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ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย  และเกิดประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 
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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 อำศัยตำมประกำศของมหำวิทยำลัยร ำชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่ 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 กำรผลิต

บัณฑิต กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและกำร

ให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

1. มีเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ ที่ทันสมัยได้มำตรฐำนสำกลที่ช่วยสนับสนุน กำรเรียน กำรสอน 

2.  มีระบบสำรสนเทศ ฐำนข้อมูล ด้ำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพได้มำตรฐำน 

3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรได้รับประโยชน์จำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ กำรวิจัยและพัฒนำตัวเอง

 ได้ในระดับสูง 

4. มีระบบสำรสนเทศ ฐำนข้อมูลด้ำนศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

5. มีระบบสำรสนเทศท่ีช่วยส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

6. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน และท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศ            

เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุน

ผู้บริหำร (ESS) เพ่ือกำรบริหำรงำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและยั่งยืน (Sustainable MIS) 

 

 

1. เป็นศูนย์กลำงข้อมูลและระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 

2. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนและกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนภำยในมหำวิทยำลัย 

3. มีระบบสำรสนเทศเฉพำะส ำหรับผู้บริหำร และผู้บริหำรระดับสูงเพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรปรับแผนกลยุทธ์ หรือ

 กำรวำงแผนของมหำวิทยำลัยในระยะยำว 

4.  กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยเป็นเบ็ดเสร็จต่อกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยได้ระดับที่ดี 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน                   

ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำง

เครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำ 

ที่คุ้มค่ำ (Digital Infrastructure & Connection) 

 

1. มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องตำมควำมต้องกำรของ

 ผู้ใช้บริกำรและเป็นไปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย 

2.  มีระบบแม่ข่ำยสำรสนเทศมหำวิทยำลัยที่ใช้เทคโนโลยี Cloud Server เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ ในกำรบริหำรจัดกำร

 ทรัพยำกรและลดค่ำใช้จ่ำยกำรลงทุนในภำพรวม 

3. มีกำรร่วมมือกับภำครัฐ และภำคเอกชนในกำรพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลด้ำนฮำร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์เพ่ือควำมคุ้มค่ำ

 และยั่งยืน 

4. ร่วมกับมหำวิทยำลัยสถำนศึกษำอ่ืนๆ เพ่ือใช้เทคโนโลยีสร้ำงกำรสื่อสำรและเครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้              

 ด้ำนวิชำกำร ฐำนข้อมูลกำรวิจัยร่วมกัน 

5. มีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของมหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพ เสถียรภำพในระดับท่ีดี 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ 

อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำน

เทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy) 

1. มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีเหมำะสมและทันสมัยให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และชุมชน  

 ท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

2. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรน ำควำมรู้ ประโยชน์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรท ำงำน และกำรพัฒนำตนเอง          

 และพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร มีควำมสนใจ ควำมใฝ่รู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมำกข้ึน  

4. มีสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรมีทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มำตรฐำนสำกล 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำร

สร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี (Digital Go Green and Healthy) 

สร้ำงควำมตระหนักของกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนัก

ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำร

บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) 

 

1.  ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุก ในกำรปฏิบัติของบุคลำกร          

ในองค์กร (Healthy Organization) ควบคูก่ับกำรสร้ำงธรรมำภิบำลและมำตรฐำนกำรท ำงำนทีม่ีผลสัมฤทธิ์สูง                        

(High Performance Organization) 
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แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (Administration Chart)  

 

 

 

 



6 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 มีจ ำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุจ ำนวน 86 ตัวชี้วัด จำกตัวชี้วัดทั้งหมด 95 ตัวชี้วัด และ

ได้เบิกจ่ำยงบประมำณจ ำนวน 7,859,272.20  บำท จำกงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 8,819,000 บำท  

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนงบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
จ ำนวนงบประมำณ 

ที่เบิกจ่ำย 
จ ำนวนตัวชี้วัด 

ทั้งหมด 
จ ำนวนตัวชี้วัด

ที่บรรลุ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนนุกำรเรียน กำรสอน กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม
และกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

10,000 บำท 6,900 บำท 13 ตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร 
(ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน (SUSTAINABLE MIS) 

34,500 บำท - 26 ตัวชี้วัด 22 ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดำ้นเทคโนโลยีดิจิทลัให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำย
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อกำรพัฒนำ ที่คุ้มค่ำ (DIGITAL INFRASTRUCTURE & CONNECTION) 

4,541 ,000 บำท 4,298,394 บำท 30 ตัวชี้วัด 30 ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศดำ้นเทคโนโลยี
ดิจิทัล (TECH-SAVVY) 

255,000 บำท 84,659 บำท 5 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 

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

20,000 บำท 17,050 บำท 5 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (GOOD GOVERNANCE) 

3,958,500 บำท 3,452,269.20 บำท 16 ตัวชี้วัด 16 ตัวชี้วัด 

รวมทั้งสิ้น 8,819,000 บำท 7,859,272.20 บำท 95 ตัวชี้วัด 89 ตัวชี้วัด 
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 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 95 ตัวชี้วัด มีตัวที่บรรลุเป้ำหมำยทั้งสิ้น 89 ตัวชี้วัด และตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุ

เป้ำหมำย 6 ตัวชี้วัด ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้ 

โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ หมำยเหต ุ

1. กำรจัดหำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรหลักสตูรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
(TQF) (ระยะที่ 2) 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

34,500 บำท - มกรำคม – 
มิถุนำยน 2561 

1. ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจดักำรหลักสูตรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ (TQF) (หน่วย : ระบบ) 

2. ระดับควำมพึงพอใจกำรใช้
ระบบของคณบดี  
(หน่วย : คะแนน) 

3. ระดับควำมพึงพอใจกำรใช้
ระบบของรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
(หน่วย : คะแนน) 

4. ระดับควำมพึงพอใจกำรใช้
ระบบของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
(หน่วย : คะแนน) 

5. ระดับควำมพึงพอใจกำรใช้
ระบบของประธำนหลักสตูร 
(หน่วย : คะแนน) 
 
 

1 
 
 
 

>3.51 
 
 
 

>3.51 
 
 
 
 

>3.51  

 
 

>3.51  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

เนื่องจำกเป็นระบบที่มีควำม
ซับซ้อน และต้องมีกำรเช่ือมโยง
กับฐำนข้อมูลของส ำนักทะเบียน
และประมวลผล บำงส่วนจึงต้อง
ร อ ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ข อ ง ส ำ นั ก
ทะเบียนในเข้ำเช่ือมต่อระบบ  
จึงท ำให้ระบบเสร็จไม่ทันตำม
เป้ำหมำย  
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โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ หมำยเหต ุ

2. โครงกำร IT Exit Exam ฝ่ำยกำรเรียนกำร
สอนอิเล็กทรอนิกส ์

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
(หน่วย : คน) 

2. ร้อยละผู้สอบผ่ำนของผู้เข้ำสอบ
ทั้งหมดมำตรฐำนตำมที่
มหำวิทยำลยัก ำหนด 

100 
 
 

50 

 
 
 

 

เนื่องจำกมหำวิทยำลัย ได้ ให้

ส ำรวจและศึกษำควำมเป็นไปได้ 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อน

กำรด ำเนินโครงกำรจริง ท ำให้ใน

ปีงบประมำณ 2561 ยังไม่ได้มี

ก ำ ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร  แ ล ะ ข อ

งบประมำณ ในส่วนของกำร

ด ำเนินกำรในโครงกำรดังกล่ำว 
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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 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

1. ส่งเสรมิให้มีกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ใน
กำรเรยีน กำรสอน และบรหิำรด้ำน
กำรเรยีนกำรสอน 

2. ส่งเสรมิสนับสนุนให้อำจำรย์
ภำยในมหำวิทยำลัยในกำรผลติสื่อ
กำรเรยีนกำรสอนออนไลน ์

3. ส่งเสรมิให้มีกำรน ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทีไ่ด้มำตรฐำนในระดบั
สำกลเพื่อน ำมำใช้ในกำรพัฒนำสื่อ
กำรเรยีนกำรสอนออนไลน์  

1. โครงกำรอบรมและ
พัฒนำสื่อกำรเรียนแบบ
ออนไลน์ส ำหรับผู้สอน 
 
 
 
 

ฝ่ำยกำรเรียน            
กำรสอน

อิเล็กทรอนิกส ์

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนสื่อกำรเรียน         
กำรสอนในรูปแบบออนไลน์            
กับรำยวิชำที่เปิดสอน 
(หน่วย : สื่อ) 

2. จ ำนวนของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรผลติสื่อกำรเรยีน 
ในระบบออนไลน์กับผูส้อน
ในปัจจุบันของมหำวิทยำลัย 
(หน่วย : คน) 

25 
 
 

 

40 
 

 
 
 
 
 

 

2. จัดหำระบบกำรจดักำร
เรียนกำรสอนผำ่นระบบ
ออนไลน ์

ฝ่ำยกำรเรียน           
กำรสอน

อิเล็กทรอนิกส ์

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

จ ำนวนระบบกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนผำ่นระบบ
ออนไลน์ (หน่วย : ระบบ) 

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

เป้ำประสงค์ที่ 1 มีเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ ที่ทันสมัยได้มำตรฐำนสำกลที่ช่วยสนับสนุนกำรเรียน กำรสอน (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 2 มีระบบสำรสนเทศฐำนข้อมูล ด้ำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพสูงได้มำตรฐำน 

เป้ำประสงค์ที่ 3 นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรได้รับประโยชน์จำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ กำรวิจัย และพัฒนำตัวเองได้ในระดับสูง 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

1. ท ำควำมร่วมมือกับส ำนักวิจัยและ
พัฒนำของมหำวิทยำลัยเพื่อพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศด้ำนงำนวิจยัให้
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดำ้นงำนวิจัยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท่ัวถึง และ
รวดเร็ว 

2. ปรับปรุงระบบสำรสนเทศด้ำน
งำนวิจัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

1.  โครงกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลงำนวิจัยใน
รูปแบบ Web App และ
รองรับ Mobile App  

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

ร้อยละจ ำนวนงำนวิจัยใน
ระบบฐำนข้อมลูที่ถูกสืบค้น 

30  

2.  โครงกำรปรับปรุง
เว็บไซตม์หำวิทยำลัย และ
เว็บไซตห์น่วยงำนด้ำนกำร
วิจัย 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. ร้อยละจ ำนวนผู้เข้ำมำใช้
งำนระบบหลังกำรปรับปรุง 

2. ระดับควำมพึงพอใจต่อ
กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ
งำนวิจัย 

40 
 

ดี 

 
 
 

 

 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

 
3. โครงกำรพัฒนำ
นวัตกรรมเพื่อกำรศึกษำ 
(e-Learning) 

ฝ่ำยกำรเรียน          
กำรสอน

อิเล็กทรอนิกส ์

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

จ ำนวนนวัตกรรม                
เพื่อกำรศึกษำ (หน่วย : สื่อ) 

11  



11 
 

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

เป้ำประสงค์ที่ 4 มีระบบสำรสนเทศ ฐำนข้อมูล ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

1. ส่งเสรมิให้มีกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำร
รวบรวมข้อมลูภำพนิ่ง 
ภำพเคลื่อนไหว และกำรจดักำร
ฐำนข้อมูลด้ำนศลิปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

2. จัดท ำระบบสืบค้นข้อมูลด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีรูปแบบท่ีน่ำสนใจ
รองรับมำกกว่ำหนึ่งภำษำ 

1. โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ ฐำนข้อมูล 
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนฐำนข้อมูลด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

2. จ ำนวนผู้เข้ำใช้งำนระบบ
สำรสนเทศด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

3. ร้อยละจ ำนวนผู้เข้ำใช้
งำนจำกภำยนอก
มหำวิทยำลยั 

2 
 
 

>500 
 
 

20 

 
 
 

 

 
 
 

เป้ำประสงค์ที่ 6 น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน และท้องถิ่น 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

1. ให้บริกำรวิชำกำรโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำร
สื่อสำร 

2. น ำเสนอโครงกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อพัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่น 

1. โครงกำรเผยแพร่แหล่ง
ควำมรู้ ด้ำนวิชำกำร 
งำนวิจัยของมหำลัย             
ในรูปแบบเว็บไซด์ และ
Mobile Application 
ให้แก่ชุมชน 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนผลงำนวิชำกำร 

2. ระดับควำมพึงพอใจ        
ในกำรให้บริกำร 

20 
 

ดี 

 
 

 



12 
 

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

เป้ำประสงค์ที่ 6 น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน และท้องถิ่น (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

 2. โครงกำรฝึกอบรมดำ้น
เทคโนโลยีสำรสนเทศแก่
ชุมชนท้องถิ่น 

ฝ่ำยจัดอบรมและ
บริกำรวิชำกำร 

10,000 บำท 6,900 บำท เมษำยน – 
มิถุนำยน 2561 

ระดับควำมพึงพอใจของ          
ผู้เข้ำอบรม 

ดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ยั่งยืน (Sustainable MIS)  

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์ที่ 3   พัฒนำงำนวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอนตลอดจนส่งเสริมและสืบสำนโครงกำร

   อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 7  พัฒนำระบบบริหำรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงคท์ี่ 1 เป็นศูนย์กลำงข้อมูลและระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

1. จัดท ำฐำนข้อมูลกลำง 
ที่เช่ือมโยงฐำนข้อมูลที่ส ำคัญ 

1. โครงกำรออกแบบ
ระบบฐำนข้อมลูกลำง  
(Centralized Data) 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

จ ำนวนระบบฐำนข้อมลู
กลำงท่ีไดร้ับกำรออกแบบ 
(หน่วย : ระบบ) 

1  

2. โครงกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลกลำง  
(Centralized Data) 
 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนระบบท่ีใช้
เชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลกลำง 
(หนว่ย : ระบบ) 

2. ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรเรยีนกำรสอนของ
มหำวิทยำลยั 

1 
 
 
 

ดี 

 
 
 
 

 

 



14 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ยั่งยืน (Sustainable MIS) (ต่อ) 

เป้ำประสงคท์ี่ 1 เป็นศูนย์กลำงข้อมูลและระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

 3. กำรจัดหำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรหลักสตูรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
(TQF) (ระยะที่ 2) 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

34,500 บำท - มกรำคม – 
มิถุนำยน 2561 

1. ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจดักำรหลักสูตรตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
(TQF) (หน่วย : ระบบ) 

2. ระดับควำมพึงพอใจกำร
ใช้ระบบของคณบดี (หน่วย : 
คะแนน) 

3. ระดับควำมพึงพอใจกำร
ใช้ระบบของรองคณบดฝี่ำย
วิชำกำร (หน่วย : คะแนน) 

4. ระดับควำมพึงพอใจกำร
ใช้ระบบของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสตูร (หน่วย : คะแนน) 

5. ระดับควำมพึงพอใจกำร
ใช้ระบบของประธำน
หลักสตูร (หน่วย : คะแนน) 

1 
 
 
 
 

>3.51 
 
 
 

>3.51 
  
 
 

>3.51  
 

 
>3.51  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



15 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ยั่งยืน (Sustainable MIS) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ท่ี 2 มีระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนและกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนภำยในมหำวิทยำลัย 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

1. ก ำหนดนโยบำยแนวทำงกำรปฏิบัติ
ด้ำนกำรพัฒนำระบบ MIS ทีเ่ป็น
เอกภำพ 

2. พัฒนำระบบ MIS ที่ทันสมัยง่ำย 
ต่อกำรใช้งำนรองรับกำรใช้งำนท้ัง
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลยั
พร้อมรองรับกำรใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Devices) 

3. พัฒนำระบบสำรสนเทศจ ำเป็น
ส ำหรับคณะวิชำ หน่วยงำนสนับสนุน
กำรศึกษำ และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ
เพื่อกำรบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพ 

4. ประเมินประสิทธิผลและควำม        
พึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบ MIS 
และ ESS เพื่อกำรเป็นองค์กรอัจฉริยะ
และกำรเป็น “มหำวิทยำลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University)” 

1. โครงกำรพัฒนำ
แนวนโยบำยและแนว
ปฏิบัติในกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

นโยบำยและแนวปฏิบตัิใน
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ  
(หน่วย : ฉบับ) 

1  

2. โครงกำรก ำหนด
นโยบำยและแนวปฏิบตัิ
ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศของ
มหำวิทยำลยั 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

นโยบำยและแนวปฏิบตัิควำม
มั่นคงปลอดภยัด้ำน
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 
(หน่วย : ฉบับ) 

1  

3. โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรดำ้นกำรเรียนกำร
สอนของมหำวิทยำลัย 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร         
ด้ำนกำรเรียน กำรสอนของ
มหำวิทยำลยั (หน่วย : ระบบ) 

2. ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร           
ด้ำนกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลยั  

1 
 
 

 

ดี 

 
 
 
 
 
 



16 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ยั่งยืน (Sustainable MIS) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ท่ี 2 มีระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนและกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนภำยในมหำวิทยำลัย (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

 4. โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรดำ้นกำรบริหำร
จัดกำรมหำวิทยำลยั 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร        
ด้ำนกำรบริหำรจดักำร
มหำวิทยำลยั 
(หน่วย : ระบบ) 

2. ระดับควำมพึงพอใจ        
ของผู้ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรดำ้นกำรบริหำร
จัดกำรมหำวิทยำลยั 

1 
 
 

 

ดี 

 

 
 
 
 
 

 
 

5. โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรดำ้นวิจัย 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรวิจัย (หน่วย : ระบบ) 

2. ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร         
ด้ำนกำรวิจัย 

1 
 

 

ดี 

 
 
 

 



17 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ยั่งยืน (Sustainable MIS) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ท่ี 2 มีระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนและกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนภำยในมหำวิทยำลัย (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

 6. โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรดำ้นกำรบริกำร 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร       
ด้ำนกำรบริกำร  
(หน่วย : ระบบ) 

2. ระดับควำมพึงพอใจ        
ของผู้ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรดำ้นกำรบริกำร 

1 
 
 

 
ดี 

 
 
 
 

 
 

7. โครงกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของคณะ/
หน่วยงำน 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนฐำนข้อมูล
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
คณะ/หน่วยงำน 
 

2. ระดับควำมพึงพอใจ       
ของผู้ใช้งำนฐำนข้อมูล        
กำรด ำเนินงำนของคณะ/
หน่วยงำน 

1 
 
 
 
 

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

ยั่งยืน (Sustainable MIS) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ท่ี 4 กำรบริกำรข้อมลูสำรสนเทศต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยเป็นเบ็ดเสร็จต่อกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยได้ระดับที่ดี 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

1. พัฒนำและปรับปรุงกำรบริกำร
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัยโดยน ำ
เทคโนโลยี Social Network 
Mobility มำใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพ 

2. บูรณำกำรระบบกำรบริกำร
สำรสนเทศ ให้สำมำรถใช้ร่วมกันใน
บริกำรเดียว 1 Stop – Service  

3. ประเมินประสิทธิผลและควำมพึง
พอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือกำรเปน็
องค์กรอัจฉริยะและกำรเป็น 
“มหำวิทยำลัยอเิล็กทรอนิกส์                  
(e-University)” 

1. โครงกำรจัดท ำรำยกำร
บริกำรขึ้นเว็บไซตส์ ำนัก
ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้
นักศึกษำ อำจำรย์ 
บุคลำกรภำยใน และ
บุคคลทั่วไปไดร้ับทรำบ 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนช่องทำงกำร
ประชำสมัพันธ์รำยกำร
ให้บริกำรต่ำงๆ  
(หน่วย : ช่องทำง) 
 

2. ระดับควำมพึงพอใจ      
ของผู้ที่รับข่ำวสำรกำร
ประชำสมัพันธ์ของส ำนัก
ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

1 
 
 
 

 

ดี 

 
 
 

 
 

2. โครงกำรปรับปรุงงำน
บริกำรเพื่อให้บริกำรแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop – 
Service) 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน        
ได้ปรับเปลีย่นเพื่อลด
ขั้นตอนและเน้นกำรบริกำร
ให้มีประสิทธิภำพของ          
ทุกงำนบริกำร 
(หน่วย : ฉบับ) 
 

2.  ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศของส ำนักดจิิทัล
เพื่อกำรศึกษำ 

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 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

 3.  โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำรอิเล็กทรอนิกส์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile 
Devices) 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. ระบบบริกำร
อิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile 
Devices) (หน่วย : ระบบ) 

2. ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบบริกำร
อิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile 
Devices) 

1 
 

 
 
ดี 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



20 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ 

(Digital Infrastructure & Connection) 

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำพ้ืนที่ของมหำวิทยำลัยทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหำวิทยำลัยที่มีคุณภำพ และเป็นแหล่งพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของท้องถิ่น 

เป้ำประสงคท์ี่ 1  มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไปตำ มยุทธศำสตร์      

  กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทลัให้มีควำมทันสมัย 
มีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึงครอบคลมุ
พื้นที่ให้บริกำรของมหำวิทยำลยั        
มีเสถียรภำพ มีควำมมั่นคง 
ปลอดภัย ไดม้ำตรฐำนสำกล เพื่อให้
สำมำรถให้บริกำรได้อยำ่งต่อเนื่อง 

2. พัฒนำกำรให้บริกำรระบบ
เครือข่ำยไรส้ำยที่ได้มำตรฐำน
สำมำรถรองรับกำรเรียน กำรสอน 
กำรท ำงำนแบบทุกที ่ทุกเวลำ         
ผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ท่ีมี          
ควำมหลำกหลำยได ้

1. โครงกำรพัฒนำระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์
หลักของทุกพื้นที่ของ
มหำวิทยำลยัให้มี
เสถียรภำพ ทนทำนต่อ
ควำมผิดพร่องที่อำจจะ
เกิดขึ้นและมีควำมพร้อม
ให้บริกำรเครือข่ำย 

ฝ่ำยบรหิำรและ
จัดกำรระบบ

เครือข่ำย 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

จ ำนวนกำรหยดุให้บริกำร 
(Downtime) 
(หน่วย : ครั้งต่อปี) 

<10 
 
 

 

2. โครงกำรจัดซื้อครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ประมวลผล
ส ำหรับงำนฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร 

ฝ่ำยดูแลและบ ำรุง

ระบบคอมพิวเตอร ์

1,581,000 
บำท 

1,575,900 
บำท 

มกรำคม – 
มีนำคม 2561 

1. จ ำนวนครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ประมวลผล
ส ำหรับงำนฝึกอบรม          
เชิงปฏิบัติกำร (หน่วย : ชุด) 

2. ระดับควำมพึงพอใจใน
กำรใช้บริกำร 

51 
 
 
 
 

ดี 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำร พัฒนำที่คุ้มค่ำ 

(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ) 

เป้ำประสงคท์ี่ 1  มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไปตำ มยุทธศำสตร์      

  กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

3. จัดหำระบบเฝ้ำระวังและ
วิเครำะหป์ัญหำระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์หลัก และเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน         
ด้ำนควำมปลอดภยัสำรสนเทศ 

4. ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำร
จัดกำรไอพี (IP Management)        
ให้ได้มำตรฐำนและมปีระสิทธิภำพ 
เตรียมควำมพร้อมส ำหรับขอบข่ำย
ของบริกำรอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ 
(IPv6) 

3. โครงกำรจัดหำ
คอมพิวเตอร์เพื่อขยำย
ควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำร และทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอร์เดมิที่
ช ำรุดห้องปฏิบัติกำร
ทำงด้ำนภำษำ Self 
Access 

ฝ่ำยดูแลและบ ำรุง

ระบบคอมพิวเตอร ์

2,945,000 
บำท 

2,707,500 
บำท 

มกรำคม – 
มีนำคม 2561 

1. จ ำนวนชุดครุภณัฑ์
ห้องปฏิบัติกำรทำงด้ำน
ภำษำ Self Access  
(หน่วย : ชุด) 

2. ระดับควำมพึงพอใจใน
กำรใช้บริกำร 

95 
 

 
 
ดี 

 
 

 
 
 
 

4. โครงกำรพัฒนำศูนย์
ซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ Smart 
Phone 

ฝ่ำยดูแลและบ ำรุง
ระบบคอมพิวเตอร ์

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

ระดับควำมพึงพอใจในกำร
ใช้บริกำร 

ดี  

5. โครงกำรปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
ส ำหรับฐำนข้อมูลระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรมหำวิทยำลยั 

ฝ่ำยบรหิำรและ

จัดกำรระบบ

เครือข่ำย 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
ส ำหรับฐำนข้อมูลระบบ
สำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำร
จัดกำรของมหำวิทยำลัย 
(หน่วย : ระบบ) 

1  
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำร พัฒนำที่คุ้มค่ำ 

(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ) 

เป้ำประสงคท์ี่ 1  มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไปตำ มยุทธศำสตร์      

  กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

 6. โครงกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพอุปกรณ์ ICT 
และกำรเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ำย 

ฝ่ำยบรหิำรและ

จัดกำรระบบ

เครือข่ำย 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

จ ำนวนครั้งกำรหยดุให้บริกำร 
(หน่วย : ครั้งต่อปี) 

<10  

7. โครงกำรขยำยจุดบริกำร
สัญญำณอินเทอรเ์น็ตไรส้ำย
พื้นที่เวียงบัว, ศูนย์แม่สำ, 
ศูนย์แม่ริม, วิทยำลัย
แม่ฮ่องสอน 

ฝ่ำยบรหิำรและ

จัดกำรระบบ

เครือข่ำย 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จุดให้บริกำรสัญญำณ
อินเทอร์เน็ตไร้สำยที่เพิ่มขึ้น 
(หน่วย : ชุด) 

2. ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรสัญญำณ
อินเทอร์เน็ตไร้สำย 

>600 
 
 

 
 

ดี 

 
 
 
 

 

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

ฝ่ำยบรหิำรและ

จัดกำรระบบ

เครือข่ำย 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. พ้ืนท่ีให้บริกำรเครือข่ำย
ไรส้ำย(Wireless Zone)         
ที่เพ่ิมขึ้น (หน่วย : จุด) 
 

2. ระดับควำมพึงพอใจ       
ของผู้ใช้บริกำรพื้นที่บริกำร
เครือข่ำยไรส้ำย (Wireless 
Zone) 

>2 
 

 
ดี 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ 

(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ) 

เป้ำประสงคท์ี่ 1  มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไปตำ มยุทธศำสตร์      

  กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

 

9. โครงกำรปรับปรุงระบบ
ป้องกันกำรบุกรุกและโจมตี
ระบบเครือข่ำย 

ฝ่ำยบรหิำรและ

จัดกำรระบบ

เครือข่ำย 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

มหำวิทยำลยัมีระบบป้องกันกำร
บุกรุกและโจมตีระบบเครือข่ำย 
(หน่วย : ระบบ) 

1  

10. โครงกำรปรับปรุงระบบ
รักษำควำมปลอดภัยทำง
ระบบเครือข่ำยเพื่อให้กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ภำยใน และ
ภำยนอกมหำวิทยำลัยเป็นไป
อย่ำงมีควำมปลอดภัย 

ฝ่ำยบรหิำรและ

จัดกำรระบบ

เครือข่ำย 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

มหำวิทยำลยัมีระบบรักษำควำม
ปลอดภัยทำงระบบเครือข่ำย 
(หน่วย : ระบบ) 

1  

11. จัดหำวัสดุอุปกรณ์
ส ำหรับพัฒนำระบบกำรแจ้ง
เตือนควำมผิดปกติของห้อง
บริหำรจดักำรระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
(Server Room) 

ฝ่ำยบรหิำรและ

จัดกำรระบบ

เครือข่ำย 

15,000 บำท 14,994 บำท เมษำยน – 
มิถุนำยน 2561 

1. พัฒนำระบบกำรแจ้งเตือนควำม
ผิดปกติของห้องบริหำรจัดกำร
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
(Server Room) (หน่วย : ระบบ) 

2. จุดติดตั้งระบบกำรแจ้งเตือน
ควำมผิดปกติของห้องบริหำร 
จัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
(Server Room) (หน่วย : จุด) 

1 
 
 

 
9 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำร พัฒนำที่คุ้มค่ำ 

(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ) 

เป้ำประสงคท์ี่ 1  มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไปตำมยุทธ ศำสตร์      

  กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

 

12. โครงกำรจัดหำ
ซอฟต์แวร์ตรวจจับและ
ก ำจัดไวรัสให้ครอบคลมุ
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของ
มหำวิทยำลยั 

ฝ่ำยบรหิำรและ

จัดกำรระบบ

เครือข่ำย 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. ออกรำยงำน
ประสิทธิภำพกำรใช้งำน
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
(หน่วย : ชุด) 

2. มหำวิทยำลัยมีระบบ
แสดงผลรำยงำน
ประสิทธิภำพกำรใช้งำน
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร ์
(หน่วย : ระบบ) 

3. จ ำนวนซอฟต์แวร์
ตรวจจับและก ำจดัไวรัส 
(หน่วย : ชุด) 

12 
 

 
 
1 
 

 
 
 

1000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



25 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ 

(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ) 

เป้ำประสงคท์ี่ 1  มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและเป็นไปต ำมยุทธศำสตร์      

  กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

 13. โครงกำรปรับปรุง
ระบบเครือข่ำยเพื่อรองรับ 
IPv6 

ฝ่ำยบรหิำรและ

จัดกำรระบบ

เครือข่ำย 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. ระบบตรวจสอบผู้ใช้งำน
อินเทอร์เน็ตระบบจัดเก็บ
ฐำนข้อมูลและเก็บข้อมลู
ส ำรองแบบอัตโนมัติ            
(หน่วย : ระบบ) 

2. จ ำนวนระบบเครือข่ำย        
ที่รองรับ IPv6 
(หน่วย : ระบบ) 

3. บริกำรด้ำนระบบ
เครือข่ำยที่สำมำรถ
ให้บริกำรได้ผำ่นระบบ
เครือข่ำย IPv6  
(หน่วย : ระบบ) 

2 
 
 
 
 
 

1 

 
 
2 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำร พัฒนำที่คุ้มค่ำ 

(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 2 มีระบบแม่ข่ำยสำรสนเทศมหำวิทยำลัยที่ใช้เทคโนโลยี Cloud Server เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและลดค่ำใช้จ่ำยกำรลงทุนในภำพรวม 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

1. จัดหำซอฟท์แวร์ ฮำร์ดแวร์ และ
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกันภำยใน
มหำวิทยำลยัอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ด้วย Cloud Computing 
Technology และกำรใช้เทคโนโลยี
สีเขียว (Green IT) 

2. สร้ำงมำตรฐำนกำรพัฒนำกำร
ให้บริกำรและกำรรักษำควำม
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยดีิจิทัล 

1. โครงกำรจัดหำเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและ
ส ำรองข้อมูล 

ฝ่ำยดูแลและบ ำรุง
ระบบคอมพิวเตอร ์

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำยและส ำรองข้อมูล 
(หน่วย : เครื่อง/ปี) 

1 
 

 

2. โครงกำรระบบ
ประมวลผลแบบ Cloud 
Computing 

ฝ่ำยบรหิำรและ
จัดกำรระบบ

เครือข่ำย 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

ระบบท่ีให้บริกำรผ่ำนระบบ
ประมวลผลแบบ Cloud 
Computing  
(หน่วย : ระบบ) 

2  

3. โครงกำรพัฒนำและ
ติดตั้งระบบ Desktop 
Cloud 

ฝ่ำยบรหิำรและ
จัดกำรระบบ

เครือข่ำย 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

ระบบท่ีให้บริกำรผ่ำนระบบ 
Desktop Cloud 
(หน่วย : ระบบ) 

1  
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำร พัฒนำที่คุ้มค่ำ 

(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 3  มีกำรร่วมมือกับภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลด้ำนฮำร์ดแวร์ ซอฟแวร์ เพื่อควำมคุ้มค่ำและยั่งยืน 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
องค์กร เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทลั
ด้ำนฮำร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ท้ังกับ
ภำครัฐและภำคเอกชน 

1. จัดท ำข้อตกลงควำม
ร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ 
ภำคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น 
โดยมหำวิทยำลยัท ำหน้ำท่ี
เป็นศูนย์กำรอบรมและ
พัฒนำทักษะด้ำน
คอมพิวเตอร ์

ฝ่ำยจัดอบรมและ
บริกำรวิชำกำร 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

ข้อตกลงควำมร่วมมือกับ
ภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน 
ท้องถิ่น (หน่วย : ฉบับต่อปี) 

1 
 

 

2. จัดท ำข้อตกลงควำม
ร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ /
ภำคเอกชน / ชุมชน
ท้องถิ่น โดยมหำวิทยำลยั
ท ำหน้ำที่เป็นท่ีปรึกษำใน
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ฝ่ำยบรหิำรและ
จัดกำรระบบ

เครือข่ำย 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

ข้อตกลงควำมร่วมมือกับ
ภำครัฐ /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 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรฐำนข้อมูลกำรวิจัยกับ
มหำวิทยำลยัหรือสถำนศึกษำอ่ืนๆ 

1. จัดท ำข้อตกลงควำม
ร่วมมือระหว่ำง
มหำวิทยำลยัสถำนศึกษำ
อื่นๆ เพื่อใช้เทคโนโลยสีร้ำง
กำรสื่อสำรและเครือข่ำย        
ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้ำนวิชำกำร ฐำนข้อมูลกำร
วิจัยร่วมกัน 

ฝ่ำยบรหิำรและ
จัดกำรระบบ

เครือข่ำย 
 
 
 
 
 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

ข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง
มหำวิทยำลยั สถำนศึกษำ
อื่นๆ เพื่อใช้เทคโนโลยสีร้ำง
กำรสื่อสำรและเครือข่ำยใน
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน
วิชำกำร ฐำนข้อมูลกำรวิจยั
ร่วมกันอย่ำงน้อย  
(หน่วย : ฉบับต่อปี) 

1 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำร พัฒนำที่คุ้มค่ำ 

(Digital Infrastructure & Connection) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 5 มีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของ มหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพ เสถียรภำพในระดับที่ดี 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

1. พัฒนำระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตให้มีควำมทันสมยั 
ควำมรวดเร็ว มีเสถียรภำพ ควำม
มั่นคง และควำมปลอดภัย เพื่อให้
สำมำรถให้บริกำรได้อยำ่งต่อเนื่อง  

2. ด ำเนินกำรดำ้นกำรสร้ำงควำม
เชื่อมั่นและเสถียรภำพของระบบ
เครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต 

1. โครงกำรตดิตั้งระบบ
บริกำรเชื่อมต่อกับ         
ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงเพื่อให้
นักศึกษำ อำจำรย์ 
บุคลำกร และผู้สนใจ
สำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้
ภำยใน และภำยนอก
มหำวิทยำลยัได ้

ฝ่ำยบรหิำรและ
จัดกำรระบบ

เครือข่ำย 

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. มหำวิทยำลัยมีระบบ
บริกำรเชื่อมต่อกับผู้
ให้บริกำรอินเทอรเ์น็ต
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 

เป้ำประสงคท์ี่ 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 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

1. เสริมสร้ำงศักยภำพควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับนักศึกษำ 
อำจำรย์ บุคลำกร และชุมชนท้องถิ่น
ตำมควำมต้องกำร และควำม
เหมำะสมของระดับกำรเรียนรู ้
 

2. จัดหำหลักสูตรที่ตรงต่อควำม
ต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 
 

3. จัดหำวิทยำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มำถ่ำยทอดองค์
ควำมรู ้

1. โครงกำร IT Exit 

Exam 

ฝ่ำยกำรเรียนกำร
สอนอิเล็กทรอนิกส ์

- - ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
(หน่วย : คน) 

2. ร้อยละผู้สอบผ่ำนของ          
ผู้เข้ำสอบทั้งหมดมำตรฐำน
ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

100 
 
 

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

เป้ำประสงคท์ี ่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 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

4. จัดหำสถำนท่ีและอุปกรณ์ที่เอื้อ
ต่อกำรจัดกำรฝึกอบรม 

2. อบรมด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและดิจิทลั 
กิจกรรม 
2.1 กิจกรรมอบรมด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ดิจิทัล ส ำหรับศิษย์เก่ำ 
บุคลำกรภำครัฐ และ
บุคลำกรทั่วไป 15 รุ่น 

2.2 กิจกรรมอบรมด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ดิจิทัล ส ำหรับอำจำรย์ 
จ ำนวน 6 รุ่น 

2.3 กิจกรรมอบรมด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ดิจิทัล ส ำหรับบุคลำกร 
จ ำนวน 1 รุ่น 

ฝำ่ยจัดอบรมและ
บริกำรวิชำกำร 

255,000 บำท 84,659 บำท มกรำคม – 
มิถุนำยน 2561 

1. หลักสูตรอบรมทักษะ        
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และดิจิทลัส ำหรับอำจำรย์ 
บุคลำกร ศิษยเ์ก่ำ บุคลำกร
ภำครัฐ  และบุคคลทั่วไป 
(หน่วย : รุ่น) 

2. ระดับควำมพึงพอใจของ 
ผู้เข้ำรับกำรอบรม 

3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมไดร้ับ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(หน่วย : ร้อยละของผูเ้ข้ำ
อบรม) 

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 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

1. รณรงค์กำรประหยัดพลังงำนโดย 
ใช้อุปกรณ์ที่ไดร้ับมำตรฐำนสำกล 

2. ให้ควำมรู้และก ำหนดแนวทำงกำร
ใช้อุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีที่ได้
มำตรฐำน 

3. สร้ำงควำมตระหนักของกำรใช้
งำนเทคโนโลยีดิจิทลัอย่ำงเป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อมและประหยดัพลังงำน 

1. ประกวดกำรออกแบบ
สื่อ Infographic            
เพื่อส่งเสริมกำรใช้ดิจิทลั 
ที่เป็นมิตรกับ สิ่งเเวดล้อม
และจริยธรรมในกำรใช้
ดิจิทัล 

ฝ่ำยกำรเรียนกำร
สอนอิเล็กทรอนิกส ์

20,000 บำท 17,050 บำท ตุลำคม 2560 – 
มีนำคม 2561 

1. จ ำนวนผลงำนส่งเข้ำร่วม
ประกวดส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัล
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Digital Go Green and 
Health (หน่วย : ผลงำน) 

2. จ ำนวนผลงำนส่งเข้ำร่วม
ประกวดส่งเสริมจริยธรรมใน
กำร ใช้งำนดิจิทัล (Digital 
Ethic) (หน่วย : ผลงำน) 

3. จ ำนวนผลงำนท่ีน ำไป
เผยแพร ่

4. ควำมพึงพอใจต่อ
โครงกำรจำกผู้เข้ำร่วมส่ง 
ผลงำน (หน่วย : คะแนน) 

>=10 
 
 
 
 
 

>=10 
 
 
 
 

2 

 
>3.50 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี (Digital Go Green and 

Healthy) (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 1 สร้ำงควำมตระหนักของกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

 2. โครงกำร Private 
Cloud 

ฝ่ำยบรหิำรและ
จัดกำรระบบ

เครือข่ำย 

- - 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 ำนักดจิิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุก ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร (Healthy Organization) ควบคู่กับ

  กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและมำตรฐำนกำรท ำงำนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) 

กลยุทธ์ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

1. ประยุกต์ใช้กำรจดักำรควำมรู้เป็น
กรอบในกำรบริหำรงำน เพื่อสรำ้ง
กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำม
คิดเห็นในงำนด้ำนต่ำง ๆ 

1. พัฒนำงำนด้ำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ กำร
ด ำเนินกำรเพื่อจัดกำร
ควำมรู้ (KM) และ กำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำร
ควำมเสีย่งและควบคุม
ภำยใน 
กิจกรรม 
1.1 กำรอบรมให้ควำมรู้             

ควำมเข้ำใจกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำแก่
บุคลำกรทุกระดับของ
หน่วยงำน 

1.2 กิจกรรมด้ำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) และกำร
บริหำรควำมเส่ียงและ
ควบคุมภำยใน 

ฝ่ำยบรหิำรงำน
ทั่วไป 

50,000 บำท 50,000 บำท มกรำคม – 
มิถุนำยน 2561 

1. กิจกรรมด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำระดับ
หน่วยงำน (หน่วย : ครั้ง) 

2. กิจกรรมด้ำนกำรจดักำร
ควำมรู้ (KM) และกิจกรรม
ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และควบคมุภำยใน  
(หน่วย : เครื่อง) 

3. ผลกำรประเมินคณุภำพ
กำรศึกษำ(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 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

 2. พัฒนำบุคลำกรส ำนักดิจิทัล
เพื่อกำรศึกษำ 

ฝ่ำยบรหิำรงำน
ทั่วไป 

95,000 บำท 56,085 บำท ตุลำคม 2560 – 
มิถุนำยน 2561 

1. จ ำนวนบุคลำกรทีไ่ด้รับ
กำรพัฒนำตนเองตำม
วิชำชีพ และสมรรถนะงำน 
(หน่วย : คน) 

2. บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนหรือ
ถ่ำยทอดให้กับบุคลำกรใน
องค์กร (หน่วย : ร้อยละของ 
ผู้เข้ำอบรม) 

19 
 
 

 

80 

 
 
 
 
 

 

3. กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน 
กิจกรรม 
3.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ

ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
3.2 กำรเดินทำงไปรำชกำรของ

ผู้บริหำร 
3.3 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 
3.4 ค่ำสำธำรณูปโภค 
3.5 ค่ำบ ำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ฝ่ำยบรหิำรงำน
ทั่วไป 

373,000 บำท 306,062.20 
บำท 

ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนครั้งในกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
เสนอต่อผูบ้ริหำร 
(หน่วย : ครั้ง/ปี) 

2. ระดับคณุภำพกำร        
จัดกำรศึกษำ 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 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

 4. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์
และแผนปฏิบัตริำชกำร
ประจ ำป ี

ฝ่ำยบรหิำรงำน
ทั่วไป 

55,000 บำท 45,195 บำท เมษำยน – 
มิถุนำยน 2561 

1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม                 
เชิงปฏิบัติกำรจดัท ำแผน
ยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบตัิ
รำชกำรประจ ำป ี
(หน่วย : ร้อยละ) 

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

3. แผนยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักดิจิทลัเพื่อกำรศึกษำ  
มีควำมสอดคล้องและเป็นไป
ตำมยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลยั  
(หน่วย : ระดับ) 

80 
 
 
 
 
 

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 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

 5. กำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำร
ให้บริกำรงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
กิจกรรม 
5.1 ค่ำซ่อมแซม และค่ำบ ำรุงรักษำ

ระบบเครือข่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของผู้บริหำร 

5.2 ค่ำซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำ 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ 

5.3 ค่ำบ ำรุงรักษำ และปรับปรุง
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร ์

5.4 ค่ำเช่ำสัญญำณอินเทอร์เน็ตแบบ
องค์กร (ISP) อัตรำควำมเร็วรวม
ไม่น้อยกวำ่ 2 Gbps 

5.5 ค่ำเช่ำใช้บริกำรโดเมนเนม 
cmru.ac.th 

5.6 ค่ำเช่ำใช้บริกำรพื้นที่บน App 
Store ส ำหรับระบบปฏิบัตกิำร 
IOS 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

1,985,500 
บำท 

1,600,027 
บำท 

ตุลำคม 2560 – 
กันยำยน 2561 

1. อัตรำควำมเร็ว              
อินเทอร์เน็ต (หน่วย : Gbps) 
 

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

3. เช่ำใช้บริกำรพื้นที ่         
บน App Store ส ำหรับ
ระบบปฏิบตัิกำร IOS  
(หน่วย : ปี) 

4. ควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (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 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

แผนกำร
ด ำเนินงำน  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย กำรบรรล ุ

 6. กำรใช้งำนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
เพื่อสนับสนุนกำรเรยีน กำรสอน 
และกำรบริหำรจัดกำร 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

1,400,000 
บำท 

1,394,900 
บำท 

กรกฎำคม – 
กันยำยน 2561 

1. จ ำนวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ
เพื่อสนับสนุน กำรเรียน  
กำรสอน และกำรบริหำร
จัดกำร (หน่วย : ชุด) 

2. จ ำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์มหำวิทยำลยั       
ที่ใช้ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย  
(หน่วย : เครื่อง) 

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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