
 



ข้อมูลทั่วไปของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศกึษำ 

ประวัติควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต่อมำได้แบ่งส่วนรำชกำรและจัดตั้งขึ้น โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำม
ในมำตรำ 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 ำนัก
ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ เป็นส่วนงำนภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ใช้ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Office of Digital for Education  

ในปัจจุบันกำรแบ่งงำนภำยในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ อำศัยตำมประกำศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่  7 พฤศจิกำยน  
พ.ศ. 2558  ได้มีกำรแบ่งหน่วยงำนในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) งำนบริหำรทั่วไป  2) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ปรัชญำ  “เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยยกระดับการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

วิสัยทัศน ์ “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. พัฒนำกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตำมมำตรฐำนระดับสำกล 
2. พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่องค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ 
3. ส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน ให้มีประสิทธิภำพอย่ำงเต็มศักยภำพแก่บุคลำกร 

นักศึกษำ และท้องถิ่น 
4. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ควำมรู้กับบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรเพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง  

ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  

 
 
 
 



วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนำระบบดิจิทัลให้ตอบสนองนโยบำยและสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยตำมภำรกิจทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย  

กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. เพ่ือพัฒนำสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและเพ่ือกำรเรียนรู้ 
3. เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยดิจิทัลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

 
ค่ำนิยมหลักขององค์กร 

  DIGITAL 

 D Digital Mindset  เป็นผู้ที่มีแนวคิดเชิงดิจิทัล 

 I Integration   การบูรณาการโดยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 G  Governance   มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 I Intelligence  ความอัจฉริยะ และ ความรอบรู้ 

 T  Teamwork  การท างานร่วมกันเป็นทีม 

 A   Active Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้ง 

 L Leader   ผู้น าในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 

  “เป็นผู้น ำทีมีแนวคิดทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล มีควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับประสิทธิภำพในกำรท ำงำนขององค์กร รวมถึงมีกำรบริหำร

จัดกำรหน่วยงำนอย่ำงมีธรรมำภิบำล เพ่ือสร้ำงบุคลำกรที่มีควำมรอบรู้โดยเน้นกำรท ำงำนเป็นทีมเพ่ือสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้ง” 

 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค ์
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 

ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ที่  1 Digital Leader and 
supporter น ำ เทคโนโลยีดิ จิทั ลมำใช้ เ พ่ื อ
ยกระดับและสนับสนุนกำรจัดกำรศึ กษำ  
กำรผลิตครู กำรวิจัยและนวัตกรรม กำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรให้บริกำรวิชำกำร 

1. มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
2. มีเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพื่อพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร  
3.  มี เทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม กำรท ำนุบ ำรุ งศิลปวัฒนธรรม                  

และกำรให้บริกำรวิชำกำร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศ และ
ระบบธุรกิจอัจริยะ (Business Intelligence : 
BI) เพ่ือกำรเรียนรู้  กำรบริหำรจัดกำรของ
มหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

 

1. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
2. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. พัฒนำระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำรภำยในองค์กร เพ่ือกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 



ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 Enhance  Infrastructure & 
Connect ยกระดับโครงสร้ ำง พ้ืนฐำนด้ำน

เทคโน โลยี ดิ จิ ทั ล ของมหำวิ ทยำลั ย ใ ห้ มี

ประสิทธิภำพและกำรสร้ำงเครือข่ำยควำม

ร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งภำยในและ

ภำยนอกประเทศ 

 

 

1. ยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ 
2. กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของมหำวิทยำลัยทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 Good Governance ยกระดับ
ระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ
ให้มีคุณภำพ และสร้ำงธรรมำภิบำลบนพ้ืนฐำน
ศำสตร์พระรำชำ 

 

1. มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุกในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร 
ควบคู่กับกำรสร้ำงธรรมำภิบำลบนพ้ืนฐำนศำสตร์พระรำชำ และเป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับกำร
ยอมรับในระดับสำกล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (Administration Chart)  

 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการส านกัดิจิทลัเพื่อการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ผลกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ระยะ 6 ปี 

(พ.ศ. 2565-2570) ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด จ ำนวน 65 ตัวชี้วัด ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนทั้งสิ้น 6,293,400 บำท 
รำยละเอียดดังต่อไปนี้  

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ งบประมำณ จ ำนวนตัวบ่งช้ีทั้งหมดของ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

จ ำนวนตัวบ่งช้ีที่บรรลุ
เป้ำหมำย 

ยุทธศำสตร์ที่  1  น ำ เทคโนโลยีดิ จิทั ลมำใช้ เ พ่ือยกระดับและสนับสนุน                  
กำรจัดกำรศึกษำ กำรผลิตครู กำรวิจัยและนวัตกรรม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และกำรให้บริกำรวิชำกำร 

1,571,400 30 30 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศ และระบบธุรกิจอัจริยะ (Business 
Intelligence : BI) เพ่ือกำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน 

139,000 15 15 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของมหำวิทยำลัย
ให้มีประสิทธิภำพ และกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง
ภำยในและภำยนอกประเทศ 

2,670,900 8 8 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำให้มีคุณภำพและ
สร้ำงธรรมำภิบำลบนพื้นฐำนศำสตร์พระรำชำ 

1,912,100 12 12 

รวม 6,293,400 65 65 
 
 



ยุทธศำสตร์ที่ 1 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพื่อยกระดับและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรผลิตครู กำรวิจัยและนวัตกรรม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรให้บริกำร
วิชำกำร 

เป้ำประสงค์ที่ 1 มีเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีช่วยสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนำ
สมรรถนะกำร
ผลิตสื่อดิจิทลั
สนับสนุนกำร
สอนออนไลน์  

1. 1. โครงกำรเพิ่มทักษะ
ในกำรผลติสื่อเพื่อ
สนับสนุนกำรเรยีนกำร
สอนออนไลน์เต็ม
รูปแบบของ
มหำวิทยำลยัรำชภฏั
เชียงใหม ่
 
 
 
 
 

14,400 ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

 

1.1 จ ำนวนหลักสูตรเพื่อพัฒนำทักษะกำรผลิต
รำยวิชำออนไลน์ ในรูปแบบออนไซต์, ออนไลน์ หรือ
คลิปวีดีโอบนระบบMOOCs ที่จัดขึ้นในแต่ละปี 
(หลักสูตร) 
 
1.2 จ ำนวนผู้เข้ำอบรมอย่ำงน้อย (คน) 
 
1.3 จ ำนวนรำยวิชำที่ได้จำกกำรน ำองค์ควำมรู้จำก
กำรอบรมไปประยุกต์ใช้ในแต่ละป ี(จ ำนวนรำยวิชำ) 

8 
 
 
 
 

250 
 

100 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ฝ่ำยพัฒนำ
นวัตกรรมกำร
เรียนกำรสอน
อิเล็กทรอนิกส ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 1 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพื่อยกระดับและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรผลิตครู กำรวิจัยและนวัตกรรม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรให้บริกำร
วิชำกำร (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 1 มีเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีช่วยสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนำระบบ
ดิจิทัลเพื่อรองรับ
กำรจัดกำรศึกษำ
ในรูปแบบ
ออนไลน์ ระบบ
กำรสะสมหน่วย
กำรเรยีนรู้ หรือ
ธนำคำรหน่วยกิต 
(Credit Bank 
System) 
หลักสตูรระยะสั้น 

3. ผลิตรำยวิชำ
ในรูปแบบควำม
ร่วมมือ 

1. โครงกำรพัฒนำ 
CMRU MOOC รองรับ
กำรท ำธนำคำรเครดิต 
(Credit Bank) และ
หลักสตูรระยะสั้น เพื่อ
สนับสนุนกำรเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 

56,300 ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

 

1.1 ระบบบริหำรจัดกำรเรยีนรู้ Massive Open 
Online Courses (CMRU MOOC) 
(ระบบ) 

1 
 

 ฝ่ ำ ย พั ฒ น ำ
นวัตกรรมกำร
เรียนกำรสอน
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. โครงกำรควำม
ร่วมมือระหว่ำง
ผู้พัฒนำรำยวิชำและ
ส ำนักดิจิทลัเพื่อ
กำรศึกษำเพื่อจัดท ำ
รำยวิชำออนไลนเ์ต็ม
รูปแบบ 

- ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

 

2.1 จ ำนวนรำยวิชำออนไลน์เต็มรปูแบบและ
หลักสตูรระยะสั้นที่เพ่ิมขึ้นในแตล่ะปี (รำยวิชำ) 
 
2.2 จ ำนวนโครงกำรจัดหำเครื่องมือ/อุปกรณ์
สนับสนุนกำรผลิตรำยวิชำออนไลน์ (โครงกำร) 
 
2.3 จ ำนวนคณะและวิทยำลยัที่ให้ควำมร่วมมือ 
(คณะ/วิทยำลัย) 

20 
 
 
1 
 
 
5 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 1 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพื่อยกระดับและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรผลิตครู กำรวิจัยและนวัตกรรม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรให้บริกำร
วิชำกำร (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 1 มีเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีช่วยสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนำระบบ
ดิจิทัลเพื่อรองรับ
กำรจัดกำรศึกษำ
ในรูปแบบ
ออนไลน์ ระบบ
กำรสะสมหน่วย
กำรเรยีนรู้ หรือ
ธนำคำรหน่วยกิต 
(Credit Bank 
System) 
หลักสตูรระยะสั้น 

3. ผลิตรำยวิชำ
ในรูปแบบควำม
ร่วมมือ 

3. โครงกำรสนับสนุน
กำรจัดสอบออนไลน์ 
(Online 
Examination 
System) 
   

31,500 ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

 

3.1 จ ำนวนรำยวิชำที่ใช้งำนระบบสอบออนไลน์ 
(วิชำ) 
 
3.2 ระดับควำมพึงพอใจ (คะแนน) 

200 
 
 

≥3.51 
 
 

 
 
 

 

ฝ่ำยพัฒนำ
นวัตกรรมกำร
เรียนกำรสอน
อิเล็กทรอนิกส ์

4. โครงกำรพัฒนำ
ระบบเพื่อสนบัสนุน   
CMRU Short Course 

63,000 ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

 

4.1 สิทธ์ิกำรใช้งำนระบบในกำรตดัต่อเนื้อหำ
ประเภทคลิปวิดโีอบนระบบคลำวคอมพิวติ้ง      
(สิทธิ์กำรใช้งำน) 

1  
 

 

 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 1 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพื่อยกระดับและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรผลิตครู กำรวิจัยและนวัตกรรม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรให้บริกำร
วิชำกำร (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 2 มีเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพื่อพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนำสมรรถนะ
ควำมรู้ และทกัษะ
กำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้กับอำจำรย ์
บุคลำกร และ
นักศึกษำ เพือ่ให้มี
ทักษะกำรเรียนรู้
ดิจิทัล และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  
 
2. พัฒนำนักศึกษำ
ครูของมหำวิทยำลัย
ให้มีทักษะ และองค์
ควำมรู้ด้ำนกำรผลิต
สื่อ กำรสร้ำง
เว็บไซต์ กำรน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลไป
ใช้ในวิชำชีพ 

1. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทลั 
ส ำหรับอำจำรย์ และ
บุคลำกร 
(Up-Skill 
Re-Skill 
New-Skill) 

44,000 ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

 

1.1 จ ำนวนรุ่นที่จัดอบรม (รุ่น) 
 

1.2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรม      
(คะแนน)  
 
1.3 จ ำนวนผู้เข้ำอบรมที่มคีวำมรูเ้พิ่มมำกขึ้น (คน) 

6 
 

≥3.51 
 
 

≥80 

 
 

 
 
 
 

ฝ่ำยอบรมและ
ถ่ำยทอด
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และดิจิทลั ส ำหรับ
นักศึกษำ (นักศึกษำครู 
/ นักศึกษำท่ัวไป) 

7,500 ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

 

2.1 จ ำนวนรุ่นที่จัดอบรม (รุ่น) 
 
2.2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรม 
(คะแนน) 
 
2.3 ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำอบรมที่มีควำมรูเ้พิ่มมำก
ขึ้น (ร้อยละ) 
 
2.4 จ ำนวนคนดูคลิปย้อนหลังหลังกำรอบรม (คน) 

10 
 

≥3.51 
 
 

≥80 
 
 

≥50 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 1 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพื่อยกระดับและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรผลิตครู กำรวิจัยและนวัตกรรม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรให้บริกำร
วิชำกำร (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 2 มีเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพื่อพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนำสมรรถนะ
ควำมรู้ และทกัษะ
กำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้กับอำจำรย ์
บุคลำกร และ
นักศึกษำ เพือ่ให้มี
ทักษะกำรเรียนรู้
ดิจิทัล และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  
 
2. พัฒนำนักศึกษำ
ครูของมหำวิทยำลัย
ให้มีทักษะ และองค์
ควำมรู้ด้ำนกำรผลิต
สื่อ กำรสร้ำง
เว็บไซต์ กำรน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลไป
ใช้ในวิชำชีพ 

3. โครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะและทักษะ
ด้ำนเทคโนโลยดีิจิทัล 
 

- ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

 

3.1 จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมทดสอบ (คน) 
 
3.2 จ ำนวนนักศึกษำท่ีสอบผ่ำน (ร้อยละ) 
 
 

1,000 
 

≥60 
 

 
 

 

 
 

ฝ่ำยอบรมและ
ถ่ำยทอด
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

4. โครงกำรจัดหำ
ครุภัณฑ์ระบบ
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร
ประชำสัมพันธ์แบบ
ควบคุมผ่ำน
ซอฟต์แวร์ จำก
ส่วนกลำง 

498,900 *ได้รับอนุมตัิ
งบประมำณเพิ่มเติม
ระหว่ำงปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

4.1 จัดหำระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ประชำสมัพันธ์แบบควบคุมผ่ำนซอฟต์แวร์ จำก
ส่วนกลำง (ระบบ) 
 
 
 

1 
 

 
 

ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

 

5. โครงกำรจัดหำ
ครุภณัฑ์ระบบ
ห้องเรียนดิจิทลั 
(Innovation Digital 
Classroom) 

499,000 *ได้รับอนุมตัิ
งบประมำณเพิ่มเติม
ระหว่ำงปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

5.1 จัดหำระบบห้องเรียนดิจิทลั (Innovation 
Digital Classroom) (ระบบ) 
 

1  
 



ยุทธศำสตร์ที่ 1 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพื่อยกระดับและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรผลิตครู กำรวิจัยและนวัตกรรม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรให้บริกำร
วิชำกำร (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 3 มีเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีช่วยสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรให้บริกำรวิชำกำร 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

1. สร้ำงและ
ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทลั
สู่ชุมชน 
 
 

1. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทลั 
ส ำหรับศิษย์เก่ำ ชุมชน 
และท้องถิ่น 

- ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

 

1.1 จ ำนวนรุ่นที่จัดอบรม (รุ่น) 
 
1.2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรม 
(คะแนน) 
 
1.3 ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำอบรมที่มีควำมรู้เพิม่มำก
ขึ้น (ร้อยละ) 

2 
 

≥3.51 
 
 

≥80 
 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ำยอบรมและ
ถ่ำยทอด
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2. โครงกำรจัดท ำ
ต้นฉบับคอมพิวเตอร์
และคู่มือกำรกู้คืน
ระบบปฏิบตัิกำร
คอมพิวเตอร์ด้วย
ตนเองส ำหรับนักศึกษำ 

- ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

 

1.1 จ ำนวนนักศึกษำมำใช้บริกำร (คน) 
 

200  
 

ฝ่ำยซ่อมบ ำรุง
คอมพิวเตอร ์

 

 

 

 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 1 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพื่อยกระดับและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรผลิตครู กำรวิจัยและนวัตกรรม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรให้บริกำร
วิชำกำร (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 3 มีเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีช่วยสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรให้บริกำรวิชำกำร (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

2. สนับสนุนกำร
ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อกำร
วิจัยตลอดจน
ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
และกำรบริกำร
วิชำกำร 

1. โครงกำรส่งเสรมิ
และสนบัสนุนกำร
จัดท ำ e-Book เพื่อ
เป็นช่องทำงในกำร
ประชำสมัพันธ์เผยแพร่ 
หนังสือ ต ำรำ และ
เอกสำรบริกำรวิชำกำร 
และเอกสำร
ประกอบกำรจดั
กำรศึกษำออนไลน์ 
ของอำจำรย์ใน
มหำวิทยำลยัรำชภฏั
เชียงใหม ่
 

18,000 ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

 

1.1 จ ำนวน e-Book ที่สำมำรถใหบ้ริกำรวิชำกำร ที่
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี (เล่ม) 

10  
 

ฝ่ำยพัฒนำ
นวัตกรรมกำร
เรียนกำรสอน
อิเล็กทรอนิกส ์

2. โครงกำรจัดหำ
ซอฟต์แวร์ส ำหรับตดั
ต่อสื่อมัลติมเีดียใน
รูปแบบออนไลน ์

17,000 ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

 

2.1 สิทธ์ิกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ส ำหรับตัดต่อสื่อ
มัลตมิีเดยีในรูปแบบออนไลน์ (สิทธิ์) 

1  
 

 

 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 1 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพื่อยกระดับและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรผลิตครู กำรวิจัยและนวัตกรรม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรให้บริกำร
วิชำกำร (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 3 มีเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีช่วยสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรให้บริกำรวิชำกำร (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

3. Big Data  
เพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

1. โครงกำรพัฒนำ
ระบบรำยงำนและ
ติดตำมโครงกำรวิจัย 
โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
ตำมยุทธศำสตร์ และ
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชด ำริสมเดจ็
พระเทพรัตนรำชสดุำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี 
(อพ.สธ.) 

250,000 ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

1.1 จ ำนวนระบบรำยงำนและตดิตำมโครงกำรวิจัย 
โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมยุทธศำสตรแ์ละโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (ระบบ) 

1  
 
 

ฝ่ำยพัฒนำ
ระบบ
สำรสนเทศ 

 

 

 

 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 1 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพื่อยกระดับและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรผลิตครู กำรวิจัยและนวัตกรรม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรให้บริกำร
วิชำกำร (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 3 มีเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีช่วยสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรให้บริกำรวิชำกำร (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

3. Big Data เพื่อ
กำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

2. พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ 
(Big Data) และกำร
สร้ำงโมเดลกำร
วิเครำะห์ข้อมูล ใน
บริบทมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือ
สนับสนุนกำร
ขับเคลื่อนตำมนโยบำย
พลิกโฉมมหำวิทยำลยั 
(Reinventing 
University) 

71,800 ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

2.1 ระบบฐำนข้อมูล 
 
2.2 โมเดลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  
 
 

1 
 
1 
 
 

 

 
 

 
 
 

ฝ่ำยพัฒนำ
ระบบ
สำรสนเทศ 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศ และระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence : BI) เพื่อกำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ยั่งยืน 

เป้ำประสงค์ที่ 1 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำร 
ท่ีสอดคล้องกับ
นโยบำยของ
มหำวิทยำลัย 
 
2. สร้ำงระบบ
สำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำร
ส ำหรับ คณะ ศูนย์ 
ส ำนักของ
มหำวิทยำลัย 
 
3. พัฒนำระบบ
สำรสนเทศ และ
ระบบธุรกิจ
อัจฉริยะ 
(Business 
Intelligence : BI) 

1.พัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำรบริหำร
และกำรบริกำรข้อมูล
สำรสนเทศของ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏั
เชียงใหม่ เพ่ือ
เตรียมพร้อมสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลยัอัจฉริยะ 
(Smart University) 
- ระบบสำรสนเทศ
ส ำหรับสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์       
(e-Document) 
(พัฒนำเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ กำร
เกษียณหนังสือรำชกำร 
กำรออก รำยงำน
หนังสือเข้ำ หนังสือ
ออก) 

43,000 ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

1.1 ระดับควำมพึ งพอใจในกำรใ ช้ งำนระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย 
(คะแนน) 
 
1.2 มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรจัดกำร
มหำวิทยำลยั (ระบบ) 
 
1.3 มีระบบสำรสนเทศส ำหรับสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Document) (ระบบ) 

≥ 3.51 
 
 
 
1 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ฝ่ำยพัฒนำ
ระบบ
สำรสนเทศ 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศ และระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence : BI) เพื่อกำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ยั่งยืน (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 1 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำร 
ท่ีสอดคล้องกับ
นโยบำยของ
มหำวิทยำลัย 
 
2. สร้ำงระบบ
สำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำร
ส ำหรับ คณะ ศูนย์ 
ส ำนักของ
มหำวิทยำลัย 
 
3. พัฒนำระบบ
สำรสนเทศ และ
ระบบธุรกิจ
อัจฉริยะ 
(Business 
Intelligence : BI) 

- e-Student 
Portfolio 
 
- CMRU Web and 
Mobile 
 
- CMRU Web 
Management 
System 
 
- CMRU Life 
Application 
 
- CMRU Alumni 
Application 
 

 ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

1.4 มีระบบ e-Student Portfolio (ระบบ) 
 
 
1.5 มีระบบ CMRU Web and Mobile (ระบบ) 
 
 
1.6 มีระบบ CMRU Web Management System 
(ระบบ) 
 
 
1.7 มีระบบ CMRU Life Application 
 (ระบบ) 
 
1.8 มีระบบ CMRU Alumni Application (ระบบ) 
 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ำยพัฒนำ
ระบบ
สำรสนเทศ 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศ และระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence : BI) เพื่อกำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ยั่งยืน (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 1 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ผลักดันระบบ 
Internet of 
Things : IoT 
เพื่อกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกร
ของมหำวิทยำลัย 
ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

2. โครงกำรพัฒนำ
ระบบระบบกำรแจ้ง
เตือนอุปกรณร์ะบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร ์
 

- ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

2.1 มีระบบกำรแจ้งเตือนควำมผิดปกติของอุปกรณ์
ในระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Network and 
Computer Device) (ระบบ) 

1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ำยพัฒนำ
ระบบ
เครือข่ำย
คอมพิวเตอร ์

3. โครงกำรพัฒนำ 
Smart Data Center 
ด้วย IoT 
 

20,000 ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

3.1 มี Smart Data Center ด้วย IoT (จุดติดตั้ง) 5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศ และระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence : BI) เพื่อกำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ยั่งยืน (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมกำร
ใช้งำนฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ให้
เต็มประสิทธิภำพ 
 
2. ส่งเสรมิกำร
เผยแพรผ่ลงำน
ทำงด้ำนวิชำกำร
เข้ำสู่ฐำนข้อมลู
กลำงของ
มหำวิทยำลยั 
(CMRUIR) 

1. โครงกำรจัดหำ
ระบบ Cloud Web 
Server Hosting เพื่อ
สนับสนุนงำนวิจัยและ
กำรพัฒนำเว็บไซต์ของ
อำจำรย์ บุคลำกร และ
นักศึกษำมหำวิทยำลยั
รำชภัฏเชียงใหม ่

40,000 ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

1.1 มีระบบ Cloud Web Server Hosting 
(ระบบ) 
 
1.2 จ ำนวนเว็บไซต์ อำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ
ที่ใช้บริกำรระบบ Cloud Web Server Hosting 
(คน) 

1 
 
 

80 

 
 
 
 

ฝ่ำยพัฒนำ
ระบบ
เครือข่ำย
คอมพิวเตอร ์

2. โครงกำรใช้ Virtual 
Private Network 
(VPN) อย่ำงง่ำยเพื่อ
กำรสืบค้นข้อมลูเพื่อ
กำรเรยีนรู้อย่ำงมือ
อำชีพ 

- ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

2.1 ช่องทำงกำรให้บริกำรเครือข่ำย VPN (ช่องทำง) 
 

2 
 

 
 

 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศ และระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence : BI) เพื่อกำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ยั่งยืน (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่ ง เสริมกำร
ใช้งำนฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ให้
เต็มประสิทธิภำพ 

2. ส่งเสรมิกำร
เผยแพรผ่ลงำน
ทำงด้ำนวิชำกำร
เข้ำสู่ฐำนข้อมลู
กลำงของ
มหำวิทยำลยั 
(CMRUIR) 

3. โครงกำรพัฒนำ
ระบบคลังข้อมูลดิจิทลั
ด้ำนวิชำกำรของ
อำจำรย์ บุคลำกร 
นักศึกษำของ
มหำวิทยำลยั 
(CMRUIR) เพื่อเป็น
ช่องทำงในกำรเผยแพร่
งำนวิจัยและรักษำ
อันดับ Webometrics 

36,000 ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

3.1 จ ำนวนระบบคลังข้อมูลดิจิทัลด้ำนวิชำกำร 
(ระบบ) 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 

ฝ่ำยพัฒนำ
ระบบ
สำรสนเทศ 

 

 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศ และระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence : BI) เพื่อกำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
ยั่งยืน (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 3 พัฒนำระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำรภำยในองค์กร เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสรมิกำรใช้
ข้อมูลที่มีอยู่ใน
มหำวิทยำลยัเพื่อ
ประกอบกำร
ตัดสินใจในเชิง
บริหำรจดักำร
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

1. โครงกำรพัฒนำ
ระบบสนบัสนุนกำร
ตัดสินใจด้วยกำร
ประยุกต์ใช้ระบบธุรกิจ
อัจฉริยะ 

- ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

1.1 มีระบบสำรสนเทศเพื่อช่วยประกอบกำร
ตัดสินใจเชิงบริหำร (เรื่อง) 

4  
 

ฝ่ำยพัฒนำ
ระบบ
สำรสนเทศ 

 

 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพและกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศ 

เป้ำประสงค์ที่ 1 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน ด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ของมหำวิทยำลยั 
ให้มีประสิทธิภำพ 
เสถียรภำพให้
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำของ
มหำวิทยำลัยและ
รองรับเทคโนโลยี 
IoT 
 
2. สร้ำงควำม
ปลอดภัยดำ้น
สำรสนเทศบน
เครือข่ำยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

1. กำรบริหำรจัดกำร
เพื่อกำรให้บริกำรงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2,174,900 ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

1.1 อัตรำควำมเร็วอินเทอร์เน็ต (Gbps) 
- ภำยในประเทศ 
- ระหว่ำงประเทศ 
 
1.2. ร้อยละของพื้นที่ของมหำวิทยำลัย  
ที่ควรจะรองรับกำรใช้งำน WiFi (ร้อยละ) 
 
1.3. มีระบบรักษำควำมปลอดภัยบนระบบเครือข่ำย 
(ระบบ) 

 
4 
4 
 

80 
 
 
1 

 
 
 
 

 
 
 
 

ฝ่ำยพัฒนำ
ระบบ
เครือข่ำย
คอมพิวเตอร ์

2. โครงกำรจัดท ำ
ระบบตรวจสอบ
แผนผังของระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์
ของมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเชียงใหม ่

- ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

2.1 ระบบตรวจสอบแผนผังของระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
(ระบบ) 

1  

 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพและกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศ (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 1 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน ด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ของมหำวิทยำลยั 
ให้มีประสิทธิภำพ 
เสถียรภำพให้
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำของ
มหำวิทยำลัยและ
รองรับเทคโนโลยี 
IoT 
 
2. สร้ำงควำม
ปลอดภัยดำ้น
สำรสนเทศบน
เครือข่ำยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

3. โครงกำรตดิตั้งระบบ
เครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต
และครภุณัฑ์ระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์
ไรส้ำย ส ำหรับหอพัก
นักศึกษำ แม่ริม 1 

496,000 *ได้รับอนุมตัิ
งบประมำณเพิ่มเติม
ระหว่ำงปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

3.1 จัดหำระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ตและครภุัณฑ์
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอรไ์ร้สำย ส ำหรับหอพัก
นักศึกษำ แม่ริม 1 

1  
 

ฝ่ำยพัฒนำ
ระบบ
เครือข่ำย
คอมพิวเตอร ์

 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพและกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศ (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 2 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของมหำวิทยำลัยท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

1. มีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับภำครัฐ
และภำคเอกชนใน
กำรพัฒนำเครือข่ำย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนองค์
ควำมรู้ด้ำนวิชำกำร 
และเพื่อให้เกิดควำม
คุ้มค่ำ 

2. มีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหวำ่ง
มหำวิทยำลัย และ
หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำ เพื่อให้เกิด
องค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ด้ำนวิชำกำร 
และกำรวิจัยรว่มกัน 

1. โครงกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือ
ทั้งภำยใน และ
ภำยนอก ในกำรพัฒนำ
เครือข่ำยเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อให้เกิดกำร
แลกเปลีย่นองค์ควำมรู้
ด้ำนวิชำกำร 

- ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

1.1 จ ำนวนครั้งควำมร่วมมือกับเครือข่ำย (ครั้ง) 10  ฝ่ำยพัฒนำ
ระบบ
เครือข่ำย
คอมพิวเตอร ์

2. โครงกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือ
ทั้งภำยใน และ
ภำยนอก ในกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ
เพื่อให้เกิดกำร
แลกเปลีย่นองค์ควำมรู้
ด้ำนวิชำกำร 

- ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

2.1 จ ำนวนครั้งควำมร่วมมือกับเครือข่ำย (ครั้ง) 
 

3  ฝ่ำยพัฒนำ
ระบบ
สำรสนเทศ 

 

 

 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 4  ยกระดับระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพและสร้ำงธรรมำภิบำลบนพื้นฐำนศำสตร์พระรำชำ 

เป้ำประสงค์ที่ 1  มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุกในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร ควบคู่กับกำรสร้ำงธรรมำภิบำลบนพื้นฐำน
ศำสตร์พระรำชำ และเป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

1. น ำศำสตร์พระรำชำ
มำใช้ในกำร
บริหำรงำน 
 
2.สร้ำงระบบบริหำร
จัดกำรวทิยำลัย ที่มี
ควำมคล่องตวั 
ยืดหยุ่น และเชิงรุก
ด้วยระบบดิจิทลั 
 
3. มีระบบบริหำร
จัดกำรที่ด ีที่สร้ำง
คุณภำพชีวิตและ
ควำมผำสขุในกำร
ปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรในองค์กร 
ควบคู่กับกำรสร้ำงธรร
มำภิบำลบนพื้นฐำน
ศำสตร์พระรำชำ และ
เป็นไปตำมแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่ไดร้ับกำรยอมรับ
ในระดับสำกล 

1. กำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักดิจิทลัเพื่อ
กำรศึกษำ 

319,500 ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

 

1.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อผู้บริหำร 
(ครั้ง) 

4 
 

 
 

ฝ่ำย
บริหำรงำน
ทั่วไป 

2. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรส ำนักดิจิทลั
เพื่อกำรศึกษำ 

42,500 ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

 

2.1 บุคลำกรน ำควำมรู้มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน หรือ
ถ่ำยทอดให้กับบุคลำกรในองค์กร (ร้อยละ) 

80  
 

3.โครงกำรจดัท ำแผน
ยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำป ี

42,800 ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

 

3.1 จ ำนวนบุคลำกรผูเ้ข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏบิัติกำรประจ ำปี 
(ร้อยละ) 

80  
 

4. กำรประยุกต์ใช้แนว
ปฏิบัติที่ดีท่ียอมรับใน
ระดับสำกลมำใช้ใน
กำรด ำเนินงำน 

11,000 ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

 

4.1. มีกำรประยุกต์แนวปฏิบตัิที่ดทีี่ยอมรับในระดับ
สำกลมำใช้ในกำรด ำเนินงำน (แนวปฏิบัติ) 

1  
 

 

 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 4  ยกระดับระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพและสร้ำงธรรมำภิบำลบนพื้นฐำนศำสตร์พระรำชำ (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 1 มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุกในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร ควบคู่กับกำรสร้ำงธรรมำภิบำลบนพื้นฐำนศำสตร์
พระรำชำ และเป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

1. น ำศำสตร์พระรำชำ
มำใช้ในกำร
บริหำรงำน 
 
2.สร้ำงระบบบริหำร
จัดกำรวทิยำลัย ที่มี
ควำมคล่องตวั 
ยืดหยุ่น และเชิงรุก
ด้วยระบบดิจิทลั 
 
3. มีระบบบริหำร
จัดกำรที่ด ีที่สร้ำง
คุณภำพชีวิตและ
ควำมผำสขุในกำร
ปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรในองค์กร 
ควบคู่กับกำรสร้ำงธรร
มำภิบำลบนพื้นฐำน
ศำสตร์พระรำชำ และ
เป็นไปตำมแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่ไดร้ับกำรยอมรับ
ในระดับสำกล 

5. โครงกำรพัฒนำงำน
ด้ำนประกันคณุภำพ
กำรด ำเนินกำรเพื่อกำร
จัดกำรควำมรู้ (KM) 
และกำรด ำเนินกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยใน 

10,800 ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

 

5.1 ผลกำรประเมินงำนด้ำนประกนัคุณภำพกำร
ด ำเนินกำรเพื่อกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) และกำร
ด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 
(คะแนน) 
 
5.2 มีองค์ควำมรู้ใหม่เพื่อกำรบริหำรจัดกำร (เรื่อง) 
 
5.3 มีแผนบริหำรควำมเสี่ยง (แผน) 
 
5.4 มีแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (แผน) 
 
5.5 มีแผนกำรประกันคุณภำพ (แผน) 
 
5.6 มีแผนพัฒนำบุคลำกร (แผน) 

≥ 3.51 

 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ำย
บริหำรงำน
ทั่วไป 

6. โครงกำรจัดหำ
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิเพื่อ
สนับสนุนกำรเรยีนกำร
สอนและกำรบรหิำร
จัดกำร 

1,260,000 ตุลำคม 2564 ถึง 
กันยำยน 2565 

 

6.1 จัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 
(ชุด) 

1  
 

 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 4  ยกระดับระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีคุณภำพและสร้ำงธรรมำภิบำลบนพื้นฐำนศำสตร์พระรำชำ (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ที่ 1 มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ที่สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมผำสุกในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร ควบคู่กับกำรสร้ำงธรรมำภิบำลบนพื้นฐำนศำสตร์
พระรำชำ และเป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

1. น ำศำสตร์พระรำชำ
มำใช้ในกำร
บริหำรงำน 
 
2.สร้ำงระบบบริหำร
จัดกำรวทิยำลัย ที่มี
ควำมคล่องตวั 
ยืดหยุ่น และเชิงรุก
ด้วยระบบดิจิทลั 
 
3. มีระบบบริหำร
จัดกำรที่ด ีที่สร้ำง
คุณภำพชีวิตและ
ควำมผำสขุในกำร
ปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรในองค์กร 
ควบคู่กับกำรสร้ำงธรร
มำภิบำลบนพื้นฐำน
ศำสตร์พระรำชำ และ
เป็นไปตำมแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่ไดร้ับกำรยอมรับ
ในระดับสำกล 

7. ครุภัณฑ์ระบบกำร
ประชุมผำ่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

225,500 *ได้รับอนุมตัิ
งบประมำณเพิ่มเติม
ระหว่ำงปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

7.1 จัดหำครุภณัฑร์ะบบกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

1 
 

 
 

ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

 



 


