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คำนำ 

 

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเป7นหน9วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของ ซึ ่งมีหนCาที ่รับผิดชอบ

ประสานและสนับสนุนในการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหCการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป7นไปอย9างมี
ประสิทธิภาพ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จึงไดCจัดทำแผนระบบสารสนเทศประจำปNงบประมาณ 2562 โดย
รวบรวมการใชCสารสนเทศทั้งหมดภายสำนักดิจิทัลเพื ่อการศึกษาใหCสามารถเรียกใชCและแลกเปลี ่ยน
สารสนเทศที่สัมพันธUกันระหว9างหน9วยงานต9างๆ เพื ่อใหCสนับสนุนการบริหารงานและการตัดสินใจของ

ผูCบริหาร ซึ่งจะทำใหCการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป7นไปอย9างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายในการ
เป7น E-University ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม9 

 
 

 
( อ.อำนาจ โกวรรณ )                                                                      

ผูCอำนวยการสำนักดิจทิัลเพื่อการศึกษา 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

ชื่อหนKวยงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเปQนมาโดยยKอ 

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาในอดีตเคยเป7นส9วนหน่ึงของสำนักวิทยบริการ ต9อมาไดCแบ9งส9วนราชการและจัดต้ังข้ึน 
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห9งพระราชบัญญัติการบริหารส9วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550  
ประกอบกับความในมาตรา 18 (2) แห9งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม9 ในการประชุมครั้งที่ 8/2558  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และไดCประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ใหCมี
การจัดตั้งสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป7นส9วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท9าคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม9 ใชCช่ือ
ภาษาอังกฤษว9า Office of Digital for Education  

ในป~จจุบันการแบ9งงานภายในสำนักงานผู Cอำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา อาศัยตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม9เมื ่อวันที ่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ไดCมีการแบ9งหน9วยงานในสำนักงานผู Cอำนวยการ 
ออกเป7น 2 ส9วน ไดCแก9 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงคUและเปVาหมายของหนKวยงาน 

1) เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหCตอบสนองนโยบายและสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ตามภารกิจทั้ง 4 ดCาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก9สังคม การทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2) เพื่อพัฒนาสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนรูC  
3) เพื่อสรCางองคUความรูCดCานเทคโนโลยีดิจทิัล และใหCบริการวิชาการแก9สังคม ตลอดจนสรCางเครือข9ายดิจิทลัทั้งใน

ประเทศและต9างประเทศ 

วิสัยทัศนU 

เป7นองคUกรที่เป7นเลิศดCานเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอย9างย่ังยืน 

พันธกิจ 

1. พัฒนาการบริการดCานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใหCไดCตามมาตรฐานระดับสากล 

2. พัฒนามหาวิทยาลัยใหCกCาวสู9องคUกรดิจิทัลอย9างเต็มรูปแบบ 
3. ส9งเสริมศักยภาพดCานการใชCเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับความสามารถในการดำเนินงานใหCมีประสิทธิภาพ

อย9างเต็มศักยภาพแก9บุคลากร นักศึกษา และทCองถ่ิน 
4. พัฒนาองคUกรใหCเป7นองคUกรแห9งการเรียนรูC โดยเช่ือมโยงองคUความรูCกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคUกร

เพื่อสรCางความร9วมมือที่เขCมแข็ง ดCานเทคโนโลยีดิจิทลั
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5. ส9งเสริม สนับสนุนองคUกรใหCมีการใชCเทคโนโลยีดิจิทลัที่เป7นมติรกับสิ่งแวดลCอม 
6. พัฒนาระบบบรหิารจัดการสำนักดิจิทลัเพื่อการศึกษาใหCมีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบCานเมอืงที่ดี 

โครงสรYางการองคUกร 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรYางการบริหารงาน 
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ผูYบริหารและบุคลากรของหนKวยงาน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน 

      สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 19 คน จำแนกเป7น ชาย  13 คน และ หญิง 6 คน 
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ประจำปNการศึกษา 2561 (จำแนกตามประเภทบุคคล) 

ประเภทบุคลากร 

สายสนับสนุน 

จำแนกตามคณุวุฒิการศึกษา 

รวม ต่ำกว9า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ขCาราชการ - - - - - 

2. ลูกจCางประจำ - - - - - 

3. พนักงานมหาวิทยาลัย - 13 6 - 19 

4. พนักงานช่ัวคราว - - - - - 

5. พนักงานราชการ - - - - - 

6. พนักงานลูกจCางโครงการ - - - - - 

รวม - 13 6 - 19 
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ตอนที่ 2 

แผนสารสนเทศ ประจำปNงบประมาณ 2562 
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บทท่ี 2 

แผนระบบสารสนเทศ ประจำป0งบประมาณ 2562 

สำนักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย (IT 2020) 
ที่กำหนดเปÑาหมายหลักใหCมีโครงสรCางพื้นฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadbrand) ที่กระจายอย9างทั่วถึง ประชาชนสามารถ
เขCาถึงไดCอย9างเท9าเทียมกัน มีทุนมนุษยUที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอต9อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู9เศรษฐกิจ
ฐานบริการและฐานเศรษฐกิจสรCางสรรคUไดCอย9างมีประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทและใหCความสำคัญต9ออุตสาหกรรม ICT  
ยกระดับความพรCอม ICT โดยรวมของประเทศไทยในการประเมินวัดระดับระหว9างประเทศ เพิ่มโอกาสในการสรCางรายไดC
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และทุกภาคส9วนในสังคมมีความตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของ ICT ต9อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่เป7นมิตรกับสิ่งแวดลCอม และมีส9วนร9วมในการพัฒนา 

ซึ่งป~จจุบันหน9วยงานต9าง ๆ ไดCนำระบบสารสนเทศมาใชCในองคUกรกันอย9างแพร9หลาย เพื่อใหC การปฏิบัติงาน
สามารถดำเนินการไดCอย9างทันต9อสถานการณUที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจำเป7นตCองอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบ
ฐานขCอมูลที่มีอยู9มากมายใหCเป7นระบบ เพื่อใหCหน9วยงานหรือ ผูCใชCบริการสามารถเขCาถึงขCอมูลสารสนเทศไดCอย9างรวดเร็ว 
ไม9มีขCอจำกัดทางดCานเวลา ดังนั้น ในการพัฒนาการบริหารจัดการของหน9วยงานภาครัฐดCวยการนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขCามา ประยุกตUใชCเพื่อปรับปรุงระบบงานใหCมีประสิทธิภาพ  มีความถูกตCอง รวดเร็ว อันจะเป7นประโยชนUต9อ
การจัดการและการตัดสินใจของผูCบริหารน้ัน จึงเป7นสิ่งจำเป7นสำหรับการพัฒนาองคUกร 

ดังนั้นสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จึงไดCจัดทำแผนระบบสารสนเทศประจำปNงบประมาณ 2562 ซึ่งจะใชCเป7น
แผนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน9วยงานใหCม ีประสิทธิภาพเพื ่อตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม9ในการเป7น E-University 

เปVาหมาย 

 มีการนำระบบสารสนเทศเขCามาบริหารจัดการเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการทำงานและใหCบริการ ดังน้ี 
1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสU  
2. ระบบบัญชี 3 มิติ 
3. ระบบจัดซื้อจัดจCางภาครัฐ (e-GP) 
4. ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการความรูCของบุคลากร  
5. ระบบจองขอใชCหCองออนไลนU  
6. ระบบสารสนเทศบุคลากร  
7. ระบบบริหารและจัดการซ9อมบำรุงอุปกรณUคอมพิวเตอรU  
8. ระบบบริหารจัดการและลงทะเบียนการฝãกอบรมออนไลนU  
9. ระบบบริการอุปกรณUเครือข9ายไรCสาย 
10. ระบบบริหารจัดการระบบเครือข9ายแบบไรCสาย  
11. ระบบ Monitor อุปกรณUดCานระบบเครือข9ายคอมพิวเตอรU  
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12. ระบบบริหารจัดการหCองปฏิบัติการคอมพิวเตอรU 
13. ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลนU 
14. แอพพลิเคช่ันบนอุปกรณUเคลื่อนที ่
15. เว็บไซทUสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
16. Facebook สำนักดิจิทัลเพือ่การศึกษา 
17. ระบบสายตรงผูCอำนวยการ 
18. ระบบบันทึกและจัดเก็บขCอมูลการประกันคุณภาพหน9วยงานสนับสนุน 
19. ระบบบริหารจัดการขCอมูลพัสดุสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

แผนระบบสารสนเทศ 

    แผนยุทธศาสตรU สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2559-2563 (ฉบับปรับปรุง 2561) ไดCมียุทธศาสตรUที่จะดำเนินการ
สำคัญดังน้ี 
 ยุทธศาสตรUที่ 1 สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการ
ใหCบริการวิชาการดCวยเทคโนโลยีดิจิทัล     
   ยุทธศาสตรUที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผูCบริหาร (ESS) เพื่อ
การบริหารงานอย9างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน (Sustainable MIS) 
 ยุทธศาสตรUที่ 3 พัฒนาโครงสรCางพื้นฐานดCานเทคโนโลยีดิจิทัลใหCมีประสิทธิภาพและสรCางเครือข9ายความรูCดCาน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุCมค9า (Digital Infrastructure & Connection)         
 ยุทธศาสตรUที่ 4 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อาจารยU และบุคลากรใหCมีความเป7นเลิศดCานเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Tech-savvy) 
    ยุทธศาสตรUที่ 5 ส9งเสริมการใชCเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป7นมิตรกับสิง่แวดลCอม และการใชCเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรCาง
เสริมสุขภาพที่ดี (Digital Go Green and Healthy) 
 ยุทธศาสตรUที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหCมีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการ
บCานเมืองที่ดี (Good Governance) 
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ยุทธศาสตร*ท่ี 1 สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิตบณัฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการใหEบริการวิชาการดEวยเทคโนโลยีดิจิทัล    

กลยุทธ* โครงการ/กิจกรรม ผูEรับผิดชอบ 

1.ให%บรกิารวิชาการโดยใช%เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

การสือ่สาร 

- ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลนB 

- ระบบบริหารจัดการและลงทะเบียนการ

ฝFกอบรมออนไลนB 

หนHวยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสB 

หนHวยจัดอบรมและบริการวิชาการ 

 

ยุทธศาสตร*ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผูEบริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอยUางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

(Sustainable MIS) 

กลยุทธ* โครงการ/กิจกรรม ผูEรับผิดชอบ 

1.พัฒนาระบบสารสนเทศจำเปMนสำหรับคณะ วิชา 

หนHวยงานสนับสนุนการศึกษาและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อการบรหิารงานที่มปีระสทิธิภาพ 

 

- ระบบบริหารจัดการข%อมูลพัสดุสำนักดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา 

- ระบบบ ันท ึกและจัดเก็บข %อมูลการประกัน

คุณภาพหนHวยงานสนับสนุน 

- แอปพลิเคชันบนอุปกรณBเคลื่อนที ่

หนHวยพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

 

 

ยุทธศาสตร*ท่ี 3 พัฒนาโครงสรEางพ้ืนฐานดEานเทคโนโลยีดิจิทัลใหEมีประสิทธิภาพและสรEางเครือขUายความรูEดEานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาท่ีคุEมคUา (Digital 

Infrastructure & Connection)    

กลยุทธ* โครงการ/กิจกรรม ผูEรับผิดชอบ 

1.จัดหาระบบเฝVาระวังและวิเคราะหBปWญหาระบบ 

เครือขHายคอมพิวเตอรBหลกั และเพิ่มประสิทธิภาพ 

การดำเนินงานด%านความปลอดภัยสารสนเทศ 

- ระบบบริหารจัดการระบบเครอืขHายแบบไร%สาย 

- ระบบ Monitor อุปกรณBด%านระบบเครือขHาย

คอมพิวเตอรB  

หนHวยบรหิารและจัดการระบบเครือขHายคอมพิวเตอรB 
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2.สร%างมาตรฐานการพฒันาการให%บริการและการ 

รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีดิจิทลั 

- ระบบบริการอุปกรณBเครือขHายไร%สาย 

- ระบบบริหารและจัดการซHอมบำรงุอปุกรณB

คอมพิวเตอรB  

- เว็บไซทBสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

- Facebook สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 

หนHวยดูแลและซHอมบำรงุคอมพิวเตอรB 

 

หนHวยพัฒนาระบบระบบสารสนเทศ 

 

 

ยทุธศาสตร*ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาใหEมคีุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบEานเมืองท่ีดี (Good Governance) 

กลยุทธ* โครงการ/กิจกรรม ผูEรับผิดชอบ 

1.ประยุกตBใช%การจัดการความรู%เปMนกรอบ ในการ

บรหิารงาน เพื่อสร%างการมสีHวนรHวม ในการแสดง

ความคิดเห็นในงานด%านตHาง ๆ 

- ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสB  

- ระบบบญัชี 3 มิติ 

- ระบบจัดซื้อจัดจ%างภาครัฐ (e-GP) 

- ระบบจองห%องขอใช%ห%องออนไลนB  

- ระบบสารสนเทศบุคลากร  

- ระบบบริหารจัดการห%องปฏิบัติการคอมพิวเตอรB 

- ระบบสายตรงผู%อำนวยการ 

- ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงาน

และการจัดการความรู%ของบุคลากร 

หนHวยพัฒนาระบบระบบสารสนเทศ 

 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนระบบสารสนเทศ คือความพึงพอใจในการใช%งานระบบสารสนเทศ มีคHาเฉลี่ยโดยรวมไมHน%อยกวHาร%อยละ 4.00 


