัย 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน  ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. ก ำหนดนโยบำยแนวทำงกำรปฏิบัติ        
ด้ำนกำรพัฒนำระบบ MIS ที่เป็นเอกภำพ 

2. พัฒนำระบบ MIS ที่ทันสมัยง่ำยต่อกำร 
ใช้งำนรองรับกำรใช้งำนท้ังภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัยพร้อมรองรบักำร         
ใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile 
Devices) 

3. พัฒนำระบบสำรสนเทศจ ำเป็นส ำหรับ
คณะวิชำ หน่วยงำนสนับสนุนกำรศึกษำ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อกำร
บริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพ 

4. ประเมินประสิทธิผลและควำมพึงพอใจ
ต่อกำรใช้งำนระบบ MIS และ ESS           
เพื่อกำรเป็นองค์กรอัจฉรยิะและกำรเป็น 
“มหำวิทยำลัยอเิล็กทรอนิกส์  
(e-University)” 

1. โครงกำรพัฒนำแนวนโยบำย
และแนวปฏิบตัิในกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

นโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ (หน่วย : ฉบับ) 

1 

2. โครงกำรก ำหนดนโยบำยและ
แนวปฏิบัติควำมมั่นคงปลอดภัย
ด้ำนสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลยั 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

นโยบำยและแนวปฏิบตัิควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลยั (หน่วย : ฉบับ) 

1 

3. โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรดำ้นกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิทยำลัย 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจดักำรด้ำนกำรเรียน กำรสอน
ของมหำวิทยำลัย (หน่วย : ระบบ) 

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรดำ้นกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลยั  

1 
 
 
 

ดี 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ยั่งยืน (Sustainable MIS) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ท่ี 2 มีระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนและกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนภำยในมหำวิทยำลัย (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

 4. โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรบริหำรจดักำร
มหำวิทยำลยั 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรดำ้นกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย 
(หน่วย : ระบบ) 

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร
บริหำรจดักำรมหำวิทยำลัย 

1 
 
 

ดี 

5. โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนวิจัย 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรดำ้นกำรวิจัย (หน่วย : ระบบ) 

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรวิจัย 

1 
 

 

ดี 
6. โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรบริกำร 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรดำ้นกำรบริกำร (หน่วย : ระบบ) 

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร
บริกำร 

1 
 
 

ดี 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ยั่งยืน (Sustainable MIS) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ท่ี 2 มีระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนและกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนภำยในมหำวิทยำลัย (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

 

7. โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูล
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
คณะ/หน่วยงำน 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนฐำนข้อมูลสนับสนุน         
กำรด ำเนินงำนของคณะ/หน่วยงำน 
 

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน
ฐำนข้อมูลกำรด ำเนินงำนของคณะ/
หน่วยงำน 

1 
 

ดี 

เป้ำประสงค์ท่ี 4 กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยเป็นเบ็ดเสร็จต่อกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยได้ระดับที่ดี 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน  ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. พัฒนำและปรับปรุงกำรบริกำร
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัยโดยน ำ
เทคโนโลยี Social Network Mobility         
มำใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพ 

2. บูรณำกำรระบบกำรบริกำรสำรสนเทศ 
ให้สำมำรถใช้ร่วมกันในบริกำรเดียว          
1 Stop – Service  

1. โครงกำรจัดท ำรำยกำรบริกำร
ขึ้นเว็บไซตส์ ำนักดิจิทลัเพื่อ
กำรศึกษำให้นักศึกษำ อำจำรย์ 
บุคลำกรภำยใน และบุคคล
ทั่วไปไดร้ับทรำบ 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพนัธ์
รำยกำรให้บริกำรต่ำงๆ  
(หน่วย : ช่องทำง) 
 

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ที่รับ
ข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์ของส ำนัก
ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

1 
 
 

ดี 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ยั่งยืน (Sustainable MIS) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ท่ี 4 กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยเป็นเบ็ดเสร็จต่อกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยได้ระดับที่ดี (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน 

(บำท) 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

3. ประเมินประสิทธิผลและควำมพึงพอใจ 
ต่อกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
เพื่อกำรเป็นองค์กรอัจฉรยิะและกำรเป็น 
“มหำวิทยำลัยอเิล็กทรอนิกส์                  
(e-University)” 

2. โครงกำรปรับปรุงงำนบริกำร
เพื่อให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop – Service) 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนได้
ปรับเปลีย่นเพื่อลดขั้นตอนและเนน้
กำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพของ          
ทุกงำนบริกำร (หน่วย : ฉบับ) 
 

2.  ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

1 
 
 

 

ดี 

3.  โครงกำรพัฒนำระบบบริกำร
อิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Devices) 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. ระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) 
(หน่วย : ระบบ) 

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
บริกำรอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Devices) 

1 
 

 
ดี 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ 

(Digital Infrastructure & Connection) 

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำพ้ืนที่ของมหำวิทยำลัยทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหำวิทยำลัยที่มีคุณภำพ และเป็นแหล่งพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของท้องถิ่น 

เป้ำประสงคท์ี่ 1  มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไปตำ มยุทธศำสตร์      

  กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีควำมทันสมยัมีกำรกระจำยอย่ำง
ทั่วถึงครอบคลุมพื้นท่ีให้บริกำรของ
มหำวิทยำลยัมีเสถียรภำพ มีควำมมั่นคง 
ปลอดภัย ไดม้ำตรฐำนสำกล เพื่อให้สำมำรถ
ให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

2. พัฒนำกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย          
ไรส้ำยที่ได้มำตรฐำนสำมำรถรองรบั          
กำรเรยีน กำรสอน กำรท ำงำนแบบทุกที่         
ทุกเวลำผ่ำนอุปกรณเ์คลื่อนที่ท่ีมีควำม
หลำกหลำยได ้

1. โครงกำรพัฒนำระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์หลักของ
ทุกพื้นที่ของมหำวิทยำลัย            
ให้มีเสถียรภำพ ทนทำนต่อ
ควำมผิดพร่องที่อำจจะเกิดขึ้น
และมีควำมพร้อมให้บริกำร
เครือข่ำย 

ฝ่ำยบรหิำรและจดักำร
ระบบเครือข่ำย 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

จ ำนวนกำรหยดุให้บริกำร 
(Downtime) (หน่วย : ครั้งต่อปี) 

<10 
 
 

2. โครงกำรจัดซื้อครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ประมวลผลส ำหรับ
งำนฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิกำร 

ฝ่ำยดูแลและบ ำรุง

ระบบคอมพิวเตอร ์

1,581,000 มกรำคม – มีนำคม 
2561 

1. จ ำนวนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
ประมวลผลส ำหรับงำนฝึกอบรม          
เชิงปฏิบัติกำร (หน่วย : ชุด) 

2. ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้
บริกำร 

51 
 
 
 

ดี 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ 

(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ท่ี 1  มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไปตำมยุทธศำสตร์      

  กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

3. จัดหำระบบเฝ้ำระวังและวิเครำะห์ปัญหำ
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์หลัก และเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนควำม
ปลอดภัยสำรสนเทศ 

4. ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรไอพี                   
(IP Management) ให้ไดม้ำตรฐำนแล         
ะมีประสิทธิภำพ เตรียมควำมพร้อมส ำหรับ
ขอบข่ำยของบริกำรอินเทอร์เนต็ยคุใหม่ 
(IPv6) 

3. โครงกำรจัดหำคอมพิวเตอร์
เพื่อขยำยควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำร และทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เดิมที่ช ำรดุ
ห้องปฏิบัติกำรทำงด้ำนภำษำ 
Self Access 

ฝ่ำยดูแลและบ ำรุง

ระบบคอมพิวเตอร ์

2,945,000 มกรำคม – มีนำคม 
2561 

1. จ ำนวนชุดครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติกำร
ทำงด้ำนภำษำ Self Access  
(หน่วย : ชุด) 

2. ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้
บริกำร 

95 
 

 
ดี 

4. โครงกำรพัฒนำศูนย์ซ่อม
บ ำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 
Smart Phone 

ฝ่ำยดูแลและบ ำรุง
ระบบคอมพิวเตอร ์

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร ดี 

5. โครงกำรปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับ
ฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย 

ฝ่ำยบรหิำรและจดักำร

ระบบเครือข่ำย 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับ
ฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศ เพ่ือกำร
บริหำรจดักำรของมหำวิทยำลัย 
(หน่วย : ระบบ) 

1 

6. โครงกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพอุปกรณ์ ICT และ
กำรเช่ือมโยงระบบเครือข่ำย 

ฝ่ำยบรหิำรและจดักำร

ระบบเครือข่ำย 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

จ ำนวนครั้งกำรหยดุให้บริกำร 
(หน่วย : ครั้งต่อปี) 

<10 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก ำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ 

(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ท่ี 1  มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไปตำ มยุทธศำสตร์      

  กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

 7. โครงกำรขยำยจุดบริกำร
สัญญำณอินเทอรเ์น็ตไรส้ำย
พื้นที่เวียงบัว, ศูนย์แม่สำ, ศูนย์
แม่ริม, วิทยำลัยแมฮ่่องสอน 

ฝ่ำยบรหิำรและจดักำร

ระบบเครือข่ำย 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จดุให้บริกำรสัญญำณอินเทอร์เน็ต
ไรส้ำยที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ชุด) 

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บรกิำร
สัญญำณอินเทอรเ์น็ตไรส้ำย 

>600 
 
 

ดี 

8. โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ี
ให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำย 
(Wireless Zone) ส ำหรบั
ให้บริกำรแก่ นักศึกษำ อำจำรย์ 
และบุคลำกร 

ฝ่ำยบรหิำรและจดักำร

ระบบเครือข่ำย 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. พ้ืนท่ีให้บริกำรเครือข่ำยไรส้ำย
(Wireless Zone) ที่เพ่ิมขึ้น 
(หน่วย : จุด) 

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บรกิำร
พื้นที่บริกำรเครือข่ำยไร้สำย 
(Wireless Zone) 

>2 
 

 
ดี 

9. โครงกำรปรับปรุงระบบ
ป้องกันกำรบุกรุกและโจมตี
ระบบเครือข่ำย 

ฝ่ำยบรหิำรและจดักำร

ระบบเครือข่ำย 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

มหำวิทยำลยัมีระบบป้องกันกำรบกุรุก
และโจมตรีะบบเครือข่ำย 
(หน่วย : ระบบ) 

1 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำน เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ 

(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ท่ี 1  มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไปตำ มยุทธศำสตร์      

  กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

 

10. โครงกำรปรับปรุงระบบ
รักษำควำมปลอดภัย          
ทำงระบบเครือข่ำยเพื่อให้กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ภำยใน และ
ภำยนอกมหำวิทยำลัยเป็นไป
อย่ำงมีควำมปลอดภัย 

ฝ่ำยบรหิำรและจดักำร

ระบบเครือข่ำย 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

มหำวิทยำลยัมีระบบรักษำควำม
ปลอดภัยทำงระบบเครือข่ำย 
(หน่วย : ระบบ) 

1 

11. จัดหำวัสดุอุปกรณส์ ำหรับ
พัฒนำระบบกำรแจ้งเตือนควำม
ผิดปกติของห้องบริหำรจัดกำร
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
(Server Room) 

ฝ่ำยบรหิำรและจดักำร

ระบบเครือข่ำย 

15,000 เมษำยน – มิถุนำยน 
2561 

1. พัฒนำระบบกำรแจ้งเตือนควำม
ผิดปกติของห้องบริหำรจัดกำรระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Server 
Room) (หน่วย : ระบบ) 

2. จุดติดตั้งระบบกำรแจ้งเตือนควำม
ผิดปกติของห้องบริหำรจัดกำรระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Server 
Room) (หนว่ย : จุด) 

1 
 
 

 
9 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำร พัฒนำที่คุ้มค่ำ 

(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ท่ี 1  มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไปตำมยุทธศำสตร์      

  กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

 12. โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์
ตรวจจับและก ำจดัไวรัสให้
ครอบคลมุคอมพิวเตอร์ทุก
เครื่องของมหำวิทยำลัย 

ฝ่ำยบรหิำรและจดักำร

ระบบเครือข่ำย 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. ออกรำยงำนประสิทธิภำพกำรใช้งำน
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (หน่วย : ชุด) 

2. มหำวิทยำลัยมีระบบแสดงผลรำยงำน
ประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบเครอืข่ำย
คอมพิวเตอร์ (หน่วย : ระบบ) 

3. จ ำนวนซอฟต์แวร์ตรวจจับและก ำจัด
ไวรัส (หน่วย : ชุด) 

12 
 

 
1 
 
 

1000 

13. โครงกำรปรับปรุงระบบ
เครือข่ำยเพื่อรองรับ IPv6 

ฝ่ำยบรหิำรและจดักำร

ระบบเครือข่ำย 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. ระบบตรวจสอบผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ต
ระบบจัดเก็บฐำนข้อมลูและเก็บขอ้มูล
ส ำรองแบบอัตโนมัติ  (หน่วย : ระบบ) 

2. จ ำนวนระบบเครือข่ำยที่รองรับ IPv6 
(หน่วย : ระบบ) 

3. บริกำรด้ำนระบบเครือข่ำยที่สำมำรถ
ให้บริกำรได้ผำ่นระบบเครือข่ำย IPv6 
(หน่วย : ระบบ) 

2 
 
 
 

1 

 
2 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ 

(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 2 มีระบบแม่ข่ำยสำรสนเทศมหำวิทยำลัยที่ใช้เทคโนโลยี Cloud Server เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและลดค่ำใช้จ่ำยกำรลงทุนในภำพรวม 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. จัดหำซอฟท์แวร์ ฮำร์ดแวร์ และส่งเสริม
กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศร่วมกัน ภำยในมหำวิทยำลัย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วย Cloud 
Computing Technology และกำรใช้
เทคโนโลยีสเีขียว (Green IT) 

2. สร้ำงมำตรฐำนกำรพัฒนำกำรให้บริกำร
และกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลั 

1. โครงกำรจัดหำเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและส ำรอง
ข้อมูล 

ฝ่ำยดูแลและบ ำรุง
ระบบคอมพิวเตอร ์

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและ
ส ำรองข้อมูล (หน่วย : เครื่อง/ปี) 

1 
 

2. โครงกำรระบบประมวลผล
แบบ Cloud Computing 

ฝ่ำยบรหิำรและจดักำร
ระบบเครือข่ำย 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

ระบบท่ีให้บริกำรผ่ำนระบบ
ประมวลผลแบบ Cloud Computing 
(หน่วย : ระบบ) 

2 

3. โครงกำรพัฒนำและติดตั้ง
ระบบ Desktop Cloud 

ฝ่ำยบรหิำรและจดักำร
ระบบเครือข่ำย 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

ระบบท่ีให้บริกำรผ่ำนระบบ Desktop 
Cloud (หน่วย : ระบบ) 

1 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ 

(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 3  มีกำรร่วมมือกับภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลด้ำนฮำร์ดแวร์ ซอฟแวร์ เพื่อควำมคุ้มค่ำและยั่งยืน  

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กร 
เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทลัด้ำนฮำร์ดแวร์ 
ซอฟแวร์ ท้ังกับภำครัฐและภำคเอกชน 

1. จัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน 
ชุมชนท้องถิ่น โดยมหำวิทยำลัย
ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กำรอบรมและ
พัฒนำทักษะด้ำนคอมพิวเตอร ์

ฝ่ำยจัดอบรมและ
บริกำรวิชำกำร 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

ข้อตกลงควำมร่วมมือกับภำครัฐ 
ภำคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น  
(หน่วย : ฉบับต่อปี) 

1 
 

2. จัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐ /ภำคเอกชน / 
ชุมชนท้องถิ่น โดยมหำวิทยำลัย
ท ำหน้ำที่เป็นท่ีปรึกษำในกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ฝ่ำยบรหิำรและจดักำร
ระบบเครือข่ำย 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

ข้อตกลงควำมร่วมมือกับภำครัฐ /
ภำคเอกชน / ชุมชนท้องถิ่น  
(หน่วย : ฉบับต่อปี) 

1 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำร พัฒนำที่คุ้มค่ำ 

(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 4 ร่วมกับมหำวิทยำลัย สถำนศึกษำอ่ืนๆ เพ่ือใช้เทคโนโลยีสร้ำงกำรสื่อสำรและเครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ำนวิชำกำร ฐำนข้อมูลกำรวิจัยร่วมกัน 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ฐำนข้อมูลกำรวิจยักับมหำวิทยำลยัหรือ
สถำนศึกษำอ่ืนๆ 

1. จัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงมหำวิทยำลัย
สถำนศึกษำอ่ืนๆ เพื่อใช้
เทคโนโลยีสร้ำงกำรสื่อสำรและ
เครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้ำนวิชำกำร ฐำนข้อมลู
กำรวิจัยร่วมกัน 

ฝ่ำยบรหิำรและจดักำร
ระบบเครือข่ำย 

 
 
 
 
 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

ข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง
มหำวิทยำลยั สถำนศึกษำอื่นๆ เพือ่ใช้
เทคโนโลยีสร้ำงกำรสื่อสำรและ
เครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้ำน
วิชำกำร ฐำนข้อมูลกำรวิจยัร่วมกนั
อย่ำงน้อย (หน่วย : ฉบับต่อปี) 

1 
 

เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของ มหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพ เสถียรภำพในระดับที่ดี 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. พัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตให้มี
ควำมทันสมัย ควำมรวดเร็ว มเีสถยีรภำพ 
ควำมมั่นคง และควำมปลอดภัย เพื่อให้
สำมำรถให้บริกำรได้อยำ่งต่อเนื่อง  

2. ด ำเนินกำรดำ้นกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นและ
เสถียรภำพของระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

1. โครงกำรตดิตั้งระบบบริกำร
เชื่อมต่อกับผู้ให้บริกำร
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อให้
นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร 
และผูส้นใจสำมำรถเข้ำถึงองค์
ควำมรู้ภำยใน และภำยนอก
มหำวิทยำลยัได ้

ฝ่ำยบรหิำรและจดักำร
ระบบเครือข่ำย 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. มหำวิทยำลัยมีระบบบริกำร
เชื่อมต่อกับผู้ให้บริกำรอินเทอรเ์นต็
ควำมเร็วสูง (Gbps) (หน่วย : ระบบ) 

2. สถิติกำรหยดุให้บริกำร 
 (หน่วย : ช่ัวโมง/เดือน) 

3 
 
 
 

<=10 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy) 

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำงำนวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอนตลอดจนส่งเสริมและสืบสำนโครงกำร 

 อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

เป้ำประสงค์ท่ี 1 มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมและทันสมัยให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และชุมชนท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรน ำควำมรู้ ประโยชน์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรท ำงำนและกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

เป้ำประสงค์ที่ 3 นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร มีควำมสนใจ ควำมใฝ่รู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมำกขึ้น 

เป้ำประสงค์ที่ 4 มีสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้ำประสงค์ที่ 5 นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรมีทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มำตรฐำนสำกล 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. เสริมสร้ำงศักยภำพควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร 
และชุมชนท้องถิ่นตำมควำมต้องกำร และ
ควำมเหมำะสมของระดับกำรเรียนรู้ 
 

2. จัดหำหลักสูตรที่ตรงต่อควำมตอ้งกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำย 
 

3. จัดหำวิทยำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
มำถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้
 

4. จัดหำสถำนท่ีและอุปกรณ์ที่เอื้อต่อกำร
จัดกำรฝึกอบรม 

1. โครงกำร IT Exit Exam ฝ่ำยกำรเรียนกำรสอน
อิเล็กทรอนิกส ์

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
(หน่วย : คน) 

2. ร้อยละผู้สอบผ่ำนของผู้เข้ำสอบ
ทั้งหมดมำตรฐำนตำมที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 

100 
 
 

50 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ท่ี 1 มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมและทันสมัยให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และชุมชนท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 2 นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรน ำควำมรู้ ประโยชน์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรท ำงำนและกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 3 นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร มีควำมสนใจ ควำมใฝ่รู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมำกขึ้น (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 4 มีสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 5 นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรมีทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มำตรฐำนสำกล (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

 2. อบรมด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและดิจิทลั 
กิจกรรม 

2.1 กิจกรรมอบรมด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและดิจิทัล ส ำหรับ
ศิษย์เก่ำ บุคลำกรภำครัฐ และ
บุคลำกรทั่วไป 15 รุ่น 

2.2 กิจกรรมอบรมด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและดิจิทัล ส ำหรับ
อำจำรย์ จ ำนวน 6 รุ่น 

2.3 กิจกรรมอบรมด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและดิจิทัล ส ำหรับ
บุคลำกร จ ำนวน 1 รุ่น 

ฝ่ำยจัดอบรมและ
บริกำรวิชำกำร 

255,000 มกรำคม – 
มิถุนำยน 2561 

1. หลักสูตรอบรมทักษะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและดิจิทลัส ำหรับอำจำรย์ 
บุคลำกร ศิษยเ์ก่ำ บุคลำกรภำครฐั  
และบุคคลทั่วไป (หน่วย : รุ่น) 

2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรบั
กำรอบรม 

3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมไดร้ับควำมรู้  
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
(หน่วย : ร้อยละของผูเ้ข้ำอบรม) 

22 
 
 
 

มำก 

 

80 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี (Digital Go Green and 

Healthy) 

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำและส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรกำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำก

       ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

เป้ำประสงค์ที่ 1 สร้ำงควำมตระหนักของกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. รณรงค์กำรประหยัดพลังงำนโดยใช้
อุปกรณ์ที่ได้รับมำตรฐำนสำกล 

2. ให้ควำมรู้และก ำหนดแนวทำงกำรใช้
อุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีทีไ่ด้มำตรฐำน 

3. สร้ำงควำมตระหนักของกำรใช้งำน
เทคโนโลยีดิจิทลัอย่ำงเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อมและประหยดัพลังงำน 

1. ประกวดกำรออกแบบสื่อ 
Infographic เพื่อส่งเสริมกำรใช้
ดิจิทัลที่เป็นมติรกับ สิ่งเเวดล้อม
และจริยธรรมในกำรใช้ดิจิทลั 

ฝ่ำยกำรเรียนกำรสอน
อิเล็กทรอนิกส ์

20,000 ตุลำคม 2560 – 
มีนำคม 2561 

1. จ ำนวนผลงำนส่งเข้ำร่วมประกวด
ส่งเสริมกำรใช้ดิจิทลัที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม (Digital Go Green and 
Health (หน่วย : ผลงำน) 

2. จ ำนวนผลงำนส่งเข้ำร่วมประกวด
ส่งเสริมจรยิธรรมในกำร ใช้งำนดิจทิัล 
(Digital Ethic) (หน่วย : ผลงำน) 

3. จ ำนวนผลงำนท่ีน ำไปเผยแพร ่

4. ควำมพึงพอใจต่อโครงกำรจำก
ผู้เข้ำร่วมส่งผลงำน (หน่วย : คะแนน) 

>=10 
 
 
 
 

>=10 
 

 
2 

>3.50 

2. โครงกำร Private Cloud ฝ่ำยบรหิำรและจดักำร
ระบบเครือข่ำย 

- ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

จ ำนวน Physical server ลดลง  
(หน่วย : เครื่อง) 

10 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) 

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำระบบบริหำรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ที่ 1 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุก ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร (Healthy Organization) ควบคู่กับ

  กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและมำตรฐำนกำรท ำงำนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. ประยุกต์ใช้กำรจดักำรควำมรู้เป็นกรอบ
ในกำรบริหำรงำน เพื่อสร้ำงกำรมสี่วนร่วม
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นในงำนดำ้นต่ำง ๆ 

1. พัฒนำงำนด้ำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ กำร
ด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมรู้ 
(KM) และ กำรด ำเนินกำรด้ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยใน 
กิจกรรม 

1.1 กำรอบรมให้ควำมรู้             
ควำมเข้ำใจกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกร
ทุกระดับของหน่วยงำน 

1.2 กิจกรรมด้ำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) และกำรบริหำร
ควำมเส่ียงและควบคุมภำยใน 

ฝ่ำยบรหิำรงำนท่ัวไป 50,000 มกรำคม – 
มิถุนำยน 2561 

1. กิจกรรมด้ำนกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำระดับหน่วยงำน 
(หน่วย : ครั้ง) 

2. กิจกรรมด้ำนกำรจดักำรควำมรู ้
(KM) และกิจกรรมด้ำนกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งและควบคุมภำยใน  
(หนว่ย : เครื่อง) 

3. ผลกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำ
(หน่วย : ระดับ)  

1 
 
 
 

1 
 
 

 

ดี 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 1 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุก ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร (Healthy Organization) ควบคู่กับ

  กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและมำตรฐำนกำรท ำงำนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

 2. พัฒนำบุคลำกรส ำนักดิจิทัล
เพื่อกำรศึกษำ 

ฝ่ำยบรหิำรงำนท่ัวไป 95,000 ตุลำคม 2560 – 
มิถุนำยน 2561 

1. จ ำนวนบุคลำกรทีไ่ด้รับกำรพัฒนำ
ตนเองตำมวิชำชีพ และสมรรถนะงำน 
(หน่วย : คน) 
 

2. บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้มำใช้      
ในกำรปฏิบัติงำน หรือถ่ำยทอดใหก้ับ
บุคลำกรในองค์กร 
(หน่วย : ร้อยละของผูเ้ข้ำอบรม) 

19 
 
 

80 

3. กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน 
กิจกรรม 

3.1 กำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกัดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ 

3.2 กำรเดินทำงไปรำชกำรของ
ผู้บริหำร 

3.3 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 
3.4 ค่ำสำธำรณูปโภค 
3.5 ค่ำบ ำรุง ดูแล ซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ 

ฝ่ำยบรหิำรงำนท่ัวไป 373,000 ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนครั้งในกำรรำยงำนผล           
กำรด ำเนินงำนเสนอต่อผู้บริหำร 
(หน่วย : ครั้ง/ปี) 

2. ระดับคณุภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ตำมเกณฑ์ สกอ. (หน่วย : ระดับ) 

4 
 
 

ดี 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 1 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุก ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร (Healthy Organization) ควบคู่กับ

  กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและมำตรฐำนกำรท ำงำนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

 4. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำป ี

ฝ่ำยบรหิำรงำนท่ัวไป 55,000 เมษำยน – มิถุนำยน 
2561 

1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม                 
เชิงปฏิบัติกำรจดัท ำแผนยุทธศำสตร์ 
และแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำป ี
(หน่วย : คน) 

2. แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี            
ของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำที่ได้รับ       
กำรปรับปรุง (หน่วย : เล่ม) 

3. แผนยุทธศำสตร์ของส ำนักดิจิทลั
เพื่อกำรศึกษำ มีควำมสอดคล้องและ
เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลยั (หน่วย : ระดับ) 

22 
 
 
 
 

1 
 

 
มำก 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 1 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุก ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร (Healthy Organization) ควบคู่กับ

  กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและมำตรฐำนกำรท ำงำนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

 5. กำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำร
ให้บริกำรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
กิจกรรม 

5.1 ค่ำซ่อมแซม และค่ำบ ำรุงรักษำระบบ
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศกำร
เดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำร 

5.2 ค่ำซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 

5.3 ค่ำบ ำรุงรักษำ และปรับปรุง
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร ์

5.4 ค่ำเช่ำสัญญำณอินเทอร์เน็ตแบบ
องค์กร (ISP) อัตรำควำมเร็วรวมไม่
น้อยกว่ำ 2 Gbps 

5.5 ค่ำเช่ำใช้บริกำรโดเมนเนม 
cmru.ac.th 

5.6 ค่ำเช่ำใช้บริกำรพื้นที่บน App Store 
ส ำหรับระบบปฏิบัติกำร IOS 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

1,985,500 ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. อัตรำควำมเร็วอินเทอร์เนต็ 
(หน่วย : Gbps) 

2. โดเมน cmru.ac.th  
(หน่วย : โดเมน) 

3. เช่ำใช้บริกำรพื้นที่บน App Store 
ส ำหรับระบบปฏิบัติกำร IOS  
(หน่วย : ปี) 

4. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (หน่วย : ระดับ) 

2 
 
 
 

1 

 
 
 

1 
 
 
 

 

มำก 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 1 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุก ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร (Healthy Organization) ควบคู่กับ

  กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและมำตรฐำนกำรท ำงำนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

 6. กำรใช้งำนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
เพื่อสนับสนุนกำรเรยีน กำรสอน 
และกำรบริหำรจัดกำร 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

1,400,000 กรกฎำคม – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิเพื่อ
สนับสนุน กำรเรียน  กำรสอน และ
กำรบริหำรจัดกำร (หน่วย : ชุด) 

2. จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลยัที่ใช้ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
ถูกต้องตำมกฎหมำย (หน่วย : เครือ่ง) 

1 
 
 

>3,000  
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คณะผู้จัดท ำ 
ที่ปรึกษา 

อาจารย์อ านาจ        โกวรรณ 

อาจารย์ ดร.กัลยา       ใจรักษ์ 

อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์    ต๊ะการ 

 นายมารุต          เปี่ยมเกตุ 

ผู้ให้ข้อมูล 

นางสาวนันทาวดี      คุณศิลป์ 

นายธีระพงษ์        ใจค ามา 

นายวิวัฒน์ชัย        ข าประไพ 

นายชลิต                   โปธา 

นายอานนท์          มะโนเมือง 

นายวิทูร                 อุ่นแสน 

นายบัณฑิต           นันทะเทศ 

นายกุลชาติ              ปัญญาดี 

นายปิยะพงษ์             หินเกย 

นายจรูญ               บุตรแก้ว 

นายเจษฎา              ยาวุฑฒิ 

นายกฤษณ์               ขาวศรี 

นางสาวรุ่งทิวา       กิตติยังกุล 

นางพรพิมล         แก้วฟุ้งรังษี 

นางสาวพรรณนิภา      ดวงใย 

นางสาวจริยา        หม่ืนแก้ว 

ผู้รวบรวม/ออกแบบ/รูปเล่ม 

นางสาวกัลย์สุดา       ศรีโพธิ์ 

นายณัฐพงษ์    วงศ์จันทร์ตา 
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