
สารจากผู้อ านวยการ 
ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย มีวิสัยทัศน์

ขององค์กรคือ  
“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” 

โดยมีพันธกิจที่ส ำคัญของหน่วยงำน คือ พัฒนำกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้ได้                  
ตำมมำตรฐำนระดับสำกล พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่องค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ ส่งเสริมศั กยภำพ                
ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพอย่ำง             
เต็มศักยภำพแก่นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และชุมชนท้องถิ่น พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้          
โดยเชื่อมโยงองค์ควำมรู้กับบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรเพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง       
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมสนับสนุนองค์กรให้มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 ตลอดระยะเวลำปีงบประมำณ 2560 ซึ่งมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2559 จนถึง 30 กันยำยน 
2560 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำได้มีกำรด ำเนินงำนที่มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรงำน ตลอดจน
ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย จึงได้มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 2560 ขึ้น โดยรวบรวม       
ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลประวัติควำมเป็นมำ               
กำรบริหำรงำน งบประมำณ สถิติต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรให้บริกำร รวมทั้งผลกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรม           
ที่ได้ด ำเนินกำร เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลกำรด ำเนินงำน ในภำพรวม และน ำผลที่ได้ใช้เป็นแนวทำง               
ในกำรปรับปรุง พัฒนำกำรด ำเนินงำนต่อไป อีกทั้งเป็นกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น                    
ในหน่วยงำนเสนอต่อบุคลำกรภำยใน และภำยนอกได้รับทรำบ 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณำจำรย์ 
บุคลำกรทุกหน่วยงำน ตลอดจนนักศึกษำที่ให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ
เป็นอย่ำงดียิ่งตลอดมำ ขอขอบคุณบุคลำกรส ำนักดิจิ ทัลเพ่ือกำรศึกษำทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือ                 
ในกำรด ำเนินงำนมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ จนน ำมำซึ่งควำมส ำเร็จในหลำยพันธกิจ และขอขอบคุณ                      
ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีฉบับนี้  จนส ำเร็จลุล่วง 

                                                                                 อำจำรย์อ ำนำจ  โกวรรณ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
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ข้อมูลทั่วไป 

 

 

ชื่อหน่วยงาน 

• ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

(Office of Digital Education, Chiang Mai Rajabhat University)สถานที่ตั้ง 

• 202 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50300โทรศัพท์

• 053-885924, 053-885934
โทรสาร

• 053-885924
เว็บไซต์

• http://www.digital.cmru.ac.th
FACEBOOK

• http://www.facebook.com/digital.cmru
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ประวัติความเป็นมา 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำเคยเป็นส่วนหนึ่งของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต่อมำได้

แบ่งส่วนรำชกำรและจัดตั้งขึ้น โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรส่วนงำน

ภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2550 ประกอบกับควำมในมำตรำ 18 (2) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย

รำชภัฏ พ.ศ. 2547 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในกำรประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 

2558 และได้ประกำศ ณ วันที่ 2 กรกฎำคม 2558 ให้มีกำรจัดตั้งส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำเป็นส่วนงำนภำยใน

ที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  ใช้ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Office of Digital for 

Education  

ในปัจจุบันกำรแบ่งหน่วยงำนในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ตำมประกำศ          
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 ได้มีกำรแบ่งหน่วยงำนในส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) งำนบริหำรทั่วไป 2) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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วิสัยทัศน์  

“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน 

คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ 

1. พัฒนำกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตำมมำตรฐำนระดับสำกล 

2. พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่องค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ 

3. ส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน           

ให้มีประสิทธิภำพอย่ำงเต็มศักยภำพแก่บุคลำกร นักศึกษำ และท้องถิ่น 

4. พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ควำมรู้กับบุคลำกรทั้งภำยใน  และ

ภำยนอกองค์กรเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนำระบบดิจิทัลให้ตอบสนองนโยบำยและสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย                

ตำมภำรกิจทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมกำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปะ และวัฒนธรรม 

2. เพ่ือพัฒนำสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและเพ่ือกำรเรียนรู้ 

3. เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำย

ดิจิทัลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน         
กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย          
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ          
กำรให้บริกำรวิชำกำรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์
1. มีเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำรในรูปแบบต่ำง ๆ ที่ทันสมัย

ได้มำตรฐำนสำกลท่ีช่วยสนับสนุนกำรเรยีน กำรสอน

2. มีระบบสำรสนเทศฐำนข้อมูล ด้ำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยที่มี

ประสิทธิภำพได้มำตรฐำน

3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรได้รบัประโยชน์จำกกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ กำรวิจัยและพัฒนำตัวเองได้ในระดับสงู

4. มีระบบสำรสนเทศ ฐำนข้อมูล ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซยีน

5. มีระบบสำรสนเทศท่ีช่วยส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

6. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริกำรวิชำกำร

แก่ชุมชน และท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อ       
กำรบริหำรจัดกำร (MIS) และ
ระบบสนับสนุนผู้บริหำร (ESS) เพื่อ         
กำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และยั่งยืน (Sustainable MIS)

เป้าประสงค์

1. เป็นศูนย์กลำงข้อมูลและระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำร

ของมหำวิทยำลัย

2. มีระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนและกำรบริหำรจัดกำรระบบ

งำนภำยในมหำวิทยำลัย

3. มีระบบสำรสนเทศเฉพำะส ำหรบัผู้บรหิำร และผูบ้ริหำรระดับสงู

เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรปรบัแผนกลยุทธ์ หรือกำรวำงแผน

ของมหำวิทยำลัยในระยะยำว

4. กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยเป็นเบ็ดเสร็จ

ต่อกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยไดร้ะดบัท่ีดี
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ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน           
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มี
ประสิทธิภำพ และสร้ำงเครือข่ำย
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล         
เพื่อกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ (Digital 
Infrastructure & Connection)

เป้าประสงค์
1. มีกำรวำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดจิิทัล

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องตำมควำมตอ้งกำรของผู้ใช้บริกำร และ

เป็นไปตำมยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของมหำวิทยำลยั

2. มีระบบแม่ข่ำยสำรสนเทศมหำวิทยำลยัที่ใช้เทคโนโลยี Cloud Server

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและลดค่ำใช้จ่ำย

กำรลงทุนในภำพรวม

3. มีกำรร่วมมือกับภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำเครอืข่ำยเทคโนโลยี

ดิจิทัล ด้ำนฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เพื่อควำมคุ้มค่ำและยั่งยืน
4. ร่วมกับมหำวิทยำลัย สถำนศึกษำอ่ืน ๆ เพื่อใช้เทคโนโลยีสร้ำงกำรสื่อสำร 

และเครือข่ำยในกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ด้ำนวิชำกำร ฐำนข้อมูลกำรวิจัย

ร่วมกัน

5. มีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของ มหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพ 

เสถียรภำพในระดับที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ 
อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็น
เลิศ     ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-
savvy)

เป้าประสงค์

1. มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีเหมำะสมและทันสมยั

ให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และชุมชนท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ

2. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรน ำควำมรู้ ประโยชน์ ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล      

มำใช้ในกำรท ำงำน และกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำงำนให้มีประสทิธิภำพ

ยิ่งข้ึน

3. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร มีควำมสนใจ ควำมใฝ่รู้ด้ำนเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพิ่มมำกข้ึน 

4. มีสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันด้ำนเทคโนโลยดีิจิทัล

5. นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรมีทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจทิัลที่ได้

มำตรฐำนสำกล
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี 
(Digital Go Green and 
Healthy)

เป้าประสงค์

1. สร้ำงควำมตระหนักของกำรใช้งำนเทคโนโลยีดจิิทัลอย่ำงเป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงำน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำให้มีคุณภำพโดยยึด
หลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมือง 
ที่ดี (Good Governance)

เป้าประสงค์

1. ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำมีระบบบรหิำรจัดกำรที่ดทีี่สร้ำงคุณภำพชีวิตและ      

ควำมผำสุก ในกำรปฏิบัติของบุคลำกรในองค์กร (Healthy Organization) 

ควบคู่กับกำรสร้ำงธรรมำภิบำลและมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีมีผลสมัฤทธิ์สูง                          

(High Performance Organization)
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การบริการของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

การบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

          เป็นงำนบริกำรด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัย และทุกพ้ืนที่ที่จัดกำรศึกษำ          

ทั้งทำงด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์แบบเชื่อมต่อด้วยสำยสัญญำณและกำรเชื่อมต่อแบบไร้สำย รวมถึง         

กำรให้บริกำรระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับกำรให้บริกำรเว็บไซด์ และระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน 

นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร 

 

หน่วยบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการให้บริการดังนี้ 

1. บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์แบบเชื่อมต่อด้วยสำยสัญญำณ ให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ 
และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ภำยใต้ชื่อ CMRU-NET 

2. บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์แบบไร้สำย ให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร         
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ภำยใต้ชื่อ @CMRU WiFi 

3. บริกำรระบบอีเมล์ของ Microsoft และของ Google ภำยใต้ชื่อ CMRU Mail ให้กับนักศึกษำ 
อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

4. บริกำรระบบพ้ืนที่ส ำหรับให้บริกำรเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่ำง ๆ นักศึกษำ อำจำรย์ และ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ภำยใต้ชื่อ CMRU Hosting 

5. บริกำรระบบเครือข่ำยเฉพำะภำยในองค์กรที่ใช้งำนผ่ำนระบบเครือข่ำยสำธำรณะส ำหรับ            
กำรใช้งำนทรัพยำกรสำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ภำยใต้ชื่อ CMRU VPN 

6. บริกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรและ
บุคลำกรในชุมชนท้องถิ่น ภำยใต้ชื่อ CMRU Network Trainging 

7. บริกำรให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะด้ำนระบบเครือข่ำยให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรและ
บุคลำกรในชุมชนท้องถิ่น ภำยใต้ชื่อ CMRU Network Consult 



 
 
 
 
 

8 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

         เป็นกำรให้บริกำรด้ำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร (MIS) โดยพัฒนำและให้บริกำรระบบ

สำรสนเทศด้ำนต่ำงๆ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย  

 
- ระบบสำรสนเทศบุคลำกร 

- ระบบฐำนข้อมูลแบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต  - ระบบประเมินควำมพึงพอใจ 

- ระบบบริหำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์   - ระบบ TQF ออนไลน์   

- ระบบบริกำรงำนฝึกอบรมกำรใช้ IT    - ระบบบริหำรจัดกำรวิทยำนิพนธ์             

- ระบบฐำนข้อมูลแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดกำรศึกษำ 

- ระบบฐำนข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ   

- ระบบจองและบันทึกกำรใช้ห้องประชุม     

- ระบบจองยำนพำหนะรำชกำรออนไลน์  

- ระบบบริหำรจัดกำรประสิทธิภำพกำรท ำงำนและกำรจัดกำรควำมรู้ของบุคลำกร 

- ระบบกำรรับ-ส่ง กำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณืคอมพิวเตอร์ 

- ปฏิทินภำระงำนของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

- ระบบลงทะเบียนกำรฝึกอบรมออนไลน์ 
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การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

          บริกำรระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ e-Learning และเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ด้ำนกำรผลิต           

สื่อกำรเรียน กำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ แก่นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และผู้ที่สนใจ ซึ่งมีบริกำรดังต่อไปนี้ 

1. บริกำรระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ CMRU Moodle LMS 

2. อบรมกำรใช้งำนระบบกำรเรียนกำรสอน CMRU Moodle LMS แก่นักศึกษำ และอำจำรย์ 

3. อบรมกำรใช้งำนโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์         

       แก่นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และประชำชนทั่วไป เช่น Google classroom 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ ของมหำวิทยำลัย 

เว็บไซต์หน่วยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

          ประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร และกิจกรรม ด้ำนกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้ง

รวบรวมเว็บไซต์ e-Learning รำยวิชำต่ำงๆ ของอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย และให้บริกำรดำวน์โหลด CMRU 

PowerPoint Template เพ่ือสนับสนุนกำรน ำเสนอผลงำนและสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน ซึ่งสำมำรถ         

เข้ำเว็บไซต์ได้ที่ http://www.lms.cmru.ac.th   
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ระบบ CMRU Moodle LMS 

CMRU Moodle LMS เป็นระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ โดยใช้ Software Opensource ซ่ึงมี

อำจำรย์เป็นผู้ร่วมพัฒนำรำยวิชำที่เปิดสอนของมหำวิทยำลัยในรูปแบบ e-Learning ผู้ที่สนใจสำมำรถสมัคร

เป็นสมำชิก เพื่อเข้ำใช้งำนระบบได้ท่ี http://www.moodle.cmru.ac.th 

 
 

การซ่อมบ ารุงและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 

เป็นกำรให้บริกำรดูแลซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์และ Smart Phone ให้แก่ อำจำรย์ บุคลำกร และ

นักศึกษำ ที่น ำคอมพิวเตอร์ทีม่ีปัญหำมำขอรับบริกำรงำนซ่อมบ ำรุง ซึ่งมกีำรใหบ้ริกำรดังต่อไปนี้ 

1.  บริกำรตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ   

 หน่วยงำนของมหำวิทยำลัย 

2.   ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร (Microsoft Windows)  

      และโปรแกรมส ำนักงำน (Microsoft Office)  

      ลิขสิทธิ์ของมหำวิทยำลัย 

3.  บริกำรตรวจเช็คและแก้ไขปัญหำระบบในเบื้องต้น 

4.  บริกำรกู้ข้อมูลจำก Flash Drive เบื้องต้น 

5.  ให้ค ำปรึกษำปัญหำคอมพิวเตอร์ และ Smart  

      Phone 
 

   

 

http://www.moodle.cmru.ac.th/
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ขั้นตอนการขอใช้บริการซ่อมบ ารุงและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 

1. แสดงบัตรประจ ำตัวก่อนใช้บริกำร โดยที่  

 นักศึกษำ : แสดงบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ 

         อำจำรย์และบุคลำกร : แสดงบัตรข้ำรำชกำร บัตรพนักงำนหรือบัตรประจ ำตัวประชำชน 

2. รับใบแจ้งซ่อมจำกเจ้ำหน้ำที่เพ่ือน ำมำรับเครื่องคืนในภำยหลัง 

3. ตรวจสอบสถำนะ กำรซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้จำกเว็บไซต์ http://www.csc.cmru.ac.th 

4. น ำใบแจ้งซ่อมมำรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ซ่อมแซมเสร็จ 

 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

        ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำเป็นหน่วยงำนที่ส่งเสริม สนับสนุนในกำรเพ่ิมควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยี

ดิจิทัล เพ่ือให้นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ ได้น ำเอำควำมรู้

ควำมสำมำรถ และทักษะต่ำงๆ จำกกำรฝึกอบรม ทั้งในโปรแกรมระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูง มำเสริมสร้ำง

สมรรถนะทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เทียบเท่ำระดับมำตรฐำนสำกล ตรงกับควำมต้องกำรและสำมำรถ

น ำออกไปใช้ในกำรพัฒนำงำนและกำรด ำเนินชีวิตต่อไปในอนำคตได้ 
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หลักสูตรในการอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ทั้งหมด 3 กลุ่ม 

ดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรอบรมและถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ส ำหรับนักศึกษำของมหำวิทยำลัย          

รำชภัฏเชียงใหม่ทุกชั้นปี 

2. หลักสูตรอบรมและถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ส ำหรับอำจำรย์ และบุคลำกร 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหมทุ่กระดับ 

3. หลักสูตรอบรมและถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ส ำหรับผู้ที่มีควำมสนใจในชุมชนท้องถิ่น 

 และสังคม 
 

ทั้งนี้ยังให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ส ำหรับกำรเรียน  กำรสอน และกำรฝึกอบรม            
เชิงปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ส ำหรับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย 

 

การบริการห้องมินิเธียเตอร์ ขนาด 80 ที่นั่ง 

เพ่ือใช้ส ำหรับรับชมสื่อกำรเรียน กำรสอน และให้บริกำรส ำหรับกำรประชุม อบรม สัมมนำ และกิจกรรม 

ของมหำวิทยำลัยตำมควำมเหมำะสม 
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การบริการระบบ VDO Conference 

          เป็นกำรให้บริกำรด้ำนกำรเรียน กำรสอน กำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไปยัง

พ้ืนที่จัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย อำทิเช่น กำรเชื่อมต่อจำกศูนย์เวียงบัว  ไปยังมหำวิทยำลัยแม่ฮ่องสอน   

และในปัจจุบันได้มีกำรใช้ในด้ำนกำรเรียนกำรสอนกับ October 6 University แห่งสำธำรณรัฐอำหรับอียิปต์  

  

การออกแบบสื่อกราฟิกและเว็บไซต์ 

 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ได้มีกำรพัฒนำรูปแบบกรำฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย ให้มีควำมทันสมัย

อยู่ตลอดเวลำ เพ่ือรองรับควำมต้องกำรของผู้ขอรับบริกำร ได้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร  ซึ่งมีกำร

ให้บริกำรดังนี้ 

- งำนกรำฟิกเพ่ือพัฒนำเว็บไซต์มหำวิทยำลัย 

- งำนกรำฟิกเพ่ือพัฒนำเว็บไซต์ของส ำนัก 

- ออกแบบจัดท ำสิ่งพิมพ์เพ่ือสนับสนุนงำนบริกำรของส ำนัก  

- งำนออกแบบจัดท ำสื่อมัลติมีเดีย 

- งำนบันทึกภำพนิ่ง 

- ควบคุม ดูแลห้องมินิสตูดิโอ 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ส ำหรับถ่ำยภำพดูแลควำมพร้อมและควำมเรียบร้อยของห้องมินิสตูดิโอ 
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- ควบคมุ ดูแล ระบบชุดไฟสตูดิโอ และระบบอุปกรณ์กล้องถ่ำยภำพนิ่ง 

- ควบคุม ดูแลไฟฟ้ำ แอร์ และแสงสว่ำงภำยในห้อง 

- เช็คควำมเรียบร้อยภำยในห้อง และบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ 
 

 

การบริการจองห้องประชุมออนไลน์ 

ระบบจองห้องประชุมเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้งำนสำมำรถท ำกำรจองห้องประชุมได้สะดวกสบำย              

มำกยิ่งขึ้น ใช้งำนได้ง่ำยมีรำยละเอียดกำรจองต่ำงๆ เพ่ือง่ำยต่อผู้ใช้งำนในกำรท ำกำรจองห้องประชุม                

ของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

 

การขอใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ได้ให้บริกำรแก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร ในกำรขอใช้บริกำร 

Microsoft DreamSpark, Microsoft Office 365 และบริกำรอ่ืนๆ รวมไปถึงกำรดูแล และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ 

ที่เก่ียวข้องกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอีกด้วย 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
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ผู้บริหารและบุคลากรส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 

 

 

 

หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ         

         
        
         

 

 

   

หน่วยดูแลและบ ำรุงระบบคอมพิวเตอร์ 
 

 

 

 

 

 

 

อำจำรย์ อ ำนำจ  โกวรรณ

ผู้อ ำนวยกำร

อำจำรย์ ดร.ทิวำวัลย์  ต๊ะกำร

รองผู้อ ำนวยกำร

อำจำรย์ ดร.กัลยำ  ใจรักษ์

รองผู้อ ำนวยกำร

นำย มำรุต  เปี่ยมเกตุ

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร

นำงสำว นันทำวดี  คุณศิลป์

หัวหน้ำงำนบริหำรงำนท่ัวไป

นำย วิวัฒน์ชัย  ข ำประไพ

หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

นำย อำนนท์  มะโนเมือง

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นำย วิทูร  อุ่นแสน

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นำย ชลิต  โปธำ

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นำย ธีระพงษ์  ใจค ำมำ

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นำย กุลชำติ  ปัญญำดี

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์นำย ปิยะพงษ์ หินเกย

นักวิชำกำรศึกษำ

นำย จรูญ  บุตรแก้ว

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นำย บัณฑิต  นันทะเทศ

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
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หน่วยออกแบบกรำฟฟิกและเว็บไซต์   หน่วยกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
 

 

 

 

 

หน่วยมินิเธียร์เตอร์และสื่อออนไลน์   หน่วยกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์        
 

 

 

หน่วยอบรมเชิงปฏิบัติกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

 

 

หน่วยกำรเงินและบัญชี     หน่วยแผนและงบประมำณ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำว รุ่งทิวำ  กิตติยังกุล

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นำง พรพิมล  แก้วฟุ้งรังษี

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์นำงสำว พรรณนิภำ  ดวงใย

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นำย ณัฐพงษ์  วงศ์จันทร์ตำ

นักวิชำกำรศึกษำ

นำงสำว จริยำ  หมื่นแก้ว

นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี

นำย กฤษณ์  ขำวศรี

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นำงสำว กัลย์สุดำ  ศรีโพธิ์

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำย เจษฎำ  ยำวุฑฒิ

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
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กิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบป ี

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการความร่ วมมือลงทุนติดตั้ ง   Access Points  ส าหรับการใช้บริ การ  AIS WiFi ในพื้ นที่                  

ของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริการด้านไอทีท่ีเป็นเลิศ  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ลงนำมบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด 

ตำมโครงกำรควำมร่วมมือลงทุนติดตั้ง Access Points ส ำหรับกำรใช้บริกำร AIS WiFi ในพ้ืนที่ของมหำวิทยำลัย 

เพ่ือกำรบริกำรด้ำนไอทีที่ เป็นเลิศ ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย อำค ำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ                         

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และนำยดุลยเดช ชินวัตร ผู้ช่วยกรรมกำร

ผู้อ ำนวยกำรส่วนปฏิบัติกำรภูมิภำค ภำคเหนือ บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด ได้ร่วมลงนำมบันทึก

ข้อตกลงโครงกำรควำมร่วมมือลงทุนติดตั้งอุปกรณ์รับ – ส่งสัญญำณอินเทอร์เน็ตไร้สำย (Access Points) 

ส ำหรับกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสูง (AIS WiFi) ในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 

23 พฤศจิกำยน 2559 
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กิจกรรมการเปิด Tech Startup Club  

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ 

จัดกิจกรรมกำรเปิด Tech Startup Club โดยมี อำจำรย์อ ำนำจ โกวรรณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัล               

เพ่ือกำรศึกษำ ให้เกียรติในกำรกล่ำวเปิดงำน ณ ห้องประชุมเอ้ืองไอยรำ ชั้น 5 อำคำรวิทยำกำรจัดกำร               

วิทยำกรโดย คุณชลภัทร สันติมำกร และคุณพันธบัตร สินติมำกร (ผู้ก่อตั้งแบงคอก เวนเจอร์) มำให้ควำมรู้

เกี่ยวกับ Tech Startup แก่นักศึกษำสำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำรและสำขำคอมพิวเตอร์                       

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2560 
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โครงการ Interlink Campus Tour 2017 หัวข้อ "Open Cabling Systems for The Future"                         

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) จัดโครงกำร 

Interlink Campus Tour 2017 ในหัวข้อเรื่อง "Open Cabling Systems for The Future" ณ ห้องประชุม

เอ้ืองไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2560 
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พิธีเปิดโครงการ "Northern Digital Expo 2017" รวมสุดยอดเทคโนโลยีล้ าสมัยเปลี่ยนธุรกิจยุคใหม่         

ให้สมาร์ท  

 รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ อ.อ ำนำจ 

โกวรรณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ และ ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร           

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงกำร "Northern Digital Expo 2017" รวมสุดยอดเทคโนโลยีล้ ำสมัยเปลี่ยนธุรกิจ

ยุคใหม่ให้สมำร์ท ในฐำนะเจ้ำภำพร่วมเครือข่ำยมหำวิทยำลัยเขตภำคเหนือ ณ เซ็นทรัลพลำซ่ำ เชียงใหม่              

แอร์พอร์ท เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภำคม 2560 

 

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพฝาง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

อำจำรย์อ ำนำจ โกวรรณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ให้กำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำน            

จำกวิทยำลัยกำรอำชีพฝำง แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ น ำโดย นำยดลเดช พิทักษ์เขตต์ ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนก 

และนำงสำวรัชนีกุล บุญอินทร์ พร้อมทั้งนักเรียน ชั้นปวช. 2-3 จ ำนวน 83 คน ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 4 ส ำนัก

ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2560 
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การจัดนิทรรศการและน าเสนอผลงานการจัดการความรู้ KM  

อำจำรย์อ ำนำจ โกวรรณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ น ำทีมผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักฯ 

ร่วมจัดนิทรรศกำรและน ำเสนอผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ KM ซึ่งส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำได้น ำเสนอผลงำน

ภำยใต้ชื่อ "Digital Innovation" ตัวแบบระบบเฝ้ำระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ ส ำหรับห้องควบคุมระบบ

คอมพิวเตอร์ ผ่ำนระบบ Line ณ ศำลำร่มโพธิ์ เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2560 

 

กิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ “Digital Marketing”  

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ร่วมกับ ส ำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรม Tech Startup Club  

ในหัวข้อ “Digital Marketing” โดยมีอำจำรย์และนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร และคณะวิทยำศำสตร์           

และเทคโนโลยี เข้ำร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมเอ้ืองไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2560 
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กิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ “Pitching Perfect การน าเสนออย่างมืออาชีพ”  

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ร่วมกับ ส ำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรม Tech Startup Club  

หัวข้อ “Pitching Perfect กำรน ำเสนออย่ำงมืออำชีพ” โดยมีอำจำรย์และนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร และ

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เข้ำร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมเอ้ืองไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยำกำรจัดกำร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2560 
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ด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

กิจกรรมจัดท าห้องสมุด ณ ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยมะโอ ต าบลแม่สามแลบ อ าเภอ

สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 นำยมำรุต เปี่ยมเกตุ หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร น ำทีมบุคลำกรจัดท ำห้องสมุด ณ ศูนย์กำรเรียนรู้

ต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนห้วยมะโอ ต ำบลแม่สำมแลบ อ ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 15-18 

พฤศจิกำยน 2559 
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กิจกรรมจัดท าห้องสมุด ณ ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวณชายแดน บ้านแม่เหลอ และศูนย์การเรียนต ารวจ

ตระเวณชายแดน บ้านวาทู ต าบลเสาหิน อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

อำจำรย์อ ำนำจ โกวรรณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ร่วมกับอำจำรย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ น ำทีมผู้บริหำรและบุคลำกรจัดท ำห้องสมุด ณ               

ศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวณชำยแดน บ้ำนแม่เหลอ และศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวณชำยแดน บ้ำนวำทู  

ต ำบลเสำหิน อ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 24 - 29 พฤศจิกำยน 2559 
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โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น  

อำจำรย์อ ำนำจ โกวรรณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ร่วมเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

ตำมโครงกำรพัฒนำยกระดับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และพัฒนำท้องถิ่น โดยมีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่                      

เป็นพ่ีเลี้ยง ประจ ำปีงบประมำณ 2560 ณ โรงเรียนทำเหนือวิทยำ ต ำบลทำเหนือ อ ำเภอแม่ออน จังหวัด

เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2560 

 

โรงเรียนหมู่บ้ำนสหกรณ์ 2 และโรงเรียนบ้ำนแม่ตะไคร้ หมู่ 1 ต ำบลทำเหนือ อ ำเภอแม่ออน จังหวัด

เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2560 
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ด้านการส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ 

โครงการกีฬาราชภัฏเชียงใหม่ ใส่ใจสุขภาพ  

ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำรกีฬำรำชภัฏเชียงใหม่                

ใส่ใจสุขภำพ ณ โรงยิมเนเซียม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โดยภำยในงำนมีกำรรับตรวจสุขภำพและทดสอบ

สมรรถภำพร่ำงกำย พร้อมกับกำรแสดงพิเศษ "ร ำวงย้อนยุค" กับกำรแข่งขันแชร์บอลนัดพิเศษระหว่ำง          

ทีมผู้บริหำรและทีมอำจำรย์บุคลำกร ปิดท้ำยรำยกำรด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิคร่วมกัน เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 

2560 

 

 

พิธีเปิดการเเข่งขันกีฬาประเพณีเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 8  

"พิงคนครเกมส์"  

อำจำรย์อ ำนำจ โกวรรณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ พร้อมคณะผู้บริหำร และบุคลำกร 

เข้ำร่วมในพิธีเปิดกำรเเข่งขันกีฬำประเพณีเจ้ำหน้ำที่บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เขตภำคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 

8 "พิงคนครเกมส์" ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระหว่ำงวันที่ 16-17 พฤษภำคม 2560 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณขีองท้องถิ่น 

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ พระภิกษุ  999  รูป และบวชเนกขัมมะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ จัดพิธีบรรพชำอุปสมบทหมู่ 

พระภิกษุ 999 รูป และบวชเนกขัมมะเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร มหำภูมิพล 

อดุลยเดช เมื่อวันที่ 14-22 กุมภำพันธ์ 2560 
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ถวายภัตตาหารเพลให้แก่พระภิกษุสงฆ์ วัดป่าดาราภิรมย์ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่              

อำจำรย์ ดร. กัลยำ ใจรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ พร้อมกับตัวแทนผู้บริหำรและ

บุคลำกรส ำนักฯ ร่วมกันถวำยภัตตำหำรเพลให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดป่ำดำรำภิรมย์ อ ำเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2560 

 

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุและสามเณรโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ฯ รวมทั้ง

พระภิกษุจากวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง  

กิจกรรมตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง แด่พระภิกษุและสำมเณรโครงกำรบรรพชำอุปสมบทหมู่ฯ รวมทั้ง

พระภิกษุจำกวัดป่ำดำรำภิรมย์ พระอำรำมหลวง จ ำนวน 35 รูป ณ ลำน 90 ปี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2560 
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โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา  

อำจำรย์อ ำนำจ โกวรรณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ น ำผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักฯ            

ร่วมโครงกำรอนุรักษ์สืบสำนประเพณีสงกรำนต์ และรณรงค์กำรแต่งกำยพ้ืนบ้ำนล้ำนนำ ณ สนำมจตุรำคำร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2560 

 

 

พิธีท าบุญประจ าปี ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

อำจำรย์อ ำนำจ โกวรรณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ พร้อมกับคณะผู้บริหำรและบุคลำกร

ส ำนักฯ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีท ำบุญ ณ ห้องมินิสตูดิโอ ชั้น 4 อำคำรส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2560 
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งบประมาณประจ าปี 2560 
(เดือนตุลาคม 2559-เดือนกันยายน 2560) 

  

ในปีงบประมำณ 2560 ส ำนักดิจิทัลเ พ่ือกำรศึกษำ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน                                     

กำรด ำเนินงำน เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 6,945,500 บำท ซ่ึงจ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณ ไดด้ังนี้ 

แผนภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณประจ าปี 2560 จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 
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สัดส่วนงบประมาณประจ าปี 2560 จ าแนกตามการจัดสรรในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ งบประมาณ 

ที่ได้รับ (บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรผลิตบณัฑติ กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและกำรให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

361,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุน

ผู้บริหำร (ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน (Sustainable MIS) 
150,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดจิิทัลใหม้ีประสิทธิภำพและสร้ำงเครือข่ำย

ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำท่ีคุ้มค่ำ (Digital Infrastructure & Connection) 
10,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้ม ี
ควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยดีิจิทลั (Tech-savvy) 

1,449,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยดีิจิทัลทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในกำรสร้ำงเสรมิสุขภำพที่ด ี(Digital Go Green and Healthy) 
600,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจดักำรส ำนักดิจิทลัเพื่อกำรศกึษำให้มีคุณภำพ 

โดยยดึหลักกำรบรหิำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) 
4,375,000 

รวมทั้งสิ้น 6,945,500 

แผนภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณประจ าปี 2560 จ าแนกตามการจัดสรรในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

 



 
 
 
 
 

33 

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำได้รับเงินงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเป็นจ ำนวน 6,945,500 บำท 

และมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นจ ำนวน 5,387,370.09 บำท จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ รำยละเอียด

ดังนี้ 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ร้อยละที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละ
คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียน
กำรสอน กำรผลติบัณฑิต กำรวิจยั 
กำรท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรมและกำร
ให้บริกำรวิชำกำรด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 
361,000.00 

 
346,000.00 

 
95.84 

 
15,000.00 

 
4.16 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
(MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหำร 
(ESS) เพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน 
(Sustainable MIS) 

 
150,000.00 

 
84,500.00 

 
56.33 

 
65,500.00 

 
43.67 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยดีิจิทัลให้มี
ประสิทธิภำพและสรำ้งเครือข่ำย
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อกำร
พัฒนำท่ีคุ้มค่ำ (Digital 
Infrastructure & Connection) 

 
10,500.00 

 
10,500.00 

 
100.00 

 
- 

 
- 



 
 
 
 
 

34 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ร้อยละที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละ
คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนำศักยภำพของ
นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้มี
ควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยดีิจิทลั 
(Tech-savvy) 

 
1,449,000.00 

 
527,353.00 

 
36.39 

 
921,647.00 

 
63.61 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกำรสร้ำงเสรมิสุขภำพที่ด ี
(Digital Go Green and Healthy) 

 
 

600,000.00 

 
 

594,000.00 

 
 

99.00 

 
 

6,000.00 

 
 

1.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรส ำนักดิจิทลัเพื่อกำรศึกษำให้มี
คุณภำพโดยยดึหลักกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good 
Governance) 

 
 

4,375,000.00 

 
 

3,825,017.09 

 
 

87.43 

 
 

549,982.91 

 
 

12.57 

รวมท้ังสิ้น 6,945,500.00 5,387,370.09 77.57 1,558,129.91 22.43 
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ผลการด าเนินโครงการจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ในปีงบประมำณ 2560 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำได้มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรขึ้นจ ำนวนทั้งสิ้น 

46 โครงกำร รำยละเอียดดังนี้ 

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำระดับประเทศในกำรผลิต  

 และพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพ 

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้งานสื่อการเรียนแบบออนไลน์ 

กำรอบรมหลักสูตร "สร้ำงห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom ส ำหรับอำจำรย์" ในโครงกำร

ส่งเสริมกำรพัฒนำ และกำรใช้งำนสื่อกำรเรียนแบบออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติกำร INC21 เมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน 

2560 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรใช้งำนห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom ส ำหรับ

นักศึกษำ” ในโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ และกำรใช้งำนสื่อกำรเรียนแบบออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติกำร INC21 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2560 

 

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรใช้งำนระบบ e-Learning ด้วย Moodle ส ำหรับนักศึกษำ”      

ในโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ และกำรใช้งำนสื่อกำรเรียนแบบออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติกำร INC21 เมื่อวันที่ 16 

กรกฎำคม 2560 
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2. จัดหาระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 

หน่วยกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ ได้ด ำเนินกำรจัดหำระบบกำรจัดกำรเรียน กำรสอนผ่ำนระบบ

ออนไลน์เป็นจ ำนวน 1 ระบบ (Google Classroom) เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียน กำรสอนของมหำวิทยำลัย 

ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

3. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา 

หน่วยกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำสื่อนวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำ เพ่ือสนับสนุน

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย เพ่ิมเติมประสบกำรณ์ด้ำนกำรเรียนรู้ เผยแพร่และอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นประโยชน์ทั้งทำงด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ รวมถึงต่อยอดไปยังองค์ควำมรู้ใหม่  โดยน ำเอำ

องค์ควำมรู้อันทรงคุณค่ำ และมีประโยชน์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมทำงภำคเหนือล้ำนนำ องค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย

ของมหำวิทยำลัยที่มีควำมหลำกหลำย ทั้งด้ำนภูมิปัญญำ ด้ำนกรณีศึกษำ ด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน     

มำจัดท ำเป็นสื่อกำรเรียนรู้ในรูปแบบอนิเมชั่น 

 

4. โครงการพัฒนาจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยในรูปแบบสื่อดิจิทัล 

หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศก ำลังด ำเนินงำน อยู่ระหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร

พัฒนำระบบ 
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5. โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนท้องถิ่น 

หน่วยอบรมเชิงปฏิบัติกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีดิจิทัล จัดกำรอบรมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรบริกำรขององค์กรท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  

มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 
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ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 7  พัฒนำระบบกำรบริหำรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System: MIS) 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ได้พัฒนำแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

(Mobile Application) เพ่ือเพ่ิมช่องทำงประชำสัมพันธ์สำรสนเทศของมหำวิทยำลัย (CMRU Mobile 

Service) 

 

 

 

2. โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพี่อการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ มคอ.2 และกรอกข้อมูลหลักสูตรลงในระบบ            

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และก ำลังด ำเนินกำรในล ำดับต่อไป 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร (MIS) และระบบสนับสนุน
ผู้บริหำร (ESS)  เพ่ือกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน (Sustainable MIS) 
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3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพี่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัย 

 หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ D-space ขึ้น เพ่ือช่วยในกำรบริหำรจัดกำร

ด้ำนงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 

 

4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการบริการ 

หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรจองห้องประชุมขึ้น เพ่ือรองรับกำรบริหำร

จัดกำรด้ำนกำรบริกำรของส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ท ำให้ผู้ใช้บริกำรมีควำมสะดวก รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 
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5. โครงการจัดท าฐานข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน 

หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลอำจำรย์พิเศษ เพ่ือสนับสนุนกำร

ด ำเนินงำนของคณะ/หน่วยงำน 

 
 

6. โครงการจัดท ารายการบริการขึ้นเว็บไซต์ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร

ภายใน และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ 

หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศได้ด ำเนินกำรพัฒนำช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์รำยกำรกำรให้บริกำร

ต่ำงๆ ขึ้นบนเว็บไซต์ส ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ  
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7. โครงการปรับปรุงงานบริการเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop – Service) 

หน่วยบ ำรุงและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ไดด้ ำเนินกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร

เพ่ือลดขั้นตอน และเน้นกำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วของผู้เข้ำรับกำรบริกำร 

 
 

8. โครงการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) 

หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ ไดพั้ฒนำระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ ภำยใต้แอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์

เคลื่อนที่ (Mobile Application) เพ่ือให้ผู้ใช้งำนแอพลิเคชั่นมีควำมสะดวกสบำยในกำรติดต่อและรับข่ำวสำรที่

เป็นประโยชน์มำกยิ่งขึ้น 
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9. โครงการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคง

ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 

10. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับพัฒนา CMRU Application บนระบบปฏิบัติการ iOS 

หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac จ ำนวน 1 ชุด เพ่ือใช้ใน

กำรพัฒนำ CMRU Application บนระบบปฏิบัติกำร iOS  
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ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนำงำนวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอน 

  ตลอดจนส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เพ่ือกำรพัฒนำ

  ท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำและส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร  

  กำรบ ำรุงรักษำและกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  อย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  พัฒนำพื้นที่ของมหำวิทยำลัยทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหำวิทยำลัยที่มีคุณภำพและ 

  เป็นแหล่งพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 7  พัฒนำระบบกำรบริหำรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ 

1. จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ 

หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ ไดด้ ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องอ่ำนบัตรประชำชนแบบเอนกประสงค์ (Smart 

Card Reader) เป็นจ ำนวน 15 เครื่อง เพ่ือน ำมำพัฒนำร่วมกับระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย และมี          

ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำรมำกยิ่งข้ึน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพ และ               
สร้ำงเครือข่ำยควำมรู้ด้ ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเ พ่ือกำรพัฒนำที่คุ้มค่ำ (Digital Infrastructure & 
Connection) 
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2. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ให้มีเสถียรภาพทนทาน

ต่อความผิดพร่องที่อาจเกิดขึ้นและมีความพร้อมให้บริการเครือข่าย 

หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์

หลักของทุกพ้ืนที่ของมหำวิทยำลัย ให้มีเสถียรภำพทนทำนต่อควำมผิดพร่องที่อำจเกิดขึ้นและมีควำมพร้อม

ให้บริกำรเครือข่ำย ส่งผลให้จ ำนวนครั้งของกำรหยุดให้บริกำร ในปีงบประมำณ 2560 น้อยกว่ำ 10 ครั้ง 

3. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อบริการสืบค้นด้วยตนเองและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส านักดิจิทัล  

เพื่อการศึกษา 

หน่วยดูแลและบ ำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นจ ำนวน 50 เครื่อง 

ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ INC 21 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ อำจำรย์ และ

บุคลำกร 

 

4. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อขยายความสามารถในการให้บริการ และทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิม

ที่ช ารุด 

หน่วยดูแลและบ ำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์จ ำนวน 100 เครื่อง   

เพ่ือขยำยควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร และทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมที่ช ำรุด 
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5. โครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Smart Phone 

หน่วยดูแลและบ ำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำศูนย์ซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

Smart Phone ณ ศูนย์ซ่อมบ ำรุง ชั้น 2 ซ่ึงท ำให้ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรอยู่ในระดับด ี

 

6. โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 

หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย

ส ำหรับฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 1 ระบบ 

7. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ ICT และการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย 

หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพอุปกรณ์ ICT 

และกำรเชื่อมโยงระบบเครือข่ำย ส่งผลให้จ ำนวนครั้งของกำรหยุดให้บริกำร ในปีงบประมำณ 2560 น้อยกว่ำ 

10 ครั้ง 

8. โครงการขยายจุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายพื้นที่เวียงบัว , ศูนย์แม่สา, ศูนย์แม่ริม, วิทยาลัย    

แม่ฮ่องสอน 

หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรขยำยจุดบริกำรสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตไร้สำยเพ่ิมขึ้นมำกกว่ำ 600 ชุด ในพ้ืนที่เวียงบัว, ศูนย์แม่สำ, ศูนย์แม่ริม และวิทยำลัยแม่ฮ่องสอน 

เพ่ือรองรับกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
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9. โครงการพัฒนาพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless Zone) ส าหรับให้บริการแก่นักศึกษา    

อาจารย์ และบุคลากร 

หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรขยำยพื้นที่ให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำย 

(Wireless Zone) ส ำหรับให้บริกำรแก่นักศึกษำ    อำจำรย์ และบุคลำกร เพ่ิมขึ้นมำกกว่ำ 2 จุด เพ่ือให้กำรใช้

บริกำรเครือข่ำยไร้สำยภำยในมหำวิทยำลัยมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

10. โครงการปรับปรุงระบบป้องกันการบุกรุกและโจมตีระบบเครือข่าย 

หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบป้องกันกำรบุกรุก

และโจมตีระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

11. โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย ทางระบบเครือข่ายเพื่อให้การเข้าถึงองค์ความรู้ภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีความปลอดภัย 

หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบรักษำควำมปลอดภัย 

ทำงระบบเครือข่ำยเพ่ือให้กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยเป็นไปอย่ำงมีควำมปลอดภัย 

12. โครงการจัดหาระบบเฝ้าดูแลและออกรายงานประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่าย 

หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรจัดหำระบบเฝ้ำดูแลและออก

รำยงำนประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบเครือข่ำย จ ำนวน 1 ระบบ 

13. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ตรวจจับและก าจัดไวรัสให้ครอบคลุมคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของมหาวิทยาลัย 

หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบแสดงผลรำยงำน

ประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ระบบ และได้ท ำกำรออกรำยงำนประสิทธิภำพ

กำรใช้งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เป็นจ ำนวน 12 ชุด โดยโปรแกรมตรวจจับไวรัส (Computer 

Agreement) 

14. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและส ารองข้อมูล 

หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย

และส ำรองข้อมูลจ ำนวน 1 ชุด 
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15. โครงการระบบประมวลผลแบบ Cloud Computing 

หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบที่ให้บริกำรผ่ำนกำร

ประมวลผลแบบ Cloud Computing จ ำนวน 2 ระบบ ได้แก่ เว็บไซต์มหำวิทยำลัย และเว็บไซต์ส ำนักดิจิทัล

เพ่ือกำรศึกษำ 

16. จัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยท าหน้าที่     

เป็นที่ปรึกษาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และบริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด ได้ร่วมลงนำมบันทึก

ข้อตกลงในโครงกำรควำมร่วมมือลงทุนติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญำณอินเทอร์เน็ตไร้สำย (Access Points) 

ส ำหรับกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสูง (AIS WiFi) ในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือขยำย

พ้ืนที่กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสูงให้ครอบคลุมพ้ืนที่ เพ่ือรองรับควำมต้องกำรของนักศึกษำ 

อำจำรย์ และบุคลำกร  

 

17. จัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสถานศึกษาอ่ืนๆ เพื่อใช้เทคโนโลยีสร้างการสื่อสาร

และเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ฐานข้อมูลการวิจัยร่วมกัน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และมหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ              

ทำงวิชำกำร ด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำน คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกำรพัฒนำและกำรใช้งำนระบบ 
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18. โครงการติดตั้งระบบบริการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ 

บุคลากร และผู้สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยได้ 

หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรติดตั้งระบบบริกำรเชื่อมต่อกับ          

ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)  

19. จัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยท าหน้าที่ เป็น

ศูนย์การอบรม และพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท แพคคอน จ ำกัด 

ได้ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในโครงกำรนวัตกรรมกำรพัฒนำสถำบันกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำง                

ควำมได้เปรียบในเชิงกำรแข่งขันบนเวทีโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ก้ำวสู่กำร

เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
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ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษา อาจารย์ 

และบุคลากร 

หน่วยอบรมเชิงปฏิบัติกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ด ำเนินกำรจัดอบรมหลักสูตรโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐำนเพ่ือเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพส ำหรับนักศึกษำทั้งสิ้นจ ำนวน 1,566 คน และจัดอบรม
เชิงปฏิบัติกำรด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับอำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ ศิษย์เก่ำและ
บุคคลทั่วไปอีกจ ำนวน 26 รุ่น 

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมหลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐำนเพื่อเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy) 
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กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1. อบรมStartup Camp เสริมสร้ำงศักยภำพสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำรยุคดิจิทัล : วันที่ 19 มกรำคม 2560 

  

2. อบรมกำรสร้ำงและบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress : วันที่ 20-21 มีนำคม 2560 

  

3. อบรมกำรพัฒนำเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์ส ำเร็จรูป : วันที่ 22 มีนำคม 2560 
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4. กำรสร้ำงและบริหำรจัดกำรเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla : วันที่ 23-24 มีนำคม 2560 

  

5. กำรสร้ำงงำนน ำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint อย่ำงมืออำชีพ : วันที่ 27 มีนำคม 2560 

  

6. กำรประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในกำรท ำงำน : วันที่ 28 มีนำคม 2560 
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7. กำรใช้งำน Office365 และกำรบริหำรจัดกำรเอกสำรออนไลน์ : วันที่ 29 มีนำคม 2560 

  

8. กำรตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro : วันที่ 30 มีนำคม 2560 

  

9. กำรลงโปรแกรมและกำรดูแลรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Maintenance) : วันที่ 31 มีนำคม     

    2560 

  

 



 
 
 
 
 

54 

10. กำรออกแบบกรำฟิกและสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator และ Photoshop : วันที่ 7-9 เมษำยน 2560 

   

11. กำรสร้ำงและออกแบบ Infographic เพ่ือสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์อย่ำงมืออำชีพ : วันที่ 21-23 เมษำยน  

     2560 

  

12. กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรบริกำรขององค์กรท้องถิ่น : วันที่ 26 เมษำยน 2560  
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13. กำรใช้งำนโปรแกรม AMOS เพ่ือกำรวิจัย : วันที่ 20-21 เมษำยน 2560 

  

14. กำรใช้งำนโปรแกรม SPSS เพ่ือกำรวิจัย : วันที่ 28-29 เมษำยน 2560 

  

15. Fundamentals Microsoft Excel 2013 : วันที่ 22 พฤษภำคม 2560 
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16. Advanced Microsoft Excel 2013 Function and Database : วันที่ 23-24 พฤษภำคม 2560 

  

17. Business Analytic กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ : วันที่ 26-28 พฤษภำคม 2560 

  

18. PHP using MySQL Database for Web Development : วันที่ 29-31 พฤษภำคม 2560 
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19. Android Programming ขั้นพ้ืนฐำน : วันที่ 16-18 มิถุนำยน 2560 

  

20. กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนเทคนิค Predictive Modeling เพ่ือสนับสนุนกำรวิจัย : วันที่ 23-25 มิถุนำยน  

     2560 

  

21. กำรสร้ำงงำน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Animate CC และAdobe Experience Design CC : 

     วันที่ 26-28 มิถุนำยน 2560 
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22. Android Programming ขั้นประยุกต์ใช้งำนจริง : วันที่ 30 มิถุนำยน - 2 กรกฎำคม 2560 

  

23. iOS Application Development ขั้นพ้ืนฐำน : วันที่ 6-7 กรกฎำคม 2560 

  

24. iOS Application Development ขั้นประยุกต์ใช้งำนจริง : วันที่ 14-15 กรกฎำคม 2560 
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25. Introduction to Big Data Analytics (กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ระดับเบื้องต้น) : วันที่ 26-27  

     กรกฎำคม 2560 

  
 

2. โครงการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit-Exam) 

มหำวิทยำลัยได้มอบหมำยให้ส ำนักทะเบียนและประเมินผล ศึกษำรำยละเอียดในกำรด ำเนินงำน 

พร้อมทั้งให้ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำได้น ำเสนอข้อมูลดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำนโครงกำรสอบวัดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( IT Exit-Exam) ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ศึกษำควำม

เป็นไปได้ของกำรด ำเนินกำรสอบวัดควำมรู้ด้วยกำรท ำวิจัย โดยที่ประชุมเสนอแนวทำงกำรท ำวิจัย 2 เรื่อง คือ  

1. วิจัยควำมพึงพอใจและควำมต้องกำรใช้นักศึกษำด้ำนทักษะกำรใช้เทคโนโลยีจำกผู้ประกอบกำร  

2. วิจัยควำมรู้ควำมสำมำรถของนักศึกษำด้ำนทักษะกำรใช้เทคโนโลยี  

และมีมติให้ไม่ด ำเนินกำรโครงกำร IT Exit-Exam ในปี 61 แต่เปลี่ยนเป็นกำรวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูล

พ้ืนฐำนประกอบกำรตัดสินใจ โดยจะมีกำรนัดประชุมคณะกรรมกำร เพ่ือด ำเนินกำรก ำหนดหั วข้อ                       

ควำมเหมำะสมของหัวข้อในกำรประชุมครำวถัดไป 
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3. โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติ การ  CCNA Routing & Switching Training ส าหรับอาจารย์และ    

บุคลากร* 

ขอคืนงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร เนื่องจำกวัตถุประสงค์ของโครงกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำร

เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบ 

4. โครงการสอบใบประกาศนียบัตร ด้านไอซีทีระดับสากลส าหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร    

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่* 

ขอคืนงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร เนื่องจำกวัตถุประสงค์ของโครงกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำร

เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบ 
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ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศำสตร์ที่ 7  พัฒนำระบบกำรบริหำรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ 

1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน  

    (Private Cloud) 

 หน่วยบริหำรและจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย

ส ำหรับติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยแบบเสมือนจ ำนวน 1 ชุด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี (Digital Go Green and Healthy) 
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ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศำสตร์ที่ 7  พัฒนำระบบกำรบริหำรของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ 

1. โครงการบริหารจัดการส านักงาน 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ได้รรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อผู้บริหำรเป็นจ ำนวน 4 ครั้ง และได้รับ

กำรประเมินระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีมำก 4.97 คะแนน 

- กำรเดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำร 

- กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559 ณ ห้องประชุมเอ้ืองสำยส่องแสง ชั้น 3 
ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักดิจิทัลเ พ่ือกำรศึกษำให้มีคุณภำพ                         
โดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) 
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- กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2560 ณ ห้องประชุมเอ้ืองสำยส่องแสง ชั้น 3 
ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 

 
 

- กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2560 ณ ห้องประชุมเอ้ืองสำยส่องแสง ชั้น 3 
ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 

 

- กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2560 ณ ห้องประชุมเอ้ืองสำยส่องแสง ชั้น 3 ส ำนัก
ดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 
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2. โครงการพัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ได้มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบบริหำรของมหำวิทยำลัย โดยกำรจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย  

3. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ได้เปิดโอกำสให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเองตำมวิชำชีพ และตำม

สมรรถนะงำน ผ่ำนกำรอบรมและสัมมนำ เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้รับมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน น ำมำถ่ำยทอด

แลกเปลี่ยนควำมรู้ให้กับบุคลำกรภำยในองค์กร 

- กิจกรรมอบรมงำนบริกำรด้ำน e-Learning เรื่องกำรบริหำรระบบ  e-Leaning และ Digital 

Classroom เพ่ือกำรศึกษำด้วย  Cloud Computing & G Suite (Google Apps) for Education 

Solutions เพ่ีอบริกำรให้แก่อำจำรย์และนักศึกษำเม่ือวันที่ 15-16 กุมภำพันธ์ 2560 

- กิจกรรมอบรมงำนบริหำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ เรื่องกำรติดตั้งและใช้งำน Arduino ส ำหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย เมื่อวันที่ 28-30 มีนำคม 2560 

- กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร React / Redux Bootcamp ระหว่ำงวันที่ 22 - 24 มีนำคม 2560           

ณ อำคำรพญำไทพลำซ่ำ กรุงเทพมหำนคร 
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4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี    

   กำรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยผู้บริหำรและ

บุคลำกรส ำนักฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในด้ำนกำรบริหำรงำนโดยใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภำคม 2560 ณ พรำวภูฟ้ำ รีสอร์ท เชียงใหม่  
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5. โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การด าเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และ        

การด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 

 โครงกำรเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ระหว่ำงหน่วยงำนเรื่อง "กำรก ำหนดระดับ

ต ำแหน่งและกำรแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัยให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น" เมื่อวันที่  7 มิถุนำยน 2560 ณ ห้อง

ประชุมเอ้ืองสำยส่องแสง ชั้น 3 อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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กิจกรรมจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี 2560 โครงกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม

ภำยในเพ่ือประกันคุณภำพกำรศึกษำ เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม 2560 ณ ห้องประชุมเอ้ืองสำยส่องแสง ชั้น 3 

อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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โครงกำรเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำน "แนวปฏิบัติ

ที่ดีในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ" เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2560 ณ ห้องประชุมเอ้ืองสำย

ส่องแสง ชั้น 3 อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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โครงกำรเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำนสนับสนุน 

"Share for us" เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 ณ ห้องประชุมเอ้ืองสำยส่องแสง ชั้น 3 อำคำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
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กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนและจัดท ำแผนเพ่ือกำรประกันคุณภำพ (Plan for QA) ระหว่ำงวันที่ 

7-8 สิงหำคม 2560 ณ แอท นำธำ เชียงใหม่ ชิค จังเกิล รีสอร์ท 
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6. โครงการบริหารจัดการเพื่อให้การบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำได้ด ำเนินกำร ช ำระค่ำเช่ำสัญญำณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ด้วยอัตรำ

ควำมเร็วอินเทอร์เน็ต 1 Gbps และค่ำเช่ำบริกำรโดเมน cmru.ac.th เพ่ือให้บริกำรด้ำนงำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศแก่นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร ภำยในมหำวิทยำลัย ซึ่งผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำร

บริกำรอยู่ในระดับมำก 

7. โครงการการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำได้ด ำเนินกำรจัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตำมกฎหมำยเพ่ือใช้ใน

มหำวิทยำลัยจ ำนวน 1 ชุด รองรับกับกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 

3,000 เครื่อง    
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รางวัลเชิดชูเกียรติ 

 

 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำได้รับรำงวัล

ชนะเลิศกำรน ำเสนอผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

(KM) ในงำนตลำดนัดควำมรู้ KM ในหัวข้อ กำร

พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรห้อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎำคม 

2560  ณ โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่ รีสอร์ท 

แอนด์ สปอร์ตคลับ 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดและ
น าเสนอผลงานการจัดการความรู้ 
(KM) ของหน่วยงำน      
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ผลการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปี 2560 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำรับกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ จ ำนวน 4 องค์ประกอบ จ ำนวน           

12 ตัวบ่งชี้  โดยใช้ เกณฑ์กำรประเมินคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ซึ่ งในปีงบประมำณ พ.ศ . 2560                      

ได้รับผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เท่ำกับ 4.97 คะแนน กำรด ำเนินงำนอยู่ใน ระดับดีมำก ดังนี้ 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

 
 

เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน  

คะเนนประเมนิ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
ตัวหาร (% หรือ สัดส่วน) 

 ตัวบ่งชี้ 1.1 5 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร (1,2,3,4,5,6,7,8) 8 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ 1.2 ร้อยละ 
75 

77 90.59 ร้อยละ 5 
85       

ตัวบ่งชี้ 1.3 4 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร (1,2,3,4,5,6,7) 7 ข้อ 5 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 5.00 
ตัวบ่งชี้ 2.1 3 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร (1,2,3,4,5) 5 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ 2.2 3 คะแนน คะแนน 4.65 คะแนน 4.65 
ตัวบ่งชี้ 2.3 5 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร (1,2,3,4,5,6,7) 7 ข้อ 5 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2 4.88 

ตัวบ่งชี้ 3.1 3 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร (1,2,3,4,5) 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ 3.2 3 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร (1,2,3,4,5,6) 6 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ 3.3 4 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร (1,2,3,4,5,6) 6 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ 3.4 3 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร (1,2,3,4,5) 5 ข้อ 5 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 3 5.00 

ตัวบ่งชี้ 4.1 3 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร (1,2,3,4,5,6) 6 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ 4.2 4 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร (1,2,3,4,5,6,7,8) 8 ข้อ 5 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 4 5.00 
คะแนนเฉลี่ยรวม 12 ตัวบ่งชี้ 4.97 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 1  ด้านประสิทธิผล 
จุดแข็ง: 
 บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนมีควำมเข้ำใจและมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงำนท ำให้มีทิศทำงในกำรพัฒนำงำนประจ ำได้อย่ำง                
เป็นรูปธรรม 
จุดที่ควรพัฒนา :  

1. ควรพัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  หำกไม่ เป็นไปตำมแผนควรวิ เครำะห์ถึงสำเหตุและน ำเสนอ                   
แนวทำงแก้ไขปรับปรุง และรำยงำนผลที่ได้บรรจุเข้ำวำระเพ่ือพิจำรณำในที่ประชุม              เพ่ือ
ขอขอ้เสนอแนะจำกผู้บริหำร 

2. ควรมีกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกผู้บริหำร  
และจัดท ำแผนกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ :  
1. หน่วยงำนควรใช้รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของคณะกรรมกำร

ติดตำมฯ ซึ่งแต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย มำใช้เป็นข้อมูลประกอบเพ่ือปรับปรุงกำรบริหำรงำน   
อย่ำงเป็นรูปธรรม 

2. แผนยุทธศำสตร์ควรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
เพ่ือวัดระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ 

องค์ประกอบท่ี 2  ด้านคุณภาพ 
จุดแข็ง: 
 มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร โดยแยกแบบสอบถำมตำมหน่วยงำนซึ่งอยู่ภำยใน
ส ำนักงำนดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ครบทุกประเด็นอย่ำงครบถ้วน 
จุดที่ควรพัฒนา :  ไม่มี 
องค์ประกอบท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
จุดแข็ง:   ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา:  ไม่มี 
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องค์ประกอบท่ี 4  ด้านการพัฒนาหน่วยงาน 
จุดแข็ง: 

1. สำมำรถก ำกับ ติดตำม ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรน ำควำมรู้และทักษะที่ ได้รับ             
จำกกำรพัฒนำ มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง และเห็นผลเป็นรูปธรรม ผลงำนที่โดดเด่น 
ได้แก่ 
1.1 กำรพัฒนำ Application CMRU บนระบบปฏิบัติกำรทั้ง ในระบบ Android และ iOS                    

เพ่ือประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร และใช้งำนด้ำนสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย ซึ่งสำมำรถ            
เข้ำใช้งำนได้ทั้งนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรและบุคคลทั่วไป 

1.2 มีกำรนวัตกรรมใหม่  อุปกรณ์  Internet of Thing ซึ่ ง เป็นตั วแบบระบบเฝ้ ำระวั ง              
และแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่ำนระบบ line โดยได้รับรำงวัลชนะเลิศประเภทหน่วยงำนสนับสนุน           
ในงำนกำรจัดกำรควำมรู้ KM Day ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

1.3 น ำควำมรู้จำกกำรศึกษำดูงำน ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต มำพัฒนำงำนจนเกิดผลส ำเร็จ         
อย่ ำ ง เป็นที่ น่ ำ พึ งพอใจ  คือได้ รั บกำรจัด อันดับ  Webometrics จำกอันดับที่  15               
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั้งหมดในเดือนมกรำคม 2560 ต่อมำในเดือนกรกฎำคม 2560          
ได้เลื่อนอันดับขึ้นมำเป็นอันดับที่ 5 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ  

จุดที่ควรพัฒนา:  ไม่มี 
ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 

จุดเด่น 

1. มีกำรเพ่ิมปริมำณสัญญำณ WiFi 
2. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรอย่ำงรวดเร็ว 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีกำรน ำรบบสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรให้บริกำร เช่น ระบบกำรนจองห้องมัลติมีเดียผ่ำน

ระบบออนไลน์ 
2. ควรมีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย และเผยแพร่ข่ำวสำรกิจกรรมให้มำกขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. กำรตั้งค่ำเป้ำหมำยเพ่ือวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ควรตั้งให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำน              
ของหน่วยงำน และให้มีควำมท้ำทำย 

2. มหำวิทยำลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำนสำยสนับสนุน              
เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงำน           
สำยสนับสนุน 

3. มหำวิทยำลัยควรพิจำรณำกรอบอัตรำก ำลังให้กับหน่วยงำนสำยสนับสนุนซึ่ งจะมีผลต่อคุณภำพ 
กำรให้บริกำรของหน่วยงำน และอำจส่งผลต่อประสิทธิภำพของกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 

4. หน่วยงำนสำยสนับสนุน ควรคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และเผยแพร่ให้หน่วยงำนอ่ืนไปใช้ประโยชน์ ซึ่งอำจ ได้มำจำก 
กำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 

5. กำรเขียนจุดแข็งของหน่วยงำนในรำยงำนกำรประเมินตนเอง ควรเป็นจุดที่มีควำมโดดเด่นจริงๆ          
ของหน่วยงำน 

6. กำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองในแต่ละเกณฑ์ของตัวบ่งชี้  ควรเขียนให้ตรงประเด็น                        
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ เพ่ือแสดงให้ถึงกระบวนกำรที่ได้ปฎิบัติ และด ำเนินงำนมำจริง 

7. ควรก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้ำหมำยหลักของหน่วยงำน 
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 สถิตกิารให้บริการของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
 งำนดูแลและซ่อมบ ำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ได้ให้บริกำรซ่อมคอมพิวเตอร์

ให้แก่ อำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ ที่น ำคอมพิวเตอร์มีปัญหำมำขอใช้บริกำรงำนซ่อมบ ำรุง ประจ ำปี

งบประมำณ 2560 จ ำนวน 18 หน่วยงำน รวมเป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 798 คน รำยละเอียดดังนี้ 
 

หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย ์ บุคลากร รวม
(หน่วยงาน) 

คณะครุศำสตร์ 320 17 9 346 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 65 9  74 
คณะวิทยำศำตร์และเทคโนโลยี 99 42 3 144 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 171 16 2 189 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 2 2  4 
วิทยำลัยนำนำชำติ 1 1  2 
สถำบันพัฒนำเศรษฐกิจฯ(ADICET) 3 3  6 
บันฑิตวิทยำลัย 1   1 
สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร   4 4 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี   10 10 
ส ำนักหอสมุด   2 2 
ส ำนักมำตรฐำนกำรศึกษำ   2 2 
สถำบันภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม   1 1 
กองพัฒนำนักศึกษำ   5 5 
งำนประชำสัมพันธ์   1 1 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 1 1  2 
กองอำคำรสถำนที่   2 2 
โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  3  3 
รวม(ผู้ใช้บริการ) 663 94 41 798 
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การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น 
 ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ให้บริกำรห้องปฏิบัติกำรเพ่ือกำรสืบค้นสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนส ำหรับ 

นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร ซึ่งเปิดให้บริกำร วันอังคำร ถึง วันเสำร์ เวลำ 08.00-20.00 น. และ วันอำทิตย์ 

ถึง วันจันทร์ เวลำ 08.00-16.00 น. โดยมีสถิติกำรให้บริกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2560 ดังนี้ 

เดือน ปี สถิติการใช้งาน(ครั้ง) 

ตุลาคม 2559 26,470 

พฤศจิกายน 2559 32,571 

ธันวาคม 2559 14,520 

มกราคม 2560 19,947 

กุมภาพันธ์ 2560 29,687 

มีนาคม 2560 21,856 

เมษายน 2560 12,784 

พฤษภาคม 2560 12,479 

มิถุนายน 2560 26,235 

กรกฎาคม 2560 19,637 

สิงหาคม 2560 29,876 

กันยายน 2560 31,866 

 
 

 

 

  



 
 
 
 
 

79 

คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 

อาจารย์อ านาจ  โกวรรณ 

อาจารย์ ดร.กัลยา  ใจรักษ์ 

อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 

 นายมารุต  เปี่ยมเกตุ 

 

ผู้ใหข้้อมูล 

นางสาวนันทาวดี   คุณศิลป์ 

นายธีระพงษ์ ใจค ามา 

นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล 

นางพรพิมล  แก้วฟุ้งรังษี 

นางสาวพรรณนิภา       ดวงใย 

 

ผู้รวบรวม/ออกแบบ/รูปเล่ม 

นางสาวกัลย์สุดา       ศรีโพธิ์ 

นายณัฐพงษ์ วงศ์จันทร์ตา 
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