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ค าน า 
 

 รายงานผลการด าเนินงานของรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์  สุขะหุต ผู้อ านวยการส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายและแผนการบริหารงานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ของส านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 
26 มกราคม 2562 การรายงานครั้งนี้ เป็นผลการด าเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนหลัง  รอบ 3 ปี (27 
กุมภาพันธ์ 2563-26 สิงหาคม 2564) ซึ่งได้มีการด าเนินงานในด้านต่างๆ ภายใต้พันธกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) จัด
ให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอทีเพ่ือการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 2) 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และ 3) พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
นอกจากนี้ ได้ด าเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2562-2565) 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยในคราวเดียวกัน 

เอกสารรายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ ประกอบด้วย 1) แนวคิดการบริหารงานสู่เป้าหมาย 2) ผล
การด าเนินงานตามแผนการบริหารงาน 3) ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในคราวน าเสนอแผนการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน 4) ผลด าเนินงานตามที่
อธิการบดีมอบหมาย 5) ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของผู้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน 6) สภาพปัญหาการบริหารงานในช่วงที่ผ่านมา 7) ความต้องการของส่วนงานที่ต้องการ
ให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานที่ประจักษ์ดังกล่าว ได้รับความสนับสนุน ความร่วมมือกับส่วนงาน ความสามัคคี
ร่วมแรง ร่วมใจของคณะผู้บริหาร บุคลากรทุกฝ่าย/งาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารงานที่น าเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ครั้งที ่2  (รอบ 1 ป 6 เดือน หลัง)  
ในชวงการบริหารงานตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 – 26 สิงหาคม 2564 

....................................................... 

1. สรุปแนวคิดในการบริหารส่วนงานสู่เป้าหมาย  
โลกปัจจุบันในช่วงศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงอย่างสูงและหลากหลายที่มี

ผลกระทบ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โครงสร้างประชากร การเข้าสู่ประชาคมสูงวัย (Aging 
Society) Z-Generation และสถานการณ์โรคระบาด ประกอบกับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าว
กระโดด การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ ระบบงาน
และวิธีการท างานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์กรจ าเป็นต้องมีการปรับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
เทคโนโลยี หมายรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ ซึ่งต้องมีการ
วางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 

 
 
การพัฒนามหาวิทยาลัยพร้อมกับการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ และ
การบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation Plan) เป็นเครื่องมือเสริมทักษะด้าน
ระบบการเรียนการสอน ส าหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ส านักฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น
ศูนย์กลางแห่งการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรองมาตรฐานสากล  จึงต้อง
ตระหนักถึงความพร้อมทั้งด้านบุคลากร การเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่พร้อมรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (ค่านิยมของส านักฯ) ด้านงบประมาณ เครื่องมือ และเทคโนโลยี รวมถึงความ
คุ้มค่า คุ้มทุน และค านึงถึงผู้รับบริการด้วยมาตรฐานทางเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการ  บริการ
วิชาการแก่ชุมชนที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและส านักฯ พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือจากการจัดอบรมผู้ดูแลระบบ และงานบริการด้านวิชาการ นอกจากนี้ การผลักดันให้เกิดการพัฒนา
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การสร้างการตระหนักรู้เก่ียวกับภัยของเทคโนโลยี จริยธรรม (Ethic) รวมถึง
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ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวัดความรู้และทักษะทางด้านดิจิทัล เพ่ือสนองความต้องการสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปัจจัย
แวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โครงสร้างผู้สูงอายุ โครงสร้างนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี
ความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน มุ่งเน้นผลส าเร็จ โดยมีการบริหารภายใต้กรอบงบประมาณและ
เวลา 

 
 
ส านักฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส านักฯ 

สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและผลักดันนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล  ครอบคลุมด้ านการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้  การวิจัย  และการบริหารจัดการ 
(Administration)  

ปัจจุบันส านักฯ ได้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านการเป็น 
Smart University ของมหาวิทยาลัย ในอนาคตจ าเป็นต้องมีการ Transformation เพ่ือสอดรับกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ และการน าเทคโนโลยีเข้ามาเสริม เพ่ือให้ทัน
ตามโลกเศรษฐกิจซึ่งการ Transformation ที่หลากหลายประกอบด้วยการพัฒนาด้าน AI, Big Data, Block 
change, IOT, Open API HPC ตลอดจน การพัฒนา Digital Literacy ส านักฯ ได้จัดท ากลยุทธ์สู่เป้าหมาย 
ด้านที่ส าคัญ ได้แก่   
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1) Connectivity ความสามารถในการเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยี ได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุกที่ทุก

เวลา 
ส านักฯ มีนโยบายในการขยายการให้บริการให้แก่ผู้ใช้งานจากจ านวนอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมได้

จาก 5 device เป็น 10 Device สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ที่ครอบคลุมของเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครือข่ายไร้สาย ในทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบเครือข่ายหลัก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-NET) ครอบคลุมถึงการออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไข และบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ระบบเครือข่าย สายสัญญาณ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส ารวจ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไข 
และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ครอบคลุมไปถึงการจัดเตรียมสถานที่การก่อสร้างอาคารใหม่ ระบบไฟฟ้า และการ
ติดตั้งอุปกรณ์ เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้บริการระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย และมีความพร้อมใช้งานได้ตลอด 24 
ชั่วโมง  

2) Coverage ความสามารถในการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมพ้ืนที่บริการของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและแอพลิเคชันต่างๆ ผ่านทาง
ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยที่มีความเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายนอกและรวมถึงการบริการ
เครือข่ายแบบไร้สายรองรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย ที่เชื่อมต่อจากทุกที่ทุกเวลา โดยการเชื่อมต่อนั้นจะผ่านการ
ยืนยันตัวตนโดยใช้ระบบอีเมลของมหาวิทยาลัยเป็นแบบ Single Sign-on  

3) Accessibility ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีส าหรับผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึงผู้ใช้งานส าหรับรายบุคคล  

พัฒนาระบบการใช้งาน Single sign-on เพ่ือรองรับการใช้งาน โดยระบุตัวตนเพียงครั้งเดียว 
สามารถใช้งานระบบหลายระบบได้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ซ้ าอีก เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานใน
การเข้าถึงและใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี  
ที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาตามศูนย์บริการ ITSC Corner เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวนกว่า 
1000 เครื่อง กระจายอยู่ตามคณะ ส่วนงาน หอพัก ศูนย์บริการ ITSC Head Quarter ด้านหน้าส านักหอสมุด 
รวมจ านวนที่ให้บริการกว่า 46 ศูนย์ ซึ่งโดยน าเอาระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) มาให้
นักศึกษาใช้งานและมีแนวโน้มจะน าไปติดตั้งใช้งานในหน่วยสนับสนุนของส่วนงาน ซึ่งแนวคิดของการแชร์
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ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีเป็นแนวคิดใหม่ที่จะสนับสนุนการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน รวมถึงแนวคิด
การบริหารจัดการทรัพยากรด้านไอทีแบบยืดหยุ่น 

4) Reach Out การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึงผู้ใช้งานส าหรับรายบุคคล   
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มุ่งเน้นผู้ใช้งานเป็นส าคัญ การบริการที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการในทุกรูปแบบทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและรวมถึงการ ใช้เทคโนโลยีที่
สนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ อีกทั้งผู้บริหารที่สามารถใช้ข้อมูลเพ่ือการวางแผนและ
ประกอบการตัดสินใจ  

5) Security การด าเนินงานที่ค านึงถึงความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ      
การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Policy) การตระหนักรู้ความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security Awareness) ได้พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Data 
Center) ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ด้านการบริหารจัดการความม่ันคง ความปลอดภัยสารสนเทศ ( ISO/IEC 
27001) เพ่ือเป็นศูนย์กลาง ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้
การควบคุมดูแลของวิศวกรระบบเครือข่าย ที่เชี่ยวชาญ มีห้องศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัย บริการรับฝากเครื่องแม่
ข่าย (Co-Location) และบริการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Private Server) ในลักษณะของ
การให้บริการแบบ Private Cloud ให้แก่ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 

6) Standardization การพัฒนาเทคโนโลยี การออกแบบและการวางสถาปัตยกรรมโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Data Center) มีมาตรฐาน
ความปลอดภัย ISO/IEC 27001 ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของศูนย์
คอมพิวเตอร์หลักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เทียบเท่าระดับสากล มีเสถียรภาพ มีความน่าเชื่อถือ มีความ
ปลอดภัยสูง มีความพร้อมในด้านระบบไฟฟ้าส ารองต่อเนื่อง ระบบตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศหลาย
จุด ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบเครือข่ายสัญญาณ ระบบส ารองข้อมูลเครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล ช่วยให้ส่วนงานต่างๆ สามารถประหยัดงบประมาณการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรในแต่ละด้าน ถือเป็นการสร้างรากฐานที่ส าคัญ ในการสร้างความ
เชื่อมั่นในการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของส่วนงาน
ต่างๆ  
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2. ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารงานที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย รอบ 1 ปี 6 เดือนหลัง 
(รอบ 3 ปี) 

ส านักฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ :  

เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล 
พันธกิจ 

1) จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอทีเพ่ือการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การสื่อสาร และศูนย์
มาตรฐานข้อมูลกลาง   

2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจ  

3) พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
 

 
 
กลยุทธ์การด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนด้านดิจิทัลของส านักฯ ได้มุ่งสนับสนุนกระบวนการ่างนโยบาย และ 
บริหารจัดการอย่างมืออาชีพบนพ้ืนฐานของข้อมูลส าหรับผู้บริหารระดับสูง  (Executive & Strategic 
Support) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้เกิดกความร่วมมือกันทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (Collaboration) วางรากฐานส าคัญตั้งแต่การบริหารจัดการข้อมูลทุกระดับ เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการ (Administrative Data Management) รวมถึงการสนับสนุนงานประจ า พัฒนา
ทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากร (Digital Workforce) เพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนหรือ
พัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Operational Technology) อันน าไปสู่การยกระดับการพัฒนา
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กระบวนการท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรน้อยและผลสัมฤทธิ ์
ของงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้เกิดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยผ่านเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) เพ่ือขยายโอกาส และ 
ลดข้อจ ากัดในการเรียนของนักศึกษา และประชาชน และ ผู้สู งวัยที่ต้องการศึกษา  เรียนรู้นอก
สถาบันการศึกษาทั่วไป ซึ่งการด าเนินการตามแนวคิดดังกล่าว จะเกิดประโยชน์โดยรวมต่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย การขับเคลื่อนแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว ส านักฯ ได้วางยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานและแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562-
2565 ก าหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์ โดยมีผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ 
แผน ผล 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

แผน ผล 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอที (Digital Infrastructure)  
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้ปรับตัวชี้วัดจาก 2 ตัวชี้วัดเดิม เป็น 6 ตัวชี้วัดใหม่ ดังนี้ 
ร้อยละความพร้อมใช้ของ
บริการ CMU-NET  
(Network Availability) 

ร้อยละ 
99.99 

ร้อยละ 
99.99 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
99.99 

ร้อยละ  
99.99 

บรรลุ
เป้าหมาย 

 ณ กรกฎาคม 2564 

ร้อยละความพร้อมใช้ของ
บริการ Jumbo-NET 
(Wireless Availability) 

ร้อยละ 
99.99 

ร้อยละ 
99.81 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
99.99 

ร้อยละ  
99.99 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ณ กรกฎาคม 2564 

ร้อยละความพร้อมใช้ของ
บริการ Data Center 
(Server Availability) 

ร้อยละ 
99.99 

ร้อยละ 
100 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
99.99 

ร้อยละ  
99.99 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ณ กรกฎาคม 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวทิยาลัย (Digital 
Administration) 
ร้อยละของการทดสอบการ
ท างานของระบบ 
(Functional Test) 

เริ่มเก็บผลลัพธ์ในปี 2564 ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

บรรล ุ
เป้าหมาย 

เก็บข้อมูลเฉลี่ยสะสม 
ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – 
กรกฎาคม 2564 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้บริหารต่อระบบ BI  
(PA-Data Owner) 

ระดับ 
>= 4 

4.33 สูงกว่า
เป้าหมาย 

ระดับ 
>= 4 

- - ประเมินผล 1 รอบ  
เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4  

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ CMU MIS  
 
 

ระดับ 
>= 4 

ระดับ 
3.77 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย   

ระดับ 
>= 4 

ระดับ 
3.91 

ต่ ากว่า 
เป้าหมาย 

 

ประเมินผล 2 รอบ 
รอบแรก ณ ธ.ค. 63 (Q1) 
รอบสอง ณ ส.ค. 64 (Q4) 
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ 
แผน ผล 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

แผน ผล 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(Technology Applications for 21st Century Teaching and Learning) 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้ปรับตัวชี้วัดจาก 6 ตัวชี้วัดเดิม เป็น 5 ตัวชี้วัดใหม่ ดังนี้ 
ร้อยละรายวิชาที่เพิ่มข้ึนบน
ระบบ CMU MOOC 

มากกว่า 
ร้อยละ 10 

ร้อยละ 
0 

 มากกว่า 
ร้อยละ 10 

ร้อยละ 
63 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

เปิดระบบ CMU MOOC 
ในป ี2563 เป็นปีแรก 

ค่าเฉลี่ยจ านวนผูล้งทะเบียน
ต่อรายวิชาบนระบบ CMU 
MOOC  

มากกว่า 
250คน/
รายวิชา 

235 คน/ 
รายวิชา 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 

มากกว่า 
250คน/
รายวิชา 

516 คน/ 
รายวิชา 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

  

ระดับความพึงพอใจของผู้
ลงทะเบียนเรียนต่อการใช้
ระบบ CMU MOOC/LE 

ระดับ 
>=4 

4.38 มากกว่า 
เป้าหมาย 

ระดับ 
>=4 

4.52 สูงกว่า 
เป้าหมาย 

 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการผลิตสื่อ
ดิจิทัล 

ระดับ 
>=4 

4.33 มากกว่า 
เป้าหมาย 

ระดับ 
>=4 

4.43 สูงกว่า 
เป้าหมาย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับนวัตกรรมการบริการ (Technology Development for Service 
Innovation)  
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้ปรับตัวช้ีวัดจาก 4 ตัวช้ีวัดเดมิ เป็น 3 ตัวช้ีวัด ดังนี ้

การรับรองมาตรฐานระบบ
บริหารความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information 
Security Management 
System: ISMS) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 

ผ่าน ผ่าน บรรลุ
เป้าหมาย 

ผ่าน ผ่าน บรรลุ
เป้าหมาย 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013   

ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx  

ระดับ 
4 

ไม่มีการ
ประเมิน 

  ระดับ 
5 

 รอการ
ประเมิน 

ปีงบประมาณ 2563 
มหาวิทยาลยัเปลีย่นการ
ประเมินผลเกณฑ์ EdPEx 
ปีงบประมาณ 2564 จะ
ได้รับการตรวจในวันท่ี  
25 พฤศจิกายน 2564 

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ท างานตามแผน 

95.00 89.25 ต่ ากว่า 
เป้าหมาย 

95.00 95.83 สูงกว่า
เป้าหมาย 
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สรุปผลการด าเนินงานที่มีความโดดเด่น  

 

ส านักฯ ด าเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการขับเคลื่อนสู่ Digital 
Transformation โดยมีผลลัพธ์ตามองค์ประกอบกระบวนการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้  
 

1. ด้านการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา สนับสนุน
นโยบายมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University 

1.1. พัฒนาชุดข้อสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) โดยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง
คณะท างานพัฒนาชุดข้อสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขึ้น ประกอบด้วย ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยชุดข้อสอบที่
พัฒนาขึ้นจะน าไปด า เนินการจัดสอบวัดความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งด าเนินการตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันมีชุดข้อสอบเสร็จสิ้นแล้วจ านวน 1,039 ข้อ ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลคะแนนที่ได้สามารถเทียบเคียงมาตรฐานระดับ
สากล (optional)   

1.2. พัฒนารู ปแบบการช า ร ะ เ งิ นแบบไร้ เ งิ น สด  ( Cashless)  ไ ด้ แก่  ร ะบบบริ จ า ค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Donation) ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต โดยประยุกต์ใช้ในลักษณะการบริจาค
เงินด้วยคิวอาร์โค๊ด (QR Code Payment) ภายใต้ข้อก าหนดมาตรฐานของ Thai QR Payment เป็นระบบที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการมุ่งสู่การเป็น Digital University ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน มีโครงการที่เปิดรับ
บริจาคผ่านระบบ CMU e-Donation ทั้งสิ้น 42 โครงการจาก 20 หน่วยงาน มีผู้บริจาคเงินผ่านระบบฯ 
จ านวน  4,654 ครั้ง เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,147,782.39 บาท (ข้อมูล ณ 1 สิงหาคม 2564) 

1.3. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen โดยได้ด าเนินงานโครงการ CMU 21st 
Century Learning เพ่ือการพัฒนาสื่อในแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดส าหรับมหาชน 
(Massive Open Online Course : MOOC) และสนับสนุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ทั้งด้านการจัดโครงการ
จัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen  
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1.4. ด าเนินงานด้านการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งเป็น 

1) CMU-ePro ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยวัด
ทักษะ 3 ด้าน ได้แก่ 1) Listening and Oral Expression 2) Reading and Vocabulary 3) Grammar 
and Written expression  

2) CMU-eGrad ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยวัด 
3 ด้าน ได้แก่ 1) Listening 2) Reading 3) Use of English  

 
1.5. โครงการ  CMU Lanna Portal สร้างเว็บไซต์ชื่อว่า creativelanna.cmu.ac.th เ พ่ือ

รวบรวมองค์ความรู้ในรูปผลงานวิชาการ งานวิจัยและข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับล้านนาศึกษาอย่างเป็นระบบ
และมีมาตรฐาน รองรับยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ อ านวยความสะดวกต่อนักวิจัย ถ่ายทอดและเผยแพร่
องค์ความรู้ล้านนาคดี มีการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน 1) การรวบรวมองค์ความรู้ 2) การเผยแพร่ 3) การต่อยอด
สร้างนวัตกรรม 4) การสร้างสภาพแวดล้อมล้านนา ถือเป็นการรวบรวมคลังความรู้ไว้ที่เดียว  โดยมีระบบการ
เก็บข้อมูลที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO27001 ช่วยให้ข้อมูลปลอดภัยมากขึ้น   

 
1.6. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
1) ระบบการยื่นค าร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ส าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) https://scholarship.mis.cmu.ac.th เพ่ือช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก และค่า
ครองชีพ ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ  

2) ระบบทุนปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพ่ือช่วยเหลือ
ความเดือดร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ (COVID-19)ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ทุกชั้นปี ทุกระดับ โดยมีค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน  

3) ระบบสารสนเทศจัดหางาน เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ (COVID-19) 

4) ระบบลงทะเบียนและจัดหาบริการซิมอินเทอร์เน็ตฟรี เพ่ือสนับสนุนการเรียนออนไลน์
ให้แก่นักศึกษา โดยส านักฯ ด าเนินการร่วมกับกองคลัง ส ารวจความต้องการและจัดหาซิมอินเทอร์เน็ตฟรี 
ระยะเวลาการใช้งาน 90 วัน เพ่ือใช้ในการเรียนออนไลน์ โดยใช้บริการจาก บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส 
เน็ตเวอร์ค จ ากัด(AIS) บริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จ ากัด(True Move) บริษัท ดีแทคไตร
เน็ต จ ากัด(DTAC) และ บริษัท บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน มีนักศึกษาแจ้งความประสงค์ในการขอรับการ
สนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตฟรี 5 ครั้ง จ านวน 16,541 ราย แบ่งเป็น AIS ร้อยละ 44.15 (7,313 สิทธิ์การใช้
งาน) True ร้อยละ 35.16 (5,816 สิทธิ์การใช้งาน) Dtac 19.66  (3,252 สิทธิ์การใช้งาน )และ TOT 1.03 
(170 สิทธิ์การใช้งาน)  
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5) พัฒนา เ ว็ บ ไซต์ เ พ่ื อกา รสื่ อ ส า รกั บนั กศึ กษาชั้ นปี ที่  1  ( First Year Student) 
https://cmu.ac.th/th/firstyear/ และร่วมกับส านักทะเบียนและประมวลผล พัฒนาห้องเรียน (Virtual 
Classroom) จุดนัดพบส าหรับอาจารย์และนักศึกษาบนแพลทฟอร์มไมโครซอฟท์ (Microsoft Team) เพ่ือ
เป็นช่องทางในการพบปะของอาจารย์และนักศึกษา สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ ในภาคการศึกษาท่ี 1/2564 

1.7. การออกแบบศูนย์บริการสารสนเทศส าหรับนักศึกษา(ITSC Corner) เพ่ิม ปัจจุบันมี
ทั้งหมด 46 ศูนย์ กระจายตามคณะต่างๆ และศูนย์ ITSC Corner Head Quarter (ด้านหน้าส านักหอสมุด) 
เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน ทุกที่ทุกเวลา มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
ปัจจุบันมีสถิตกิารเข้าใช้บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพทุกศูนย์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้
สร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จึงมีนโยบายที่จะจัดตั้งศูนย์บริการเทคโนโลยีส ารสนเทศขึ้นอีก 1 ศูนย์ 
เพ่ือให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาในลักษณะ Co- working Space ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี โดยเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ 2 โซน โซนที่ 1 เป็นพื้นทีส่ าหรับให้นักศึกษาใช้เป็น
พ้ืนที่ Co-Working Space โซนที่ 2 เป็นพ้ืนที่ส าหรับให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นักศึกษาใช้บริการ
การเรียนการสอนออนไลน์ คาดว่าจะรองรับการใช้งานให้นักศึกษา และจะเป็นแหล่งที่ดึงดูดให้นักศึกษามาใช้
บริการนอกเวลาเรียน ที่มีความสะดวก ทันสมัย และปลอดภัย ไม่ไกลจากที่พัก โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุน
งบประมาณจ านวน 2,000,000 บาท 

1.8. ให้บริการอีเมล์  @cmu.ac.th “CMU Mail to Cloud” ใช้ เทคโนโลยี  Cloud ของ
ไมโครซอฟต์ บนบริการ Office 365 ได้ด าเนินการย้ายเมล์ของบุคลากรจ านวน 45 ส่วนงาน 14,562 
Mailbox เสร็จสิ้น พบว่าไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานแต่อย่างใด 

1.9. จัดตั้งศูนย์ให้บริการคอมพิวเตอร์ หรือ ITSC Corner กระจายตามคณะ และหอพัก
นักศึกษาทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 46 ศูนย์ ในลักษณะ Smart Classroom ด้วยไอทีที่ทันสมัย จ านวน 1,000 
เครื่อง 

1.10. ส านักฯ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการให้บริการด้านการ
ประชุม สัมมนาออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ ZOOM, MS Team, Facebook Live, Youtube 
รวมถึงการให้บริการถ่ายท าและตัดต่อคลิปประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย มีหน่วยงานขอใช้บริการเฉลี่ย
จ านวน 45 ครั้ง/เดือน 

1.11. ส านักฯ ร่วมกับบริษัท Microsoft และ  Autodesk ใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ลิขสิทธิ์  Microsoft ได้แก่ ซอฟต์แวร์ Microsoft office365  Microsoft 
Windows และ DreamSpark Premium และ ลิขสิทธิ์ Autodesk ได้แก่ ซอฟต์แวร์ส าหรับการออกแบบ
ทางด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม การจ าลอง อาทิ AutoCAD, Maya 3cs, MAX เพ่ือสร้างงานด้าน
มัลติมีเดีย ในรูปแบบสามมิติ รวมถึงการพัฒนา Application บนมือถือ 

1.12. ศูนย์สอบด้านไอทีด้วยระบบการสอบออนไลน์ตามมาตรฐานสากล ICDL โดยความร่วมมือ
ทางวิชาการกับบริษัทแพลนเน็ท คอนซัลแตนทัส จ ากัด ให้บริการอบรมทักษะความสามารถคอมพิวเตอร์ 
เตรียมความพร้อมด้าน Digital Literacy แก่บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1.13. จัดหาซอฟต์แวร์ Antivirus (End point Securities) เพ่ือป้องกันความเสียหายของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ ระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ อันอาจจะเกิดจากเครื่องลูก
ข่ายถูกโจมตีจากมัลแวร์รูปแบบต่างๆ อาทิ virus และ spyware ในปี พ.ศ. 2561-2563 ส านักฯ ได้วาง
แนวทางในการจัดหาซอฟต์แวร์ จ านวน 10,000 Licenses ภายใต้งบประมาณ 3,989,000 บาท และ  
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มีผู้ใช้งานประมาณ 5,300 License ปัจจุบัน ได้ขยายเวลาการให้บริการส าหรับผู้ใช้งานระบบ Antivirus 
ดังกล่าว  

1.14. จัดเวที IT Dinner Talk ในหัวข้อ “Digital Transformation” มุ่งสู่งการเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล ส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นวิทยากร เพ่ือสนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ เรือนรับรองอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1.15. พัฒนาบริการ เครื่ องคอมพิว เตอร์ ประมวลผลประสิทธิภาพสู ง เ พ่ื องานวิ จั ย  
(HPC: High Performance Computing) 

ส านักฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของงานวิจัยซึ่งเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ ให้
ความส าคัญดังกล่าว ส านัก ฯ จึงได้ริเริ่มให้มีการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลประสิทธิภาพสูง
ให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

โดยปัจจุบันได้มีการจัดสรรทรัพยากรที่เหลือใช้งานจากระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
เสมือน (VDI: Virtual Desktop Infrastructure) มาให้นักวิจัยที่มีความจ าเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพสูงในการใช้ด าเนินการวิจัยทั้งนี้ในเบื้องต้นลักษณะการใช้งานของนักวิจัยอาจจะมีการใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลในลักษณะเครื่องเดี่ยว หรือในขั้นสูงขึ้นอาจมีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลร่วมกันมากกว่า 2 เครื่องขึ้นไป เพ่ือใช้ในการค านวณและประมวลผลงานวิจัยเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

2. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ความเป็น Digital University 
1) ส านักฯ ให้บริการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ช่วย

ประหยัดงบประมาณการลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายในการดูแลศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO27001 

2) จัดตั้งศูนย์ให้ใช้เทคโนโลยี Cloud ของไมโครซอฟท์ บนบริการ Office 365 เพ่ือให้บริการ
อีเมล์ @cmu.ac.th “CMU Mail to Cloud” โดยได้ด าเนินการย้ายเมล์ของบุคลากรจ านวน 45 ส่วนงาน 
14,562 Mailbox เสร็จสิ้น และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) ใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ลิขสิทธิ์ Microsoft ได้แก่ ซอฟต์แวร์ 
Microsoft office365  Microsoft Windows และ DreamSpark Premium และ ลิขสิทธิ์ Autodesk ได้แก่ 
ซอฟต์แวร์ส าหรับการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม การจ าลอง อาทิ AutoCAD, Maya 
3cs, MAX เพ่ือสร้างงานด้านมัลติมีเดีย ในรูปแบบสามมิติ รวมถึงการพัฒนา Application บนมือถือ 

4) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงโอกาสในการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้มี
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long-Life Learning) รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ โดย
จัดตั้งศูนย์สอบด้านไอทีด้วยระบบการสอบออนไลน์จากสถาบัน International Computer Driving 
License (ICDL) ขึ้น 

5) ส านักฯ ได้วางแนวทางในการจัดหาซอฟต์แวร์ Antivirus (End point Securities) จ านวน 
10,000 Licenses เพ่ือป้องกันความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ ระบบ
เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ อันอาจจะเกิดจากเครื่องลูกข่ายถูกโจมตีจากมัลแวร์รูปแบบต่างๆ อาทิ virus และ 
spyware ในปี พ.ศ. 2563-2564 (ต่อเนื่อง) ภายใต้งบประมาณ 4,980,850 บาท   
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6) ยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส านักฯ ได้ใช้
เทคโนโลยี Microsoft Teams สนับสนุนการปฏิบัติงานและการสื่อสารของบุคลากรกรณีที่ปฏิบัติงานที่บ้าน 
(Work From Home) ตามนโยบายการลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า นอกจากนี้ 
ส านักฯได้ซื้อลิขสิทธิ์ ZOOM ส าหรับการเรียนการสอน การประชุมออนไลน์ การสัมมนาออนไลน์ เป็น
เครื่องมือในการปรับตัว ปรับกระบวนการท างานของบุคลากร เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรและก้าวสู่มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล 

7) จัดการสัมมนาให้ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
เพ่ือให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้กับผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของแต่ละส่วนงาน ให้ทราบแนวปฏิบัติ และ กรณีศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

 
3. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับนวัตกรรมการบริการ (Technology Development for 

Service Innovation) 
1) CMU MOOCs (Chiang Mai University Massive Open Online Course)  โ ด ย ได้ รั บ

งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทุนแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ในการจัดสร้างสื่อการสอน
ออนไลน์ โดยส านักฯ ได้สนับสนุนเครื่องมือ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการจัดท าสื่อการสอนออนไลน์ให้แก่
คณาจารย์ ณ ปัจจุบัน มีการเริ่มด าเนินการจัดท าสื่อการสอนออนไลน์ จากคณาจารย์ที่ได้รับทุนจ านวน 10 
กระบวนวิชาออนไลน์ โดยจะเริ่มทยอยเปิดสอนผ่านระบบ CMU MOOC ภายในปลายปีนี้ ปัจจุบันมีการน า
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC ที่เปิดสอนโดยคณาจารย์ของมช. ในโครงการ Thai MOOC ร่วมกับสื่อ
ออนไลน์ CMU MOOC ที่เปิดสอนอยู่บนระบบ CMU MOOC ด้วยกันจ านวน 33 รายวิชา มีผู้เรียน จ านวน 
42,004 คน ทั้งนี้ ระบบการเรียนออนไลน์ดังกล่าว พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและประเทศ 

2) ส านักฯ ยกระดับการจัดการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์ โดยก าหนดแนวทางการใน
การใช้ เครื่องมือส าหรับจัดการระบบการเรียนการสอนออนไลน์  ผ่าน Application ZOOM และ 
Application Team ทดแทนการเรียนการสอนปกติ   

3) ส านักฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง และได้พัฒนาระบบ CMU-e Vote ขึ้นเป็นครั้ง
แรก เพ่ือด าเนินงานเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกับ ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กองบริหารงานบุคคล และผู้แทนจากส่วนงาน
ต่างๆ 

4) ส านักฯ ร่วมกับส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดท าโครงการพัฒนาระบบ
เงินเดือนมหาวิทยาลัย (CMU Payroll)   

5) สนับสนุนมหาวิทยาลัยเป็นสังคมไร้เงินสด (University Cashless Society) ได้พัฒนาระบบ
เบิกจ่ายเงินวิจัย จากแหล่งทุนให้กับนักวิจัย ร่วมกับธนาคารยูโอบี เพ่ือช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการ
เบิกจ่ายแบบเดิม ซึ่งใช้เวลานานไม่ต่ ากว่า 1 เดือน ในการเบิกจ่ายเงินให้กับนักวิจัย ส านักฯได้พัฒนาระบบ
เบิกจ่ายเงินวิจัย จากแหล่งทุนให้กับนักวิจัย ร่วมกับธนาคาร ยูโอบี เพ่ือช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการ
เบิกจ่ายแบบเดิม ซึ่งใช้เวลานานไม่ต่ ากว่า 1 เดือน ในการเบิกจ่ายเงินให้กับนักวิจัย นอกจากนี้ ได้ร่วมกับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ พัฒนาระบบ QR Payment Gateway และพัฒนาระบบ CMU e-Donation   รวมทั้ง 
ร่วมกับกองคลัง พัฒนาระบบเงินเดือน CMU Payroll ผ่านทาง SCB Business Net 
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4. ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
1) ความร่วมมือกับบริษัท หัวเหว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้มอบหมายให้ส านักฯ เป็นฐานในการประสานความร่วมมือกับบริษัท หัวเหว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
จ ากัด ซึ่งลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย “5G Powered Smart University 
Enabled with Cloud and AI” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เพ่ือยกระดับและติดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ไอทีและการใช้เทคโนโลยี 5G ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือให้มีห้องเรียนอัจฉริยะและโซลูชั่นเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้มีความร่วมมือด้านวิจัยที่กว้างขึ้นแล้ว บริษัท หัวเหว่ย
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ให้บริการเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Big Data และบริการ Cloud เชื่อมต่อกับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์
บริหารและการจัดการเมืองอัจฉริยะ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ 

2) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง และกรอบความร่วมมือพิเศษ พัฒนาและขยายระบบ
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) Jumbo Plus ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีจุดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายจ านวน 
7,000 จุด ครอบคลุมทั้งภายในมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท ซิสโก้ 
ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

3) ร่วมมือกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โครงการ “การอ านวยความ
สะดวกภาครัฐในการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น” โดยร่วมกับ
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และเทศบาลเมืองแม่เหียะ ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาระบบ เพ่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความ
สะดวกในการบริการแก่ประชาชน รวมถึงบูรณาการฐานข้อมูลขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล น าไปสู่การบริการภาครัฐ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ
จ านวน จ านวน 50 แห่งทั่วประเทศ 

4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน
การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนสู่ระบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM (Online Learning) ส าหรับ
อาจารย์และนักศึกษาขยายโอกาสและลดข้อจ ากัดในการเรียนการสอนในยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ได้จัดพื้นที่ส าหรับการเรียนรู้แบบทุกที่ทุกเวลาโดยมีศูนย์ให้บริการทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัยจ านวน 46 ศูนย์ และอยู่ระหว่างปรับปรุงพ้ืนที่ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี
เพ่ิมขึ้นอีก 1 ศูนย์ ในลักษณะ Co Working Space พร้อมนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลพ้ืนที่ AIS Playground 
เพ่ือให้บริการนักศึกษาในการเข้าใช้บริการ ในด้านการสอนของอาจารย์ได้จัดให้มีศูนย์บริการบันทึกสื่อการ
สอน “ITSC New Media Studio” จ านวน 8 ห้อง 2 แห่ง ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 5 ห้อง และ
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 3 ห้อง 

5) พัฒนารายวิชา เพ่ิมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ส าหรับการเรียนการ
สอนในระบบเปิด (MOOC) สามารถขยายผลสู่บุคคลผู้ที่สนใจทั่วไปเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
นอกจากนี้ ได้พัฒนาชุดข้อสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้
พัฒนาข้อสอบ 5 หัวข้อ เพื่อใช้ในการจัดสอบ ประกอบด้วย 1. Essence of Basic Computer and Mobile 
Devices 2. Online and Social media 3. Key Applications 4. Security 5. Ethics  

นอกจากการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย การด าเนินงานตามนโยบาย
อธิการบดีและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักฯ และการด าเนินงานตาม
กระบวนการสู่วิสัยทัศน์ ส านักฯ ได้ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
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1) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา พัฒนารายวิชา 
สื่อ ข้อสอบ ส าหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) ภาคเหนือตอนบน  

2) ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาได้แก่  
o โครงการวิจัยพฤติกรรมผู้เรียนและรูปแบบ (Model) การใช้การเรียนการสอนออนไลน์

ในระบบเปิด (Thai MOOC) ร่วมกับการสอนปกติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเครือข่ายภาคเหนือตอนบน  
o โครงการวิจัยและพัฒนากรอบโครงสร้างหลักสูตรส าหรับการเรียนรู้ทักษะทาง

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum Framework)  
o โครงการพัฒนาโมดูลเชื่อมโยงส าหรับมหาวิทยาลัย องค์กร สถาบันที่ให้บริการ MOOC 

(MOOC Provider) 
3) ส านักฯ ร่วมกับส านักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดท าโครงการดังนี้  

o โครงการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ CMU Lanna Portal  
o โครงการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศ

ไทย  
5. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการกระบวนการ 

1) จัดฝึกอบรมการสร้างความเข้าใจแนวคิด OKRs (Objectives and Key Results) กับการ
พัฒนาส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศาสตราจารย์ ดร .นภดล ร่มโพธิ์ เจ้าของพอดแคสต์ 
Nopadol’s Story ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง OKR เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564  

2) จัดงานสัมมนา “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย CMU Dev Day ครั้งที่ 3” เพ่ือน าไปสู่การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
กลางของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2564  

3) การจัดอันดับเว็บไซต์ตามเกณฑ์การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก Ranking Web of 
Universities โดยเว็บไซต์ webometrics.info ปี 2563-2564 ดังนี้  

 
ตารางแสดงผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 ครั้งหลังสุด 

รอบการจัด
อันดับ 

อันดับ
ประเทศ 

อันดับ
เอเชีย

ตะวันออก 
เฉียงใต้ 

อันดับ
เอเชีย 

อันดับ
โลก 

Presence Impact Openness Excellence 

ก.ค. 2564 3 10 157 765 ยกเลิก* 692 1143 969 

ม.ค. 2564 3 9 132 698 ยกเลิก* 681 1059 964 

ก.ค. 2563 3 10 146 734 229 745 1260 965 

ม.ค. 2563 3 9 144 755 339 708 1415 991 
 
การจัดอันดับตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 เป็นต้นมา มีการเปลี่ยนแปลงด้านเกณฑ์การให้คะแนนที่ ทาง 

Webometrics ได้ท าการยกเลิกเกณฑ์ Presence ซึ่งเป็นการนับจ านวนเพจทั้งหมดในเว็บไซต์ โดยสาเหตุที่
ยกเลิกเนื่องจาก การนับจ านวนเพจนั้น ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของเว็บไซต์   
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งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
ส านักฯ ด าเนินงานตามพันธกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานจาก 

3 แหล่ง ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย และ เงินรายได้จากการบริการ
วิชาการและการวิจัย 

 
  

การพึ่งพาตนเองทางการเงิน  (ณ 30 มีนาคม 2564) 
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การบริหารจัดการองค์กร (ITSC) โดยใช้ BI : Business Intelligence  
การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้ BI : Business Intelligence เป็นการน าข้อมูลจ านวน

มหาศาล ที่ถูกสร้างขึ้นจากทุกส่วนงาน ซึ่งได้พัฒนาตั้งแต่ปี 2555 ประกอบด้วย ข้อมูลสัดส่วน รายรับ 
ค่าใช้จ่ายด้านการเงิน เพ่ือให้ทราบถึงสถานะทางการเงินของส่วนงาน และแสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเอง ทั้งนี้ ในส่วนของส านักฯ มีสถานะทางการเงินที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้  ถึงแม้ในบางปี
อาจจะมีงบประมาณลดลง อันเนื่องจาก รายรับจากการสนับสนุนของส่วนกลางลดลง หรือ ช่วงที่ผ่านมา มี
จ านวนนักศึกษาใหม่ลดลง ส่งผลให้รายรับจากค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศลดลง เป็นต้น  นอกจากนี้ 
ข้อมูลของทุกส่วนงาน ที่มีปริมาณมาก ระบบฐานข้อมูลที่จะใช้ในการรองรับการจัดเก็บ ประมวลผล และ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการ  จึงเป็นความท้าทายขององค์กรที่เกิด
แนวคิดในด้านการบริหารจัดการ Big Data ซึ่งจะมีการใช้ซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ เพ่ือช่วยประกอบการ
ตัดสินใจในการเสริมสร้างสมรรถนะการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน  
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3. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยท่ีได้ให้ไว้ในช่วงการเสนอแผนการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน  
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 พิจารณาแล้วรับทราบแผน ปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ของ

ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามท่ีเสนอ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
จากวิสัยทัศน์ของส านักฯ “เป็นศูนย์กลางโดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 
1. เนื่ องจากในอนาคตเทคโนโลยีจะมี การ

เปลี่ยนแปลงไปอีกมาก การเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลัย
อาจมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม ดังนั้น
รูปแบบการบริหารและการปรับเปลี่ยนที่จะ
เกิดขึ้น เพราะนอกจากการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานในรูปแบบใหม่ๆแล้ว ยัง
จะต้องมีส่วนช่วยพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยด้วย 

- ส านักฯ ได้มีการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน โดยเชื่อมต่อโครงข่ายเน็ตเวิร์คหลัก
ของมหาวิทยาลัยไปตามโหนด (Node)  
ต่าง ๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ด้วยความเร็วสูง
ถึง 40 Gbps รวมถึงได้มีจัดหาโครงข่าย 
ไร้สายมากกว่า 5,900 จุด ปัจจุบันมีจุด
ให้บริการกว่า 7,000 จุดทั่ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น 

- ปรับการให้บริการคอมพิวเตอร์ 46 ศูนย์
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากระบบ PC
เป็นระบบ Virtual desktop 
infrastructure (VDI) ซึ่งเป็นระบบที่
ให้บริการจากระบบ VM-ware Horizon 
คอมพิวเตอร์เสมือนบนระบบ Cloud ช่วย
ลดขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรม สามารถใช้
งานได้หลายเครื่อง  
มีความปลอดภัยสูง ส าหรับบริการนักศึกษา

- นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์  
มี Wi-Fi ใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่ว
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
- นักศึกษามีศูนย์บริการศูนย์บริการ

คอมพิวเตอร์ สามารถใช้ในการเรียน
ออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา  

- ลดค่าใช้จ่ายของส่วนงานในการจัดหา
เครือข่าย (Server)  

 
 
 
 

ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 
และนักวิจัยในการเข้าถึงข้อมูลในทุกท่ีทุก
เวลา  

- มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์
นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) 
ภายใต้ส านักฯ มีหน้าที่ในการพัฒนาทักษะ
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และ
ตอบสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 

 
 
- ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ 

(TLIC) โอนย้ายไปสังกัดส านักงาน
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 
2564 

- พัฒนาระบบให้อาจารย์ใช้ในการเรียน
การสอน ปัจจุบันมีอาจารย์มาใช้กว่า  
3,000 กระบวนวิชา 

- จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ /
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่
ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ใน
ศตวรรษท่ี 21 และการสนับสนุนด้าน
วัตกรรมการเรียนการสอนส าหรับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 
21st Century Learning Day 2020) 

2. การท า Digital Transformation ในปัจจุบัน
นั้นสามารถด าเนินการได้ง่าย เนื่องจากมี
เทคโนโลยีต่าง ๆ อยู่จ านวนมาก แต่วิธีการ
เปลี่ยนแนวความคิด (Mindset) ของผู้บริหาร 
คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยจากสิ่ง
ที่เป็น analog ให้มีความเป็น digital นั้นถือ

- Digital Literacy ที่ประกอบไปด้วย 5 ด้านที่
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ข้อ ประกอบด้วย  
1) Essence of Basic Computer and 
Mobile Devices: เป็นการวัดทักษะในการ
ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Smart 
Devices ตั้งแต่เบื้องต้น เช่นเปิดเครื่อง การ

จัดท าแผนการให้ความรู้ความเข้าใจ การ
ฝึกอบรม แผนพัฒนาบุคลากร และ
แผนการพัฒนาอาจารย์ใหม่  

ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 
เป็นประเด็นส าคัญที่ต้องมีแผนรองรับและมี
การด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มิฉะนั้นแล้ว
ก า รท า  Digital Transformation ก็ จ ะ ไ ม่
บรรลุผลส าเร็จ 

ใช้งานระบบปฏิบัติการ การจัดการไฟล์ต่างๆ 
2) Online and Social media: เป็นการ
วัดทักษะการใช้ Browser ในการสืบค้น เข้า
เว็บไซต์ต่าง ๆ การใช้งานอีเมล์ การเข้าใจใน
หลักการของการสื่อสารผ่านสื่อ Social 
Media 
3) Key Applications: เป็นการวัดทักษะ
ในการใช้ Application ทีอ่ยู่บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์ Smart Devices 
ที่มีความจ าเป็นต่อการใช้งาน เช่น 
Microsoft Office และ Application อ่ืนๆ 
ที่จ าเป็น  
4) Security: การวัดทักษะในหัวข้อนี้จะ
เป็นการวัดทักษะด้านความปลอดภัยทาง
สารสนเทศ ซึ่งมาจากข้อที่ 1-3 เช่น การ
ป้องกันตนเองจากอีเมล์หลอกลวง เป็นต้น  
5) Ethics: การวัดทักษะในหัวข้อนี้จะเป็น
การวัดทักษะทางจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีจากข้อที่ 1-3 เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วย
การกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

- การพัฒนา Digital Mindset ของบุคลากร 
และการพัฒนาระบบ BI (Business 
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 
Intelligence) เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในด้านการวิเคราะห์การตัดสินใจส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 

- การท า Digital Transformation ได้แก่  
จัดอบรม IT ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
ให้สามารถใช้ IT เพ่ือการติดต่อสื่อสาร  
การสั่งงานและการตัดสินใจ นอกจากนี้   
ได้จัดท าหลักสูตรอบรมส าหรับ CEO 30 
ชั่วโมง และจัดอบรม พรบ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

3. ยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่ได้น าเสนอมีความ
เหมาะสมแล้ว แต่หากไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณที่เพียงพอ การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุผลก็เป็นไปได้ยาก 
ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สารสนเทศควรได้รับการจัดสรรงบประมาณที่
เหมาะสมและควรมีแผนการลงทุนทุกๆ 3-4 ปี 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การบริหารของอธิการบดีได้ 

-ส านักฯ ด าเนินงานตามพันธกิจ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ มีงบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนินงานจาก 3 แหล่ง ได้แก่ งบประมาณ
แผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
และ เงินรายได้จากการบริการวิชาการและ 
งานวิจัย นอกจากนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย ได้แก่ สนับสนุนการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยงบประมาณลงทุน 
ถึง 124.5 ล้านบาท  
นอกจากนี้ ได้มีแผนในการขยายการติดตั้ง
เครือข่ายไร้สายไปยังหอพักนักศึกษา ในช่วงปี 

- ขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 7,000 จุด 
ครอบคลุม 100% ของพ้ืนที่ใช้งาน   
ในปี 2564 ไดน้ าร่องขยายโครงข่าย 
ไร้สายไปยังหอพักนักศึกษา 40 ปี 
จ านวน 504 ห้อง รองรับนักศึกษาใช้
งานจ านวน 1,008 คน  
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 
2565-2566 คาดว่าจะใช้จ่ายงบประมาณท้ังสิ้น 
27.5 ล้านบาท  
-สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง
ของมหาวิทยาลัย ด้วยงบประมาณสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย ปีละ 2-3 ล้านบาท และ
สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ตามโครงการต่างๆ 
ด้วยงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท 
 
 
-มหาวิทยาลัยจัดสรรในการจัดตั้งศูนย์ New 
Media Studio คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อม
อุปกรณ์ เครื่องมือสนับสนุนการจัดท าสื่อการ
สอนที่เก่ียวข้อง ด้วยงบประมาณ 7,596,200 
บาท 
-มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณจัดซื้อ
เครื่องมือ อุปกรณ์  New Media Studio  
ณ ส านักฯ ด้วยงบประมาณ 1,030,000 บาท  
 
-มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการ
ปรับปรุงศูนย์ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์  
ณ ITSC Corner อาคารวิทยาลัย ศิลปะ สื่อ
และเทคโนโลยี ด้วยงบประมาณ 2 ล้านบาท 

 
 
-พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการวางแผน
มหาวิทยาลัย จ านวนกว่า 130 ระบบ มุ่งสู่ 
ERP (Enterprise Resource Planning) 
for Education ทั้งนนี้ ในปี 2563 ได้
พัฒนาระบบ จ านวน 11 ระบบ และปี 
2564 จ าวน 9 ระบบ  
- มีอาจารย์เข้าใช้บริการผลิตสื่อการ

สอน บันทึกวิดีโอสื่อการสอน จ านวน 
5 ห้อง ปัจจุบัน มีอาจารย์มาใช้บริการ 
เฉลี่ย 50 ครั้ง/เดือน และ 270 
ชั่วโมง/เดือน  

- มีอาจารย์เข้าใช้บริการผลิตสื่อการ
สอน บันทึกวิดีโอสื่อการสอน ซึ่งมี
จ านวน 2 ห้อง มีหน่วยงานมาใช้
บริการเฉลี่ยน 45 ครั้ง/เดือน   

- จะมีศูนย์คอมพิวเตอร์ ITSC Corner 
ลักษณะ Co-Working Space แห่ง
ใหม่ ณ อาคารวิทยาลัย ศิลปะ สื่อ
และเทคโนโลยี 
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 
4. ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ  มั ก จ ะ น า ตั ว อั ก ษ ร

ภาษาอังกฤษของหน่วยงานสร้างเป็นค่านิยม
หลักขององค์กร (Core Value) ซึ่งบางครั้ง
ไม่ ได้สื่ อถึ งค่ านิ ยมหลักองค์กรที่ แท้ จริ ง  
จึงส่งผลให้การด าเนินการขององค์กรไม่
สามารถด าเนินการได้ในทิศทางท่ีก าหนด 

ค่านิยมของ ITSC 
Innovative (I): เน้นความคิดที่แปลกใหม่ 
และสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางาน และการเรียนรู้ 
Team-Driven (T): การท างานเป็นทีม 
ช่วยเหลือกัน เอื้อเฟ้ือต่อกัน ร่วมมือ ร่วมใจ  
และแก้ไขปัญหาในการท างาน อย่างเป็นระบบ 
และน าเทคโนโลยีใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน 
Service-Oriented (S): เอาใจใส่การบริการ 
ต้องค านึงถึงความพึงพอใจ ของลูกค้า และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เป็นหลักโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการท างาน 
Continuous Improvement (C): การ
ปรับปรุงด้วยระบบคุณภาพ มีการตรวจสอบ 
ประเมินและพัฒนางานและบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

บุคลากรส านักฯ ยึดแนวทางการท างาน
ตามหลักค่านิยมของ ITSC อย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการท างาน
ร่วมกัน สามัคคีในการท างานร่วมกันอย่าง
มีความสุข ดังผลการประเมินความผูกพัน
ของบุคลากรอยู่ในระดับมากทุกปี   

ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5. วิ สั ย ทั ศน์ ใ นก ารบ ริ ห า ร อ งค์ ก ร ให้ เ ป็ น
ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยนั้น
เป็นสิ่งที่ดีมาก แต่ยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่
น าเสนอดังกล่าวจะเชื่อมโยงไปสู่วิสัยทัศน์
องค์กรได้ยาก ซึ่งส่งผลท าให้กระบวนการ

ส านักฯ ได้ปรับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์สู่เป้าหมาย 
และกิจกรรมการด าเนินงาน สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ระยะที่ 12 และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยใน
SO7 พร้อมทั้งได้จัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปี 2565-2568  

ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 
ได้แก่   
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
• มีเสถียรภาพ มีความเร็วสูง รองรับ

ระบบงานและการใช้งานต่างๆ  

ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 
น าพาองค์กรก้าวสู่  EdPEx300 ท าได้ยาก
ยิ่งขึ้น 

ความเร็วของระบบเครือข่ายหลัก 
Backbone ความเร็ว 100 Gbps 
ความเร็วของการเชื่อมต่อระหว่างโหนด 
40 Gbps และจากโหนดไปยังคณะ 
ส่วนงานต่างๆที่ความเร็ว 10 Gbps 
ความเร็วในการเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตกว่า 30 Gbps (Uninet 
10 Gbps, International 10 Gbps, 
Domestic 10 Gbps) 

โครงสร้างเครือข่ายแบบไร้สายที่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
• จ านวนกว่า 7000 AP ที่สามารถเข้าถึง

ได้จากอุปกรณ์ต่างๆ 
• จ านวน Devices ที่ลงทะเบียนกับ

เครือข่าย JumboPlus 
ศูนย์ข้อมูลกลางข้อมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย  
• ศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) ที่มี

ศักยภาพสูงรองรับการให้บริการแก่ส่วน
งาน  
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 
• จ านวนผู้รับบริการ Private Cloud / 

Collocation / Virtual Private 
Server 

พัฒนาการบริการเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม 
(Platform-As-A-Service) 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความม่ันคง
ปลอดภัยและได้รับมาตรฐานสากล 

• -ศูนย์ข้อมูลกลางมีความมั่นคงปลอดภัย
และได้รับรองมาตรฐานสากล 
ISO27001 

6. ขณะนี้มีความพยายามในการปรับโครงสร้าง
ระบบวิจัยของประเทศ โดยมีประเด็นของ
ระบบการ เชื่ อมต่อข้อมูลระหว่างกันใน
ระดับประเทศ เนื่องจากในปัจจุบันระบบ
ข้อมูลยังไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ จึงเป็นการ
สร้างภาระให้แก่มหาวิทยาลัยและนักวิจัย 
โดยเฉพาะกระบวนการท ารายงาน การจัดท า
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องมีการขออนุญาตเข้าใช้งาน
จากหน่วยงานต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานสิ้นเปลืองเวลากับภาระงานอ่ืน ๆ 
ท าให้เวลาในการท างานวิจัยน้อยลง โดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรมีการออกแบบและ

-ส านักฯ พัฒนาแพลตฟอร์มกลางส าหรับการ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดการและเป็นคลังข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) 
-มีการจัดท าฐานข้อมูล Single Database เพ่ือ
จัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลที่กระจายตามส่วน
งาน ภายใต้โครงการ CMU MIS และ CMU 
SIS 
-จากการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง เป็นฐาน Big 
Data ท าให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-ด้านการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร

-จากการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง เป็นฐาน 
Big Data ท าให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-มหาวิทยาลัยสามารถน าเอาข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์จากฐานข้อมูล BI เพ่ือ
น ามาวางแผน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- 

ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาระบบในลักษณะของ open data ซึ่ง
สามารถเชื่ อมต่อกับภายนอก ได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ลดภาระงานที่ซ้ าซ้อนของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น  น อ ก จ า ก นี้ อ า จ จ ะ น า
ปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุน
การท างานด้วยก็ได้ 

มหาวิทยาลัย ส านักฯได้น าเอา Business 
Intelligence (BI) เป็นเครื่องมือ 
-การแชร์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ร่วมกัน Software License, VDI Resource 
 

7. มหาวิทยาลัยต้องมีความพร้อมเพ่ือรองรับการ
วิจัยในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องของ Big Data, 
Machine Learning, Artificial Intelligence 
แ ล ะ  Internet of Things ( IoT)  ห า ก
มหาวิทยาลัยต้องการมุ่งไปสู่การเป็น Smart 
University ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงเทคโนโลยี
เกี่ยวกับ IoT ได้ ดังนั้นระบบสารสนเทศที่ใช้
ในการบริหารจัดการข้อมูลจ านวนมากรวมทั้ง
ระบบสนับสนุนการวิจัยในอนาคต จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่มหาวิทยาลัยควรมีการลงทุน ถึงแม้ว่า
จะต้องใช้งบประมาณสูงก็ตาม 

ส านักฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานโดยการเป็นศูนย์ข้อมูล
กลาง ให้แก่มหาวิทยาลัย ส่วนงาน และนักวิจัย 
ที่สามารถรองรับเครื่องแม่ข่ายส าหรับ
ประมวลผลงานวิจัย โดยเฉพาะเรื่อง Big Data, 
Machine learning, เครื่องมือควบคุมประตู
อัตโนมัติด้วย IoT ผ่านสมาร์ทโฟน ปัจจุบันได้มี
การให้บริการแก่หน่วยงานที่ท าวิจัยในลักษณะ 
ที่เป็น co-location /private cloud แก่คณะ
ใหญ่ ๆ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม
เกษตร คณะสังคมศาสตร์ SCMC) ที่เป็น 
Platform กลางในการอ านวยความสะดวกด้าน
ระบบไฟฟ้า ระบบส ารองข้อมูล และข้อมูล
ขนาดใหญ่ นอกจากนี้เรายังได้รับ
มาตรฐานสากล ISO27001  

- ท าการส ารวจจากกลุ่มนักวิจัยและได้มี
การจัดประชุมหารือแนวทางการ
สนับสนุนร่วมกับกลุ่มตัวแทนนักวิจัย ได้
พบว่าสิ่งที่จ าเป็นมากท่ีสุดคือระบบ
คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงส าหรับ
การประมวลผล (High Performance 
Computing) 

- มีการประชุมร่วมกันกับนักวิจัยทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย เพ่ือผลักดันให้เกิดการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากลให้
มากขึ้น รวมถึงการสร้างความร่วมมือ
ร่วมกับนิตยสารวิชาการชั้นน าต่าง ๆ 

ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 
8. ปัจจุบันมีเครือข่ายภาคีโครงสร้างพ้ืนฐาน

ร ะ ดั บ ช า ติ ด้ า น  e- Science ( National  
e- Science Infrastructure Consortium)  
ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การค านวณที่มีความจุและสมรรถนะสู ง 
โดยการเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร
ต่างๆ ให้สามารถท างานร่วมกันได้  หาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมภาคีแห่งนี้ จะ
ช่วยมหาวิทยาลัยเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ได้
มากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาให้เป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยรวมถึงเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการรองรับ Big Data ได ้

ส านักฯ เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ไปยังส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา หรือ UniNet  สนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย เชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายความเร็วสูง 2 เส้นทาง 
(Backup site) เพ่ือท าหน้าที่เป็นเส้นทาง
ส ารองระหว่างกัน 

การเชื่อมต่อกับส านักงานยังส านักงาน
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา หรือ UniNet มีความเร็วในการ
เชื่อมต่อเครือข่าย 30 Gbps (UniNet 
10Gbps, International 10Gbps, 
Domestic 10Gbps 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

9. การสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้
ของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึ้น เป็นสิ่งส าคัญในกระบวนการ Digital 
Transformation และยังมีส่วนในการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาเพ่ือใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจต่างๆ ต่อไป
ในอนาคต 

พัฒนารายวิชา เพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) 5 ด้าน ได้แก่  
1. Essence of Basic Computer and 
Mobile Devices 2. Online and Social 
media 3. Key Applications 4. Security  
5. Ethics  
  

จัดท าแผนการให้ความรู้ความเข้าใจ การ
ฝึกอบรม แผนพัฒนาบุคลากร และ
แผนการพัฒนาอาจารย์ใหม่  

ส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 
10. การสร้างความเข้าใจในประเด็นของความ

สมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับทักษะความเป็น
มนุษย์เพ่ือไม่ให้ผู้ใช้งานเทคโนโลยีไม่หลงไป
กับเทคโนโลยีจนมากเกินไป 

นอกจากการพัฒนาทักษะทางด้านไอทีแล้ว 
ส านักฯ ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาทักษะ
ด้านการใช้จริยธรรมในการใช้ไอที และพ้ืนฐาน
การใช้ไอที  

ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาไปสู่การ
สอดแทรกความรู้ลงไปในบทเรียน
ออนไลน์ MOOCs ด้านการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม สร้างความสมดุลระหว่าง
เทคโนโลยีกับมนุษย์ การเรียนรู้ทุกเวลา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

11.มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้มีการแต่งตั้งรอง
อธิ ก า ร บดี เ พ่ื อ รั บ ผิ ด ช อบด้ า น เทค โน โ ล ยี
สารสนเทศโดยตรง เพ่ือผลักดันนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ด าเนินไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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4. ผลการด าเนินงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย   
ภารกิจที่อธิการบดี

มอบหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ระบบคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพสูงส าหรับการ
ประมวลผล 
(High Performance 
Computing)  
 

ส านักฯ ได้ด าเนินการส ารวจแนวทางการสนับสนุนที่นักวิจัยต้องการจาก
มหาวิทยาลัย โดยท าการส ารวจจากกลุ่มนักวิจัยและได้มีการจัดประชุม
หารือแนวทางการสนับสนุนร่วมกับกลุ่มตัวแทนนักวิจัย  ได้พบว่าสิ่งที่
จ าเป็นมากที่สุดคือระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงส าหรับการ
ประมวลผล (High Performance Computing) เนื่องจากจ านวนระบบ
คอมพิวเตอร์ในลักษณะนี้ยังมีจ านวนจ ากัดและมีปริมาณที่ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการใช้ โดยระบบดังกล่าว จะช่วยให้นักวิจัยสามารถใช้ในการ
ประมวลผลข้อมูลที่มีปริมาณขนาดใหญ่ (Big Data) สนับสนุนให้เกิดการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนสูง เช่น งานวิจัยทางด้านการพยากรณ์ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม การติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย
พิบัติ (น้ าป่า) แผ่นดินถล่ม ค่าความหนาแน่นฝุ่นละอองขนาดเล็กราย
พ้ืนที่) งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ งานวิจัยทางการแพทย์ และ
ง านวิ จั ย ด้ า นด า ร าศ าสตร์  เ ป็ น ต้ น  ซึ่ ง ข้ อ มู ล เ หล่ า นี้ ต้ อ ง ก า ร
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการ
ประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์  สนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 5 “การวิจัยเพื่อความ
เป็นเลิศและนวัตกรรม” ในการยกระดับผลงานตีพิมพ์รวมถึงคุณภาพ
งานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ผลักดันให้เกิดการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับสากลให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างความร่วมมือร่วมกับ
นิตยสารวิชาการชั้นน าต่าง ๆ  

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ประจ า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(สทศ.) 

ส านักฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลและบริหารจัดการสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) โดยได้ปรับปรุงห้องเรียน 
อาคาร RB5 ส านักทะเบียนและประมวลผล จ านวน 4 ห้อง  
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการจ านวน 200 ชุด รองรับการสอบของ
นักศึกษาและบุคลากร ที่ผ่านมามีการใช้ห้องศูนย์ e-Testing 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 397 ครั้ง (กรกฎาคม 2564) 

CMU Heart 
 

 

ส านักฯ ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการ การให้บริการ CMU Heart 
ประกอบด้วย อาคารสองหลัง ติดกับ ITSC Corner Head Quarter  
จัดสภาพแวดล้อมในลักษณะ Co Working Space แบบเปิด โดย
มหาวิทยาลัยร่วมกับ Amazon จ าหน่ายเครื่องดื่ม และ อาหารว่าง เพื่อ
บริการนักศึกษาที่มาใช้สถานที่ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง      

AIS PLAYGROUND @ 
CMU LEARNING SPACE 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) สร้างศูนย์ AIS PLAYGROUND @ CMU LEARNING SPACE 
เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา 5G, NB-IoT, VR, API Zone ฯลฯ พร้อมทั้งมี 
Network Infrastructure โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้ง 5G, 
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ภารกิจที่อธิการบดี
มอบหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

NEXT G, IoT, Fiber และ AIS Super Wi-Fi เพ่ือให้นักพัฒนาสามารถ
ทดลอง ทดสอบบนเครือข่ายและสภาพแวดล้อมจริง มีโซน Space for 
Work, Space for Consulting, Space for Creators และ Space for 
Innovators ไว้ให้บริการนักศึกษาและคณาจารย์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส านักฯ รับผิดชอบดูแล 

Digital Literacy ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ไซเบอร์ โดยผู้อ านวยการส านักฯ ท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพ่ือร่วมร่างแนวทางการรักษาความ
ปลอดภัยไซเบอร์ 

CMU MIS มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหมายให้ส านักฯ พัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้เครื่องมือ 
ในการบริหารจัดการส าหรับผู้บริหาร  ส านักฯ ได้ด าเนินงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ตั้งแต่ปี 2548 – ปัจจุบัน ได้พัฒนาระบบสารสนเทศแล้ว 
จ านวนกว่า 130 ระบบงาน  

ศูนย์ “ITSC New Media 
Studio” คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักฯ สร้างศูนย์ “ITSC New Media 
Studio” ศูนย์บริการบันทึกสื่อการสอน แห่งที่ 2 ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบัน ส านักฯ มี
ห้อง Studio ให้บริการด้านการผลิตสื่อการสอนจ านวน 7 ห้อง  

Executive Information 
System 

ส านักฯ ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ ระบบ
สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้เครื่องมือ BI 
เป็นระบบสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ 

โครงการเช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของส่วนงาน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหมายให้ส านักฯเป็นฐานในการด าเนินงาน
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงาน โดยท าการส ารวจและ
ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แต่ละ
ส่วนงานประสงค์จะเช่าซื้อ/เช่าใช้ เพ่ือให้สามารถประหยัดงบประมาณใน
การจัดซื้อ 

โครงการเช่าคอมพิวเตอร์ให้
เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน
นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยเหลือ
สนับสนุนนักศึกษาให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(covid19) โดยความร่วมมือของผู้บริหารมหาวิทยาลัย กองแผนงาน  
กองคลัง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักฯ ช่วยด าเนินการ 
คัดสรรเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของนักศึกษา 
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ภารกิจที่อธิการบดี
มอบหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

รวมถึงให้มีระบบการจัดการครอบคลุมถึงการให้ยืมคืนด้วย เพ่ือป้องกัน
ปัญหาในการติดตามในอนาคต   

จัดหา SIM Internet ฟรี
ส าหรับนักศึกษาเพื่อการ
เรียนออนไลน์ 

ส ารวจความต้องการและจัดหาซิมอินเทอร์เน็ตฟรี ระยะเวลา 90 วัน  
เพ่ือใช้ในการเรียนออนไลน์ โดยไดร้่วมกับกองคลัง และใช้บริการจาก
บริษัททรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (True Move) 
บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จ ากัด (AIS) บริษัท ดีแทคไตรเน็ต 
จ ากัด (DTAC) และบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

นักศึกษาและบุคลากรมี
อุปกรณ์ไอทีในราคาพิเศษ 

สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรมีอุปกรณ์ไอทีในราคาพิเศษ โดยจัด
กิจกรรม CMU IT Fair มีบริษัททีเ่ข้าร่วมโครงการ 2 บริษัท ได้แก่  
บริษัท นิยมพานิช จ ากัด และบริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์
นวัตกรรมการเรียนรู้ 

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์
ให้นักศึกษาผ่อนช าระใน
ราคาพิเศษ 

สนับสนุนสถานที่ และประสานร้านค้า มาน าเสนอขายเครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือการเรียนของนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในราคาพิเศษ  โดยมีผู้ร้านค้าเข้าร่วม 3 ร้านค้า  

บริการข้อมูลบุคลากรและ
นักศึกษาสนับสนุนระบบการ
จองฉีดวัคซีน    

ส านักฯ ท าหน้าที่เป็นฐานข้อมูลกลางในการสนับสนุนข้อมูลบุคลากรและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพ่ือน าสู่ระบบการจองวัคซีน และจัดสรร
สิทธิ์การฉีดวัคซีน  

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่งตั้งให้ผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย
ดิจิทัล รับผิดชอบในการเสนอแนะนโยบายและจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยดิจิทัลต่อสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ท าหน้าที่ออก
ประกาศเพ่ือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ
บริหารงานและการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2564 รวมถึงการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายให้ส่วนงานท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่าง 
ส่วนงาน 
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5. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในรอบ 1 
ปี 6 เดือนที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ (รอบ 1 ปี 6 เดือน) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. การบูรณาการการท างานร่วมกับส่วนงานหรือหน่วยงาน

เจ้าของข้อมูล เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-MIS) ให้มีความ
ทันสมัย และสามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารงานหรือ
ประกอบการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง โดยอาจ
ต้องหาแนวทางพัฒนาฐานข้อมูลระบบที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานใน
กลุ่มต่างๆ กับทุกฝ่าย โดยเฉพาะกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการเสริมสร้างแรงจูงใจให้เจ้าของข้อมูลเข้ามาปรับปรุง
ข้อมูลในระบบอย่างต่อเนื่องด้วย 

- ส านักฯ ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางส าหรับการ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและเป็นคลังข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) 

- จัดท าฐานข้อมูล Single Database เพ่ือจัดเก็บและ
เชื่อมโยงข้อมูลที่กระจายตามส่วนงาน ภายใต้โครงการ 
CMU MIS และ CMU SIS รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานที่
รองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านการเป็น Smart 
University ของมหาวิทยาลัย ให้เกิดการใช้งานร่วมกัน 
โดยจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่เป็นฐาน Big Data ที่เกิดจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลกลาง 
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. การน าความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของส านักฯ ไปช่วยเหลือการด าเนินงานของส่วนงานหรือ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ยังไม่เชี่ยวชาญหรือติดปัญหา 
ในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ โดยอาจจะท าในลักษณะการสร้าง
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระดับมหาวิทยาลัย 
การเข้าไปให้ค าปรึกษาหรือการไปเป็นพ่ีเลี้ยง หรือการจัดท า

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือนักพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย (CMU Developer Network) มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 253 คน 

- จัดโครงการฝีกอบรมการพัฒนา CMU BI เพ่ือการ
จัดการสารสนเทศองค์กร” มีผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ (รอบ 1 ปี 6 เดือน) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
หลักสูตรระยะสั้นและการจัดอบรมเพ่ือสร้างผู้ช่วยด้าน 
เทคโนลยี (Technology Assistant) ให้แก่บุคลากรหรือ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายใน
การไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลได้โดยพร้อมเพรียงกันทั้ง
มหาวิทยาลัย 

1. การสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองและพัฒนาการท างาน
ของตนเอง โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ 
ทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพ่ือให้
สามารถรับมือและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความคาดหวัง
ของมหาวิทยาลัย เช่น การเป็นฐานด้านการพัฒนา Big Data 
ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

- ส านักฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร และจัดให้มีการ
ทดสอบมาตรฐานทางด้านไอที Digital Literacy 
Certification Certificate (IC3)  มีบุคลากรเข้าสอบ
จ านวน 83 คน สอบผ่าน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 41  

- ส่งเสริมให้บุคลากรสอบมาตรฐานวิชาชีพ (Certificate)  

 

 

4. ส านักฯ อาจต้องพิจารณาทบทวนภารกิจหรือปรับโครงสร้าง
การบริหารงานในบางเรื่องใหม่ เพื่อให้การด าเนินงานของ
ส านักฯ มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะ “ภารกิจ
ประจ าที่ตอบสนองการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัย” กับ “ภารกิจการให้บริการวิชาการเพ่ือแสวงหา
รายได้ให้กับองค์กร”เนื่องจากทั้งสองภารกิจยังแยกออกจาก

ส านักฯได้มีการปรับโครงสร้ างองค์กรภายในดั งนี้    
เดิมงานการเงินการคลังและพัสดุปรับเปลี่ยนเป็นงาน
นโยบายการเงินและประกันคุณภาพ  ทั้งนี้ เ พ่ือให้เกิด
การบูรณาการ เรื่ องการท างานด้าน แผนและการ
ด าเนินการทางด้านการเงินให้เกิดประสิทธิภาพ และมีการ
ตั้งหน่วยงานบริการเชิงรุกภายใต้สังกัดส านักงานส านัก 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ (รอบ 1 ปี 6 เดือน) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
กันไม่ชัดเจน ทั้งเรื่องเนื้องานและบุคลากรที่รับผิดชอบ จึง
ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานที่ผ่านมา  
ดังที่ส านักฯ ได้สะท้อนกลับให้มหาวิทยาลัยได้รับรู้ รวมถึงการ
วิเคราะห์เพื่อจัดสรรอัตราก าลังต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจ าให้กับส านักฯด้วย ดังนั้น หากส านักฯ ยังต้อง
ด าเนินงานตามภารกิจการให้บริการวิชาการเพ่ือแสวงหา
รายได้ให้กับองค์กรอยู่ ส านักฯ อาจต้องปรับโครงสร้างองค์กร
หรือการบริหารงานเรื่องนี้ให้มีความคล่องตัวและมีความ
ชัดเจนเพิ่มมากข้ึน โดยอาจจัดตั้งเป็นศูนย์บริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยีโดยตรงและให้อยู่ภายในข้อบังคับฯ เฉพาะที่ให้
ความเป็นอิสระในการด าเนินงาน โดยมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นการ
แสวงหารายได้ เพื่อให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ด้วยการน าองค์
ความรู้ ศักยภาพ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีของส านักฯ 
ที่มีอยู่ออกไปรับใช้สังคมเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งหากสามารถ
ด าเนินการได้ก็น่าจะท าให้ส านักฯ มีรายได้เพ่ิม มีสิ่งจูงใจให้
บุคลากรที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับองค์กร และสามารถแข่งขัน
กับภาคเอกชนได้ 

ดูแลเรื่องการบริการเชิงรุก โดยแบ่งออกเป็นบริการเชิง 
Support ในส่วนของงานบริการทั้งมหาวิทยาลัย อีกส่วน
หนึ่งเป็นบริการเชิงรุก  
ด้านการรับใช้สังคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส านักฯ ได้
ด าเนินการในรูปแบบการให้บริการดังนี้ 
- ด้านการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย

ให้รู้จักใช้เทคโนโลยี ให้กับบุคลากรภายใน ภายนอก 
ได้แก่ การอบรมไอที ผู้สูงอายุ  2 รุ่นซึ่งมีผู้เข้าอบรม
ประมาณ 1,000 คน 

- อบรมออนไลน์ให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการ
น าเสนอ มีผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่น 500 คน 

- สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว มอบ
ให้กับเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาส ประมาณ 11 โรงเรียนของ
ภาคเหนือ และอีก 1 โรงเรียนอยู่ภาคใต้  

- ส านักฯ ได้มีการน าเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปบริจาคให้กับ
โรงเรียนบ้านแม่แจ่มเกิดไฟไหม้ ส านักได้ไปช่วยเหลือ
เ รื่ อ งการ เดิ นสายเน็ ต เวิ ร์ ค  และติ ดตั้ ง อุปกรณ์  
คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนดังกล่าว 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ (รอบ 1 ปี 6 เดือน) ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
- บริจาคเครื่อง UPS ให้กับวัดฝายหิน และ วัดในจังหวัด

นครสวรรค์ จ านวน 2 แห่ง   
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าทางส านักฯจะสามารถปรับโครงสร้าง
องค์กรให้สามารถบริหารงานและบริหารเงินได้เพียงใด 
ความคล่องตัวก็ไม่ได้มาก เนื่องจากต้องด าเนินงานก็อยู่
ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ส่วนเรื่องการ
ด าเนินการเรื่องการแสวงหารายได้ยังท าสม่ าเสมอโดยการ
แสวงหาจากแหล่งทุนภายนอก ทั้งนี้เพ่ือดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถระดับสูงให้ท างานอยู่กับส านักฯ ให้นานที่สุด  

5. ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการท างานหรือการด าเนินงานในด้านต่างๆ 
ซึ่งส่งผลทางอ้อมให้ทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยเกิดทัศนคติ
และชุดความคิดที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วย
เทคโนโลยี (Digital Mindset) จึงเป็นโอกาสที่ส านักฯ จะหา
แนวทางหรือกระบวนการที่ เหมาะสมในการใช้โอกาสดังกล่าว
เป็นตัวขับเคลื่อนและเร่งให้เกิดกระบวนการ Digital Mindset 
จากระดับส่วนงานไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

นอกจากระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ ระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน และ 
การเรยีนการสอนออนไลน์แล้ว ส านักฯ ได้ประสานความ
ร่วมมือกับส่วนงานต่าง ๆ อาทิ กองคลัง กองบริหารงาน
กลาง ส านักบริหารงานวิจัย โดยการสนับสนุนให้ใช้ระบบ
สารสนเทศที่ส านักฯ ได้จัดหา หรือพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์  
(Online Collaboration Tools) รวมถึงการสนับสนุนการ
ใช้งาน โดยจัดตั้งหน่วยนวัตกรรมการบริหาร เพ่ือมุ่งเน้น 
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การส่งเสริมการใช้งานระบบต่าง ๆ ที่ส านักฯ ได้จัดหาให้ 
ทั้งในรูปแบบบริการเบ็ดเสร็จ และ การพัฒนาทักษะดิจิทัล
ให้กับผู้ใช้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายรวมถึงความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

6. ควรปรับแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในการมุ่งสู่การใช้ 
Big Data ร่วมกันของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
นอกจากนั้นอาจต้องพิจารณาถึงการเชื่อมต่อกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยในการเชื่อมต่อหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดเป็นฐานข้อมูลที่มีความ
หลากหลาย มีข้อมูลครบด้าน และสามารถน ามาเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้อย่างแม่นย าและ
ถูกต้องมากข้ึน ซึ่งหากจะด าเนินการเรื่อง Big Data ให้ประสบ
ความส าเร็จได้ มหาวิทยาลัยอาจต้องลงทุนหรือจัดสรร
งบประมาณในการด าเนินการเป็นการเฉพาะ 

ที่ผ่านมารวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากระบบ 
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยซึ่งได้มีการพัฒนาเป็น Data 
Lake มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้านบุคลากรนักศึกษา
หลักสูตรและข้อมูลด้านงานวิจัย และข้อมูลนี้ได้มีการน าไป
พัฒนาเป็นระบบสาระสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (CMU Business 
Intelligence) 

 

7. การใช้ความเชี่ยวชาญของส านักงานฯ ในการสร้างหลักสูตร
ระยะสั้นส าหรับการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งมี
ความจ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบันหรือทักษะที่
ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง นอกจากนั้นอาจเป็นตัวกลาง
ในการให้บริการวิชาการโดยการจัดอบรมหรือการจัด 

ส านักฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด CMU MOOC โดยมี
ความร่วมมือกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตและศูนย์
นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
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workshop ในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีให้แก่บุคลากร
หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน
หรือองค์กรนั้น ๆ ซึ่งแนวทางดังกล่าวน่าจะเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งในการสร้างรายได้ให้แก่ส านักฯ ได้ โดยการเสริมสร้าง
ความร่วมมมือกับศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ 
(TLIC) วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต (LE) และอุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) ซึ่งท าเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดี
แล้ว 

8. การขยายกลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการและให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น การให้ความรู้แก่ชุมชนในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือระบบออนไลน์มาประยุกต์ใช้ด้านต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในชุมชนหรือประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะท าให้ชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้มากขึ้นแล้ว ยังจะช่วยให้เกิดการสร้าง 
Mindset Transformation ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะ
น าไปสู่กระบวนการ Digital Transformation ในระดับชุมชน
และต่อเนื่องไปสู่กลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไป รวมถึงการขยายการ
ให้บริการไปสู่กลุ่มของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ

ส านักฯ ได้การพัฒนาทักษะเทคโนโลยสีารสนเทศ ด าเนินงาน
ผลิตสื่อรูปแบบออนไลน์ ที่เรียกว่า MOOC และเป็น
นวัตกรรมด้านการศึกษาที่อ านวยความสะดวก รวมถึงให้
การสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรู้ในระบบเปิด (Massive 
Open Online Course : MOOC) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งที่ผ่านมามีรายวิชาที่ผู้เรียน
สามารถเข้าเรียนผ่านระบบจ านวนกว่า 50 รายวิชา  

ผู้เรยีนสามารถเข้าถึงได้โดยไร้ขีดจ ากัด 
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ในระดับท้องถิ่นในการท า Digital Transformation ได้ ก็จะ
เป็นการสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่ส านักฯอีกช่องทางหนึ่ง
ด้วย 
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6. ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผ่านมา 

1.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานเฉพาะทางที่มีความสามารถสูงลาออก เนื่องจาก ค่าตอบแทนที่
ได้รับน้อย เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนขององค์กรภาคเอกชน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง เช่น 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาระบบ ลาออกไปท างานภาคเอกชน ท าให้งานพัฒนาระบบขาดการ
พัฒนาที่ต่อเนื่อง  

1.2 ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรโรน่า ( COVID19)  และ
มหาวิทยาลัยได้มีประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบกับส านักฯ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
ภารกิจด้านการสนับสนุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อจัดหา
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีมูลค่าสูง หลังจากหมดอายุการรับประกันจะมีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 
อีกท้ัง มีการขยายพื้นท่ีการให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใน
การบ ารุงรักษา จึงจ าเป็นต้องหารายได้เพ่ือน ามาสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าว นอกจากนี้มีค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการศูนย์ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาคาร CMU Heart, AIS@playground,  
New Media Studio คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น   
 
7. สิ่งท่ีส่วนงานต้องการให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงาน
ของส่วนงาน 

1. จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา และค่าสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลและบริหาร
จัดการศูนย์ให้บริการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งในอนาคตจะมีอาคาร ศูนย์ให้บริการที่จะต้อง
รับผิดชอบเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงมีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

2.  นอกจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามข้อ 1 แล้ว ส านักฯ ยังต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยี สนับสนุนการให้บริการต่างๆ ให้แก่นักศึกษา บุคลากร ได้แก่ ระบบเครือข่าย เครื่อง 
แม่ข่ายความเร็วสูง ศูนย์ให้บริการ Data Center ศูนย์บริการเทคโนโลยีทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบ
ดังกล่าว มีมูลค่าสูง ประกอบกับเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
การจัดซื้อที่มีมูลค่าสูง จึงจ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้บริการสอดคล้องกับนโยบาย
และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป 

3. จากข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน (เอกสารประกอบการรายงานการ
ประเมินผลการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบ 1 ปี 6 เดือน) พบว่า 
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MIS) ยังมีข้อมูลที่ไม่ทันสมัย ไม่ตอบโจทย์การใช้งาน 
และยังมีการกรอกข้อมูลที่ซ้ าซ้อน จึงขอมหาวิทยาลัยก าหนดมาตรการในการให้เกิดการใช้งานครอบคลุม
ทุกระดับ ทุกโมดูลงาน ทั้งนี้เพ่ือให้มีฐานข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทุกระดับ ทั้งระดับบริหาร 
ระดับปฏิบัติการ อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกระบบงานของหน่วยสนับสนุน (Back Office) จึงเห็นควร
ก าหนดมาตรการบังคับใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีฐานข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว 
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