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บทนํา 

ขอมูลเบื้องตนของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาอดีตเคยเปนสวนหนึ่งของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอมา

ไดแบงสวนราชการและจัดตั้งข้ึน โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ การบริหารสวน

งานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับความในมาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในการประชุม ครั้งที่ 8/2558 เม่ือวันที่ 1 

กรกฎาคม 2558 และไดประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ใหมีการจัดตั้งสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เปน

สวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใชชื่อภาษาอังกฤษวา Office of 

Digital for Education  

ในปจจุบันการแบงงานภายในสํานักงานผูอํานวยการ สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา อาศัยตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ไดมีการแบงหนวยงานในสํานักงาน
ผูอํานวยการ ออกเปน 2 สวน ไดแก 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิสัยทัศน (Vision) 

“เปนองคกรที่เปนเลิศดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหไดตามมาตรฐานระดับสากล 

2. พัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวสูองคกรดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ 

3. สงเสริมศักยภาพดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับความสามารถในการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพอยางเต็มศกัยภาพแกบุคลากร นักศึกษา และทองถ่ิน 

4. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยเชื่อมโยงองคความรูกับบุคลากรทั้งภายในและ

ภายนอกองคกรเพ่ือสรางความรวมมือที่เขมแข็ง ดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. สงเสริม สนับสนุนองคกรใหมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาใหมีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

วัตถุประสงค (Objective) 

1. เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลใหตอบสนองนโยบายและสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตาม

ภารกิจทั้ง 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคมการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

2. เพ่ือพัฒนาสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพ่ือการบริหารจัดการและเพ่ือการเรียนรู 

3. เพ่ือสรางองคความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล และใหบริการวิชาการแกสังคม ตลอดจนสรางเครือขาย

ดิจิทัลทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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                                     โครงสรางการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่

มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

รองผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 

คณะกรรมการ

ประจําสํานัก 

ผูอํานวยการ 
คณะกรรมการบริหาร

สํานัก 

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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คณะผูบริหารสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

          

 

 

 

อาจารยอํานาจ โกวรรณ 

ผูอํานวยการ 

อาจารย ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ 

รองผูอํานวยการ 

อาจารย ดร.ทิวาวัลย ตะการ 

รองผูอํานวยการ 

นายมารุต เปยมเกตุ 

หัวหนาสํานักงานผูอาํนวยการ 

นางสาวนันทาวด ีคุณศิลป 

หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป 

นายธีระพงษ ใจคํามา 

หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 

 

                                              

  

 

                                   

 

 

    

 

หนวยบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

นายวิทูร อุนแสน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นายอานนท มะโนเมือง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นายบัณฑติ นันทะเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นายกุลชาติ ปญญาดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นายชลิต โปธา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

หนวยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 

นางพรพิมล แกวฟุงรังษี
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นางสาวรุงทิวา กติิยังกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นายกฤษณ ขาวศร ี
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นายณัฐพงษ วงคจันทรตา
นักวิชาการศึกษา 

หนวยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

นายเจษฎา ยาวุฑฒิ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นายวิวัฒนชัย ขําประไพ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 
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บุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ตอ) 

 

                                                                          

 

  

                                                          

 

 

จํานวนผูบริหารและบุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษามีบุคลากรทั้งหมด 22 คน สามารถแบงออกเปนประเภท ดังนี้ 

ตารางที่ 1  จํานวนผูบริหารและบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

ประเภทบุคลากร จํานวน 

ขาราชการ 1 

ลูกจางประจํา - 

พนักงานมหาวิทยาลัย 21 

พนักงานราชการ - 

รวม 22 

หนวยดูแลและบํารุงระบบคอมพวิเตอร หนวยจัดอบรมและบริการวิชาการ 

นายปยะพงษ หินเกย 
นักวิชาการศึกษา 

นายจรูญ บุตรแกว
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นางสาวพรรณนิภา ดวงใย
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

หนวยแผนและงบประมาณ หนวยการเงินและบัญช ี

นางสาวเสฎฐพร เสทธะยะ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นางสาวจริยา หมื่นแกว
นักวิชาการเงินและบญัชี 
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ตารางที่ 2  จํานวนผูบริหารและบุคลากรประจําปงบประมาณ 2562 จําแนกวุฒิการศึกษา ดังนี้ 

ประเภทบุคลากร 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

รวม 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ขาราชการ - 1 - 1 

ลูกจางประจํา - - - - 

พนักงานมหาวิทยาลัย 13 6 2 21 

พนักงานราชการ - - - - 

รวม 13 7 2 22 
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แผนยกระดับคุณภาพการศึกษาของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2562   

องคประกอบ ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข วิธีปฏบิัต ิ ผูรับผิดชอบหลัก ผูกาํกับ 
KPI 

วัดความสําเร็จ 
ผลลัพธ 

1.ดานประสิทธิผล 1.ควรมีการพัฒนาแผนกลยุทธและ
ตัวบงชี้ของหนวยงาน โดยเพิ่มความ
ทาทายในแตละประเด็นของการ
ทํางานของหนวยงาน เพื่อชวยใน
การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

ทบทวนตัวบงชี้ และคาเปาหมาย 
ในแตละโครงการของแผนกลยุทธ 

1.แต งตั้ งคณ ะกรรมการเพื่ อท บทวน
ท บ ท วน แ ผ น ยุ ท ธศ าส ต ร  แ ล ะแ ผ น
ปฏิบัติงาน ประจําป 2562  
2.จัดประชุมเพื่อทบทวนคาเปาหมายให 
มีความทาทายมากขึ้น และสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ ระยะ 
5 ป  (พ .ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุงป 
2561 
3.กลั่นกรองขอเสนอแนะ ที่ไดจากการจัด
ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร และแผน
ปฏิบัติงาน ประจําป 2562  
4.นํามาจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรของ
สํานักฯ พ.ศ. 2559-2563 ฉบับปรับปรุงป 
2561 

น.ส.กัลยสุดา ศรีโพธิ ์ อ.ดร.กัลยา ใจรักษ แผนยุทธศาสตรของ 
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. 2559-2563  
ฉบับปรับปรุงป 2561 
จํานวน 1 ฉบับ 
 

คาเปาหมายของ 
ตัวชี้วัดมีความทาทาย 
และวัดไดเปน 
รูปธรรม 
 

2.ดานคุณภาพ ไมมีขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ผูตรวจประเมิน 

      

3.ดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน 

1.แผนกลยุทธทางการเงินขาดความ
เชื่อมโยงในเรื่องของการจัดสรร
งบประมาณ และแหลงเงินวาจะ
สนับสนุนใหโครงการตางๆ ตาม 
ก ล ยุ ท ธ ที่ กํ า ห น ด ไว ใ น แ ผ น
ยุทธศาสตร สามารถดําเนินการให
บรรลุผลตามเปาหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนกลยุทธทางการเงินใหมี
ความเชื่อมโยงในเรื่องการจัดสรร
งบประมาณ และแหลงเงิน เพ่ือให
สนั บ สนุ น ก ารดํ า เนิ น งานตาม
โครงก ารต า งๆ  ต าม กลยุ ท ธ ที่
กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 .จั ดป ระชุมทบทวนรายงานผลการ
ดํ า เนิ น งานป งบป ระมาณ  2561 เพื่ อ
วิ เคราะหการใช เงินแตละโครงการว า
โครงการใดใชงบประมาณไปเทาไร หมด
หรือไมหมด หรือไมดําเนินการ เพื่อหา
สาเหตุ 
2.นําแผนยุทธศาสตรสํานักดิจิทัลเพื่ อ
การศึกษาระยะ 5 ป  (พ .ศ.2559-2563) 
ฉบับปรับปรุงป 2561 มาจําแนกตามแผน
กลยุทธที่กําหนดไวเพื่อทําการวิเคราะห
โครงการใหสอดคลองในเรื่องการจัดสรร
งบประมาณ 
3 .พิ จ า รณ า โค ร งก า รที่ จ ะ ข อ จั ด ตั้ ง
ปงบประมาณ 2562 และแหลงเงินทุนที่จะ
ใชในการดําเนินโครงการ 

3.1 นําเสนอตอคณะกรรมการประจํา
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

3.2  นําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร

น.ส.จริยา  หมื่นแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร.ทิวาวัลย  ตะการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แผนกลยุทธทางการเงิน
ข อ งสํ า นั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
ก า ร ศึ ก ษ า  ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ 2562 จํานวน 
1 เลม 
2.ประสิทธิภาพการใชเงิน
ไมนอยกวารอยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แ ผ น ก ล ยุ ท ธ ท า ง
ก า ร เงิ น ที่ มี ค ว า ม
เชื่อมโยงงบประมาณ 
ที่ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ดํ า เนิ น ง า น ต า ม
โครงการตางๆ ตาม
แผนกลยุทธที่กําหนด
ไวในแผนยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7



 

องคประกอบ ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข วิธีปฏบิัต ิ ผูรับผิดชอบหลัก ผูกาํกับ 
KPI 

วัดความสําเร็จ 
ผลลัพธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.แผนโครงการ และแผนกิจกรรม
ตางๆ ที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน
ประจําป สวนใหญมีลักษณะเปนงาน
ประจํา ซึ่งไมสามารถเชื่อมโยงวา
การดําเนินเปนไปตามแผนโครงการ
ที่ไดวางแผนไวในแผนยุทธศาสตร 
รวมทั้งตัวชี้วัดที่กําหนดในโครงการ
ตามแผนปฏิบัติงานประจําป สวน
ใหญก็ไมสะทอนวาจะสนับสนุนให
ตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนยุทธศาสตร
บรรลุผลสําเร็จ  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.หลักฐานการรวบรวมองคความรู
จ าก ก ารแลก เป ลี่ ย น เรี ย น รู กั บ
หนวยงานสํานักคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัยบูรพาไมชัดเจน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทบทวนโครงการและกิจกรรม รวม
ไป ถึ ง ตั ว ชี้ วั ด  ที่ ป ร า ก ฏ ใ น
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น ป ร ะ จํ า ป  ให
สอดคลอง และสนับสนุนกับแผน
ยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดําเนินงานจัดทําหลักฐานในการ
รวบรวมองคความรู และรายงาน
การแลกเปลี่ยนความรูท่ีจะเกิดขึ้น
ในปงบประมาณ 2562 ตาม
หลักการรวบรวมความรูที่ถูกตอง
เหมาะสม 

มหาวิทยาลัย  (กบ .) และนํ า เสนอต อ
ผูทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา 
4.นําผลการอนุมัติงบประมาณป 2562 มา
จั ด ทํ า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ ท า ง ก า ร เ งิ น
ปงบประมาณ 2562 
5.นําเสนอในวาระการประชุมบุคลากร
สํานักดิจิทั ล เพื่ อการศึกษาเพื่ อกํ ากับ
ติดตามรายงานผลการดําเนินงานรายไตร
มาส หลังจากนั้ นนํ า เสนอรายงานตอ
ผูบริหารสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
 
1.แต งตั้ งคณ ะกรรมการเพื่ อท บทวน
ท บ ท วน แ ผ น ยุ ท ธศ าส ต ร  แ ล ะแ ผ น
ปฏิบัติงาน ประจําป 2562  
2.จัดประชุมเพื่อทบทวนโครงการและ
กิ จ ก ร รม  ร ว ม ไป ถึ งตั ว ชี้ วั ด ที่ อ ยู ใน
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น ป ร ะ จํ า ป  2562 ให
ส อ ด ค ล อ ง แ ล ะ ส นั บ ส นุ น กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตรของสํานักฯ พ.ศ. 2559-2563 
ฉบับปรับปรุงป 2561 
3.กลั่นกรองขอเสนอแนะ ที่ไดจากการจัด
ประชุมทบทวนแผน เพื่อนํามาจัดทําเปน
แผนปฏิบัติงาน ประจําป 2562 
4. จั ดทํ าแผน ภ าพ เชื่ อ ม โย งระห ว า ง
โครงการ/กิจกรรม เขากับแผนยุทธศาสตร
ข อ งสํ า นั ก ฯ  พ .ศ . 2559-2563 ฉ บั บ
ปรับปรุงป 2561 บรรจุลงในแผนปฏิบัติ
งาน ประจําปงบประมาณ 2562 
 
 
1.แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูของ
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
2.จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อหาประเด็น
ในการจัดการความรู รวมถึงหาขอสรุป 
แหลงความรู และวิธีการไดมาซึ่งความรู 
3.ดําเนินการตามวิธีการไดมาซ่ึงความรูใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.กัลยสุดา  ศรีโพธิ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.กัลยสุดา ศรีโพธิ ์
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร.กัลยา  ใจรักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร.กัลยา ใจรักษ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการและกิจกรรม ใน
แผนปฏิบัติการประจําป 
2562 รวมไปถึงตัวชี้วัด มี
ความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของสํานักฯ 
รอยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ไดแนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดการความรูอยางนอย 1 
แนวปฏิบัต ิ
2.เผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีไป
ยั งหน วยงานอื่นภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โค รงก ารและแผน
กิจกรรม รวมไปถึ ง
ตั ว ชี้ วั ด  ที่ อ ยู ใ น
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น
ป ร ะ จํ า ป  2562 มี
ความสอดคลอง และ
สนั บ สนุ น กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตรของ 
สํานักฯ พ.ศ. 2559-
2563 ฉบับปรับปรุงป 
2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.สํ า นั ก ฯ ได แ น ว
ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ใน ก า ร
ดําเนินงานที่ผานจาก
การวิ เค ราะห แ ละ
สังเคราะหโดยการมี
สวนรวมของบุคลากร 
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องคประกอบ ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข วิธีปฏบิัต ิ ผูรับผิดชอบหลัก ผูกาํกับ 
KPI 

วัดความสําเร็จ 
ผลลัพธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ในกระบวนการกํากับและติดตาม
การนําองคความรูจากการใช e-SAR
ไปปฏิบัติจริง ควรมีการพิจารณาผล
การป ระ เมิ น จ ากผู ใช งาน  เพื่ อ
วิ เคราะห  ความพึ งพอใจ ปญหา 
และขอเสนอแนะภายหลังการใชงาน
จริง 
 
 
 
 
 
 
5.ควรมีการจัดทํารายงานทางการ
เงิ น อ ย า ง เป น ระ บ บ  เพื่ อ ที่ จ ะ
สามารถนําขอมูลทางการเงินมาใช
ในการวิเคราะหโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อ เสนอขอตั้ งงบประมาณในป 
งบ ป ร ะ ม า ณ ถั ด ไป ได อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําขอเสนอแนะและผลการประเมิน
จากผู ใช งาน  e-SAR ม าทํ าการ
ปรับปรุงโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดําเนินการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานในแตละไตรมาส ในการ
ติ ดต ามผล เบิ ก จ าย ขอ งแต ล ะ
โครงการ  เพื่อนํามาใชวิ เคราะห
โครงการ/กิจกรรม เสนอขอตั้ ง
งบประมาณในปงบประมาณถัดไป 

ขอที่ 2 
4.สังเคราะหความรูที่ไดรับ และรวบรวม
อยางเปนระบบ 
5.จัดทําแนวปฏิบัติที่ดี จากการสงัเคราะห
องคความรูที่ไดจากขั้นตอนที่ 4 
6.นําวิธีการปฏิบัติ ลงสูการปฏิบัติจริง 
พรอมทั้งวัดผล 
7.สรปุประเดน็การเรียนรูรวมกัน 
8.เผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีใหแกหนวยงาน
อื่นนําไปใช 
 
1.จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจการใช
งานระบบ e-SAR 
2.แจงใหผูเกี่ยวของระบบ e-SAR กรอก
ประเมินความพึงพอใจ 
3.สรปุผลการประเมิน 
4.จัดทํ าโครงการเพื่ อ เสนอขอทุนวิ จัย
สนับสนุนในการพัฒนาระบบ 
5.ปรับปรุงแกไขระบบตามขอเสนอะแนะ 
หรือตามผลการประเมินในขอ 3 
6.ทดลองใชงานระบบ 
7.อบรมผูใชงานระบบ 
8.จัดทําคูมือการใชงานระบบ 
 
1.ดําเนินการจัดทํารายงานทางการเงินตาม
แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยกําหนด 
2.ดําเนินการวิเคราะหโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณในปถัดไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกุลชาติ ปญญาด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.จริยา  หมื่นแกว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร.ทิวาวัลย ตะการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร.ทิวาวัลย ตะการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผ ล ค ว าม พึ งพ อ ใจ จ าก
ผูใชงานระบบที่ปรับปรุง
แลวมีคาไมต่ํากวา 3.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 . ร า ย ง า น ก า ร ใ ช
งบประมาณรายไตรมาส 
2.ผลการวิเคราะหการใช
งบประมาณ 

ในสํานักฯ 
2.บุคลากรในสํานักฯ 
เกิ ด อ งค ค ว า ม รู ที่
สามารถนําไปใชใน
การปฏิบัติงานได 
 
 
 
 
 
 
ระบบ e-SAR ที่ตรง
กับความตองการของ
ผูใชสําหรับประเมิน
การประกันคุณภาพ
หนวยงานสนับสนุน 
ระดับ  ศู นย  สํ านั ก 
ส ถ าบั น  ป ระ จํ า ป
งบประมาณ 2562 
 
 
 
 
 
1. ร า ย งา น ก า ร ใช
งบประมาณ 4 ไตร
มาส 
2. คําขอตั้ง
งบประมาณ ป 2563 

4.ดานการพัฒนา
หนวยงาน 

ไมมีขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ผูตรวจประเมิน 
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องคประกอบ ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข วิธีปฏบิัต ิ ผูรับผิดชอบหลัก ผูกาํกับ 
KPI 

วัดความสําเร็จ 
ผลลัพธ 

ขอเสนอแนะใน
ภาพรวม 

1.ควรทบ ทวน ตั วชี้ วั ดของแผน
ยุทธศาสตรใหมีความสอดคลองกับ
เป าประสงคที่ วางไวโดยกํ าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถสะทอนใหเห็นถึง
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานวา
บรรลุผลสําเร็จตามเปาประสงคที่
กําหนดไว เพียงใดเพื่อใหสามารถ
นําไปใชในการทบทวน ปรับปรุงแผน 
 
2.ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการดานประกันคุณภาพ
ก า รศึ ก ษ าข อ งห น ว ย งาน ส าย
สนับสนุนเพื่อขับเคลื่อน และพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ที่ ส อ ด ค ล อ ง กั บ พั น ธ กิ จ ข อ ง
หนวยงานสายสนับสนุน  
 
3.มหาวิทยาลัยควรพิจารณากรอบ
อัตรากํ าลั งใหกับหน วยงานสาย
สนับสนุนซึ่งจะมีผลตอคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงาน และอาจ
สงผลตอประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยได  
 
4.หนวยงานสายสนับสนุน ควรคัด
สรรแนวปฏิบัติที่ดีในแตละกิจกรรม
ที่ เกิ ดขึ้ น ในการปฏิบั ติ งานด าน
ประกันคุณภาพการศึกษา และ
เผยแพ ร ให ห น ว ย งาน อื่ น ไป ใช
ประโยชน ซึ่งอาจไดมาจากการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู  
 
5.การเขียนจุดแข็งของหนวยงานใน
รายงานการประเมินตนเอง ควรเปน
จุดที่ มี ความ โดด เด นจริ งๆ  ของ
หนวยงาน  
 

ได นํ า เส น อ ไว  ข อ ที่  1 ด า น
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
เสนอตอสํานักมาตรฐานและการ
ประกันคณุภาพ เพื่อดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
เสนอตอสํานักมาตรฐานและการ
ประกันคณุภาพ เพื่อดําเนินการ 
 
 
 
 
 
คัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีของสํานักฯ
และเผยแพรใหแกหนวยงานอื่นได
นํ า ไ ป ใ ช  ( ดํ า เนิ น ก า ร ต า ม
ขอเสนอแนะ องคประกอบที่  3 
ด า น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ งก า ร
ปฏิบัติงาน ขอเสนอแนะที่ 3 
 
 
ใหความรูในการเขียน e-SAR แก
คณะกรรมการประกันคุณภาพของ
สํานักฯ 
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องคประกอบ ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข วิธีปฏบิัต ิ ผูรับผิดชอบหลัก ผูกาํกับ 
KPI 

วัดความสําเร็จ 
ผลลัพธ 

6.การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองในแตละเกณฑของตัวบงชี้ 
ควรเขียนใหตรงประเด็นตามเกณฑที่
กํ า ห น ด ไ ว เ พื่ อ แ ส ด ง ใ ห ถึ ง
ก ระบ วน ก า รที่ ได ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ
ดําเนินงานมาจริง 
 

ดําเนินงานรวมกับขอท่ี 5 1.จัดอบรมเกี่ยวกับการเขียน e-SAR โดย
เชิญวิทยากรมาอบรม 
2.ประเมินผลและจัดทํารายงานการจัด
อบรมเพ่ือรายงานแกผูบริหาร 
 
 

น.ส.พรรณนิภา ดวงใย อ.ดร.ทิวาวัลย ตะการ คาประสิทธิภาพการเรียนรู
กอนและหลังอบรมไมต่ํา
กวา 80/80 
 
 

ผู กํ า กั บ แ ล ะ
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ 
ของสํานักฯมีความรู
ความเข าใจในการ
เขียน SAR 
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ในปงบประมาณ 2561 ในองคประกอบท่ี 2 และ 4  ไมมีขอเสนอแนะจากคณะกรรมการผูตรวจประเมิน  แตสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยังคงดําเนินการในทั้ง 2 องคประกอบเชนเดิม โดย

จัดเปนแนวปฏิบัติที่ดีของแตละกิจกรรม  เพื่อใหยังคงมาตรฐานในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ และจะนําไปเผยแพรในเว็บไซตของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อใหหนวยงานอื่นไปใชประโยชน 

(ตามขอเสนอแนะในภาพรวม ขอท่ี 4 ของคณะกรรมการผูตรวจประเมินปงบประมาณ 2561) 

องคประกอบ ขอเสนอแนะ แนวทางเสรมิ แนวปฏิบัติทีด่ ี ผูรับผิดชอบหลัก ผูกาํกับ 
KPI 

วัดความสําเร็จ 
ผลลัพธ 

2.ดานคุณภาพ ไ ม มี ข อ เ ส น อ แ น ะ ใ น
องคประกอบที่ 2 ดานคุณภาพ 
จากคณ ะกรรม การผู ต รวจ
ประเมิ นคุณ ภาพการศึกษ า
ภ า ย ใน  สํ า นั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
การศึกษาจึงไดจัดทําแนวทาง
เสริม เพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ ดี
ข อ งก ารดํ า เนิ น งาน แ ต ล ะ
กิจกรรม 
 

1.แยกงานบริการปลีกยอยที่รวมอยูใน
สวนงานบริการ 7 งานบริการ ออกมา
ใหชัดเจน เนื่องจากมีรายละเอียดของ
การบริการที่แตกตางกัน ดังนั้นใน
ปงบประมาณ 2562 จึงมีงานบริการ
ทั้งหมด จํานวน 11 งานบริการ ดังนี ้
    1) งานสํานักงาน 
    2) งานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
    3) งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
    4) งานพัฒนาการเรียนการสอน    
อิเล็กทรอนิกส 
    5) งานจัดฝกอบรมและบริการ
วิชาการ 
   6) งานดูแลและซอมบํารุงระบบ
คอมพิวเตอร  
   7) งาน บ ริก า รห อ งป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน    
   8) งานบริการหองประชุมสัมมนา    
   9) งานประชุมทางไกล 
   10) งานถายทอดสด            
   11) ง า น อ อ ก แ บ บ เพื่ อ ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ แ ล ะ เว็ บ ไ ซ ต
มหาวิทยาลัย       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วิเคราะห และสรุปผลการตรวจประเมิน
คุ ณ ภ าพ ก า รศึ ก ษ าภ า ย ใน  ป ระ จํ า ป
งบประมาณ 2561 
2.วางแผนการดําเนินงานใหบริการประจําป
งบประมาณ 2562 
3. จัดทํ าแบบสํ ารวจความตองการของ
ผูรับบริการ 
4.สาํรวจความตองการของผูรบับริการ 
5.สรุปผลการสํ ารวจความตองการของ
ผูรับบริการ 
6.จัดทํารายงานผลการสํารวจความตองการ
ของผูรับบรกิารเพื่อนําเสนอตอผูบริหาร 
7.จัดทําแผนการใหบริการที่สอดคลองกับ
ค ว า ม ต อ งก า ร ข อ งผู รั บ บ ริ ก า ร  แ ล ะ
ยุทธศาสตรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ตามขอเสนอแนะของผูบริหาร 
8.ดําเนินงานตามแผนการใหบริการที่ ได
กําหนดไว 
9.กํ ากั บ  ติ ดต าม  และป ระ เมิ น ผลก าร
ดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการ
ใหบริการท่ีไดกําหนดไว  
10.ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
และจัดทํารายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูรับบริการ 
11.รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
ใหบริการ และผลการประเมินความพึงพอใจ
ข อ งผู รั บ บ ริ ก า รต อ ผู บ ริ ห า ร  แ ล ะ นํ า
ขอเสนอแนะจากผูบริหารมาปรบัปรุงแผนการ
ใหบริการของทุกงานในรอบปงบประมาณ
ถัดไป 
 
 

นางพรพิมล   แกวฟุงรังส ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายมารุต  เปยมเกตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.มีแผนการใหบริการสํานัก
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า
ประจําปงบประมาณ 2562 
จํานวน 1 ฉบับ 
2.มีผลการดําเนินงานตาม
แผนการใหบริการบรรลุ
เปาหมาย ไมนอยกวา รอย
ละ 80 
3.มี ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานตามแผนการ
ใหบริการ จํานวน 1 เลม 
4.มีรายงานผลการประเมิน
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผูรับบริการ 
จํานวน 1 เลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สํานักฯ ไดแผนการ
ให บ ริ ก า ร  2562 ที่
ตรงกับความตองการ
ของผูรับบรกิาร 
2.สํ านั ก ฯ  มี ข อ มู ล
ความตอ งการของ
ผูรับบริการ เพื่ อ ใช
จั ด ทํ า คํ า ข อ ตั้ ง
งบประมาณประจําป
งบประมาณ 2563 
3.ผู บ ริ ห า ร  แ ล ะ 
ผูปฏิบัติงานมีขอมูล
ความพึ งพอใจของ
ผูรับบริการ สําหรับ
ว า ง แ ผ น ก า ร
ใหบริการในปถัดไป 
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องคประกอบ ขอเสนอแนะ แนวทางเสรมิ แนวปฏิบัติทีด่ ี ผูรับผิดชอบหลัก ผูกาํกับ 
KPI 

วัดความสําเร็จ 
ผลลัพธ 

2.จั ด ทํ า แ น วป ฏิ บั ติ ที่ ดี ข อ งก า ร
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
ของสาํนักดิจิทัลเพื่อการศกึษา     
 

1.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการ
ประกันคณุภาพของสํานักฯ 
2.จัดประชุมนําผลประเมินประกันคุณภาพ
ระดับ ศูนย สํานัก ปงบประมาณ 2561 และ
ผลตรวจประเมินภายใน ปงบประมาณ2561 
มาตรวจสอบ (ราง) แผนงานประกันคุณภาพ
ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  2562 จ า ก นั้ น จั ด ทํ า 
Improvement Plan ประจําป  2562 และ
แผนงานประกันคุณภาพ ปงบประมาณ 2562 
3.เสนอ Improvement Plan ในการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักฯ 
4.จัดประชุมเพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนงาน
ตางๆ โดยนํ า Improvement Plan มาใช 
(ปงบประมาณ 2562) 
5.จัดประชุมเพื่อกํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนงาน (รายไตรมาส) 
6.จัดประชุมเพื่อทําความเขาใจในการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
7.จัดประชุมกํากับติดตามการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) 
8.นํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) พรอม
หลักฐาน เขาสูระบบ e-SAR 
9.รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ จากหนวยงานภายนอก 

นางสาวพรรณนิภา ดวงใย 
 

อ.ดร.ทิวาวัลย  ตะการ 
 
 
 

1. ไ ด ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดํ า เนิ น งาน ก ารป ระ กั น
คุณภาพของสํานักฯ จํานวน 
5 ชุด 
2.ได  Improvement Plan 
จํานวน 1 ฉบับ 
3.จัดประชุมคณะกรรมการ
ดํ า เนิ น งาน ก ารป ระ กั น
คุณ ภ าพ  (ราย ไตรมาส ) 
อยางนอย 5 ครั้ง/ป 
4. ไ ด ( ร า ง )  แ ผ น ก า ร
ดําเนินงานดานการประกัน
คุ ณ ภ า พ  ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ 2563 จํานวน 
5 แผน 
5.นํารายงานการประเมิน
ต น เ อ ง  ( SAR)  พ ร อ ม
หลักฐานเขาสูระบบ e-SAR 
จํานวน 1 ระบบ 
 

ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพของ
สํ า นั ก  มี ผ ล ก า ร
ดํ า เนิ น งาน  อ ยู ใน
ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 

3.ประสิทธิภาพ
ก า ร ข อ ง ก า ร
ปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง ไมมีขอเสนอแนะ
จากการตรวจประเมินภายใน 
ประจํ าป งบประมาณ  2561 
และรายงานผลการประเมิน
คุณภาพ 

จัดทํ าแนวปฏิบัติที่ ดีทางดานการ
บริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ
พันธกิจหลักของสํานักฯ 

1.ดําเนินการดานบริหารความเสี่ยงและความ
คุมภายใน ตามแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดปฏิบัติ คือ
การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบโดยให
ทุกคนมีสวนรวม จัดทําแผนบริหารความเส่ียง 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
2.ใหความสําคัญกับการรายงานผลมการ
บริหารความเส่ียงและควบคุมภายในประจําป
งบประมาณตามแบบ (ปย.1 และปย.2) ของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ตอคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย 

น.ส.รุงทิวา กิตติยังกุล อ.ดร.ทิวาวัลย ตะการ 
 

1.คณะกรรมการดําเนินงาน
บ ริ ห ารค ว าม เสี่ ย งแ ล ะ
ควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.แผนบริหารความเสี่ ยง
และควบคุมภายในประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

สํ า นั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
ก า ร ศึ ก ษ า มี ก า ร
ดําเนินการวิเคราะห
ความเสี่ยงจากปจจัย
ด า น ต า ง ๆ  ที่ มี
ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ
ภ าระกิ จห ลั ก ขอ ง
สํานักฯ จากนั้นจัดทํา
แผน และแน วท าง
วิธีการปองกันความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
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องคประกอบ ขอเสนอแนะ แนวทางเสรมิ แนวปฏิบัติทีด่ ี ผูรับผิดชอบหลัก ผูกาํกับ 
KPI 

วัดความสําเร็จ 
ผลลัพธ 

4.รายงานผลมการบริหาร
ความ เสี่ ย งแ ละควบ คุ ม
ภายในประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ตามแบบ (ปย.1 
และปย.2) 

การทํางานและการ
บริการตามพันธกิจ
ข อ ง สํ า นั ก  อ ย า ง
ตอเนื่อง 

4.ดานการพัฒนา
หนวยงาน 

ไ ม มี ข อ เ ส น อ แ น ะ ใ น
องคประกอบที่ 4 ดานคุณภาพ 
จากคณ ะกรรม การผู ต รวจ
ประเมิ นคุณ ภาพการศึกษ า
ภ า ย ใน  สํ า นั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
การศึกษาจึงไดจัดทําแนวทาง
เสริม เพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ ดี
ข อ งก ารดํ า เนิ น งาน แ ต ล ะ
กิจกรรม 
 
 

1.จัดทําแนวปฏิบัติในการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล เพื่ อการบริหารจัดการ
ภายในหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนา
บุ ค ล า ก ร ข อ งสํ า นั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
การศึกษา 

1.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบสารสนเทศของหนวยงาน 
2.จัดทําแบบสํารวจความตองการพัฒนา
ระบบสารสนเทศภายในหนวยงาน 
3.ทําการสํารวจความตองการพัฒนาระบบ
สารสนเทศจากบุคลากรภายในสํานักและทํา
การสรุปผล 
4.จัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศของ
หนวยงาน 
5.พัฒนาระบบสารสนเทศตามความตองการที่
ไดจากการสํารวจความตองการ 
6.ทําการประเมินความพึงพอใจการใชงาน
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมา 
7.สรุปผลการใชระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น
มา  
8.รายงานผลการใช ระบบสารสน เทศที่
พั ฒ น า ขึ้ น ม า ใ ห กั บ ผู บ ริ ห า ร แ ล ะ
คณะกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของหนวยงาน 
9.นําผลการใชระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมา
และขอเสนอแนะมาเตรียมจัดทํารางแผนการ
พัฒนาสารสนเทศในปถัดไป 
 
1.ทําการสํารวจความตองการไปพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร ของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึง
ความตองการในการจัดทําผลงานเพื่อเล่ือนสู
ตําแหนงใหสงูขึ้น 
2.นําเสนอแผนความตองการไปพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรแกผูบริหารสํานักดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา  

นายธีระพงษ  ใจคาํมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวพรรณนิภา ดวงใย 
 
 
 

อ.ดร.ทิวาวัลย ตะการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.ดร.ทิวาวัลย  ตะการ 

1.มีแผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสํานักดิจิทัลเพื่อ
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ 2562  
จํานวน 1 ฉบับ 

2.มี แ บ บ สํ า ร ว จ ค ว า ม
ต อ ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศหนวยงาน 

3.ผลความพึงพอใจการใช
ระบบสารสนเทศหนวยงาน
ไมนอยกวา 3.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.แบบสํารวจความตองการ
ไปพัฒนาตนเองของสํานัก
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 จํานวน 1 ฉบับ 
2.แผนการพัฒนาบุคลากร
ข อ ง สํ า นั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
ก า ร ศึ ก ษ า  ป ร ะ จํ า ป

ไดระบบสารสนเทศที่
อํานวยความสะดวก
ในการบริหารจัดการ
ภายในสํานักดิจิทัล
เพื่อการศึกษาที่ตรง
กับความตองการของ
ผูใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคลากรของสํานัก
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ไปพัฒนาตนเองใน
หัวขอที่เกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ ไมนอย
ก ว า ร อ ย ล ะ  80  
รวมทั้งเกิดความรูใน
การจัดทําผลงานเพื่อ
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องคประกอบ ขอเสนอแนะ แนวทางเสรมิ แนวปฏิบัติทีด่ ี ผูรับผิดชอบหลัก ผูกาํกับ 
KPI 

วัดความสําเร็จ 
ผลลัพธ 

3.จัดประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําป งบประมาณ  พ .ศ. 2562 พรอม
กําหนด KPI เชน จํานวนบุคลากรไปพัฒนา
ตนเองใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักฯ 
ป 2562   
4.ประชุมชี้แจงใหบุคลากรของสํานักดิจิทัลให
ทราบถึงแนวปฏิบัติการไปพัฒนาตนเอง และ
แบบฟอรมรายงานการไปพัฒนาตนเอง 
5.จัดประชุมเพื่อกํากับ ติดตามใหบุคลากรไป
พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากร 
6.เชิญวิทยากรมาใหความรูเก่ียวกับการเขียน
โครงรางวิจัยเพื่อขอทุนมหาวิทยาลัยเพื่อเขาสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น และ จัดอบรมการทําผลงาน
ดานการวิเคราะห  และ สังเคราะห  หรือ 
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ใหกับบุคลากรของ
สํานักฯ 
7.ประเมินผลการไปพัฒนาบุคลากรของสํานัก
ดิจิทัลตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ร า ย ง า น ให แ ก
คณ ะกรรมการบริห ารสํ านั กดิ จิทั ล เพื่ อ
การศึกษา 
9.นําขอเสนอแนะของผูบรหิาร มาวางแผนใน
การปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรของสํานัก
ดจิิทัลเพื่อการศกึษาในปงบประมาณถัดไป 

งบประมาณ 2562 จํานวน 
1 แผน 
3.จํ าน วน บุ ค ล าก รที่ ไป
พัฒนาตนเองไมนอยกวา
รอยละ 80 
4.จํานวนโครงรางวิจัยหรือ
จํานวนคูมือ หรือจํานวน
ผ ล ง า น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห 
สังเคราะห ไมนอยกวารอย
ละ 35 
 
 
 
 
 
 
 

เลื่ อนสู ตํ าแหน งให
สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เสนอแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 
 

 
ผูเสนอแผนยกระดับคณุภาพการศกึษา 

ของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 

 
ผูตรวจสอบ และอนุมัติแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 

………………………………………………… 
(อาจารย ดร.ทิวาวัลย ตะการ) 

………………………………………………… 
(อาจารย ดร.กัลยา  ใจรักษ) 

………………………………………………… 
(อาจารยอํานาจ    โกวรรณ) 

รองผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา รองผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศกึษา 
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แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ  

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปงบประมาณ 2562 

ลําดับ กิจกรรม หนวยนับ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดหวัง ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานที่เก่ียวของกับการประกัน

คุณภาพของสํานักฯ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการการประกันคุณภาพ 
2) คณะกรรมการการจัดการความรู 
3) คณะกรรมการความเสี่ยง 
4) คณะกรรมการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ 
5) คณะกรรมการการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ชุด 5 ไดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพของสํานักฯ ดังนี้ 

1) การประกันคุณภาพ 
2) การจัดการความรู 
3) ความเสี่ยง 
4) การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ 
5) การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

พฤศจิกายน 2561 

2 จัดประชุมนําผลประกันคุณภาพระดับ ศูนย สํานัก

(ปงบประมาณ 2561) และผลตรวจสอบภายใน 

(ปงบประมาณ 2561) เพื่อจัดทํา Improvement Plan 
ประจําป 2562 

แผน 1 ได Improvement Plan สําหรับวางแผน

ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562 

พฤศจิกายน 2561 

3 เสนอ Improvement Plan ในการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพของสํานักฯ 

ครั้ง 1 ไดขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพของสํานักฯ เพื่อปรับแก 

Improvement Plan 

มกราคม 2562 

4 จัดประชุมเพ่ือทบทวน ปรับปรุงแผนงานตางๆ โดยนํา 

Improvement Plan มาใช (ปงบประมาณ 2562)  

 

แผน 6 มีแผนงานในดานตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบ

จากผูบริหาร และบุคลากรในสํานักฯ 

มีนาคม 2562 
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ลําดับ กิจกรรม หนวยนับ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดหวัง ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

1) แผนการจัดการความรู  
2) แผนความเสี่ยง 
3) แผนสํารวจความตองการใหบริการ 
4) แผนบุคลากร 
5) แผนการเงิน 
6) แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

5 เผยแพรแผนงานบนเว็บไซตของสํานักฯ เว็บไซต 1 ผูบริหารและบุคลากร ตลอดจน

บุคคลภายนอก ทราบแผนการทํางาน 

มีนาคม  2562 

6 ดําเนินงานตามแผนงานในขอ 4 รายงาน 6 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน กุมภาพันธ-กนัยายน 2562 

7 จัดประชุมเพ่ือกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน (ราย

ไตรมาส) 

ครั้ง 3 ผูบริหารและบุคลากร ไดทราบและทําการทว

บทวนเพ่ือปรับแก 

ตุลาคม 2561 –กันยายน 

2562 

8 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดับหนวยงานสนับสนุน และ

ดําเนินปรับปรุงระบบ e-SAR ตามเกณฑประกันคุณภาพ 

ปงบประมาณ 2562 

ระบบ 1 ไดสารสนเทศในการจัดเก็บ e-SAR ที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เมษายน 2562-มิถุนายน 

2562 

9 จัดประชุมเพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในปงบประมาณ 2562 

มาวิเคราะห และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน เพ่ือ

จัดทํา (ราง) แผนตางๆ ป 2563 

แผน 6 ได (ราง) แผนงานประกันท้ัง 6 ดาน ผานการ

ระดมความคดิจากผูบริหารและบุคลากร  

กันยายน 2562 
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ลําดับ กิจกรรม หนวยนับ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดหวัง ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

10 จัดประชุมเพ่ือทําความเขาใจในการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) 

ครั้ง 1 1)  ไดระบบ e-SAR ใชในการตรวจประเมิน 
2) ผูกํากับและผูรับผิดชอบตัวบงชี้มีความ

เขาใจในการเขียน รายงานผลการประเมิน

ตนเอง (SAR) 

กันยายน 2562 

11 จัดประชุมกํากับติดตามการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) 

ครั้ง 1 หลักฐานอางอิงและรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ทุกตัวบงชี้ถูกตอง และครบถวน 

กันยายน 2562 

12 จัดอบรมการใชงาน e-SAR ใหหนวยงานระดับ ศูนย สํานัก 

ทั้ง 5 หนวยงาน 

ครั้ง 1 ไดขอเสนอแนะการใชงานจากหนวยงาน

สนับสนุนทั้ง 5 หนวยงาน และสํานักมาตรฐาน

การศกึษา 

ตุลาคม 2562 

13 ดําเนินการปรับแก e-SAR ตามขอเสนอแนะของหนวยงาน

หนวยงานระดับ ศูนย สํานัก ทั้ง 5 หนวยงานและสํานัก

มาตรฐานการศึกษา 

ครั้ง 1 ไดระบบ e-SAR ที่ใชงานไดจริง สําหรับ

หนวยงานระดับ ศูนย สํานัก ทั้ง 5 หนวยงาน

และคณะกรรมการผูตรวจประเมิน 

ตุลาคม 2562 

14 นํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) พรอมหลักฐาน เขาสู

ระบบ e-SAR 

ครั้ง 1 หลักฐานอางอิงและรายงานผลการประเมิน

ตนเอง (SAR)  พรอมใหผูตรวจประเมินอาน 

ตุลาคม 2562 

15 สงรูปเลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไปยังสํานัก

มาตรฐานการศึกษา 

เลม 

ระบบ  

1 

1 

1) ไดรูปเลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
2) สง e-SAR ทันเวลาที่กําหนด 

ตุลาคม 2562 
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ลําดับ กิจกรรม หนวยนับ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดหวัง ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

16 รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ จาก

หนวยงานภายนอก 

ครั้ง 1  ผลการประกันคุณภาพของสํานัก ควรมีผลการ

ดําเนินงาน อยูในระดับ ดีมาก 

พฤศจิกายน 2562 

17 จัดประชุมเพ่ือนําผลการประกัน มาจัดทํา Improvement Plan 

ปงบประมาณ 2563 (นําผลการตรวจสอบภายใน ป 2561-

2562, ผลการประเมินประกันคุณภาพของสํานักฯ และแผน

ตางๆ ป 2563 มาใช) 

ครั้ง 1 1) ได Improvement Plan ที่ปรับปรุง แกไข 

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพ และสํานักงานตรวจสอบภายใน 

2) ไดแผนตางๆ ป 2563 ฉบับสมบูรณ 

ธันวาคม 2562 
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แผนดําเนินงานการจัดทําแผนการใหบริการ 
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562 

 

ลําดับ รายการ ระยะเวลา 

1 

สรุปผลการประเมินแผนตามการใหบริการประจําป 2561 และกําหนด  
แนวทางในการพัฒนาการใหบริการปงบประมาณ 2562 โดยมีการนํา
ขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบป
ตอไป 

ส.ค.61 

2 สํารวจความตองการของผูรับบริการ ก.ย. 61 – ต.ค. 61 

3 
สรุปผลการสํารวจความตองการ และรายงานผลตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน เพ่ือกําหนดประเด็นในการจัดทําแผนการใหบริการ 

ต.ค.61 

4 จัดทําแผนการใหบริการประจําปงบประมาณ 2562 พ.ย.61 

5 
นําเสนอแผนการใหบริการประจําปงบประมาณ 2562 ตอที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

พ.ย. 61 

6 ดําเนินการ และประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนการใหบริการที่กําหนด พ.ย. 61 – ส.ค. 62 

7 
รายงานผลการดําเนินการ และผลการประเมินการดําเนินงาน ตามแผนการ
ใหบริการที่กําหนด ตอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

ก.ย. 62 

8 
นําขอเสนอแนะและผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการใน
รอบปตอไป 

ก.ย. 62 
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2562 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเปนกลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย และไดผลสําเร็จ การดําเนินงานของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเล็งเห็นวาการพัฒนาบุคลากรเปนสิ่ง

สําคัญที่ควรดําเนินการ ท้ังน้ีอาศัยขอมูลของเคร่ืองมือบริหารจัดการยุคใหม รวมทั้งการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู

จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ประกอบกับการประเมิน

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยการวิเคราะห SWOT เพื่อใหทราบสภาวะท่ีแทจริง 

เปาหมายและกลยุทธที่สอดคลองที่ทําใหบรรลุผลตามที่หนวยงานตองการ 

ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2561 บรรลุวัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาไดทําการสํารวจความตองการในการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากร รวมทั้งนําเอาผลการประเมินการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากรในปงบประมาณ 2560 

มาวิเคราะหและปรับปรุงแผนในการพัฒนาบุคลากร ดังตอไปนี ้

1. การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู 

1.1. การจัดการความรู (KM) 

1.2. กิจกรรม 5 ส 

1.3. การประชุมภายในหนวยงาน และจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับหนวยงานอ่ืน

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

1.4. การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือ ศึกษาดูงานรวมกับหนวยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

2. การสรางมาตรฐานที่ดใีนการปฏิบัติงาน 

2.1. การประกันคุณภาพการศกึษา 

2.2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 

3. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง 

3.1.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการปฏิบัติงานที่ตอง

รับผิดชอบ 

3.2.  การจัดทําวิจัยของหนวยงาน 

3.3.  การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน 

4. สงเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการบริการและการทํางาน 

4.1. การสรางจิตสํานึกที่ด ีมีจรรยาบรรณสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

4.2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

4.3. การสวนรวมในกิจกรรมสันทนาการตางๆ 
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5. สงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา 

6. สงเสริมใหบุคลากรกาวหนาในอาชีพ 

เปาหมาย/วัตถุประสงคของแผนพัฒนาบุคลากร 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรสามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย 4.0  

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความเชียวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

3. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ความเขาใจในดานการบริหารจัดการสํานักงานให มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

เกณฑความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 

รอยละของบุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ไดเขารับการอบรมพัฒนาตนเองในดานตางๆ 

อยางนอยรอยละ 80 
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แผนพัฒนาบุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู 

1 การจัดทําแผนการจัดการความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้ง 1 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.61-  ก.ย 62 
2 การประชุมกับหนวยงานภายในและภายนอก จํานวนครั้งในการประชุม ครั้ง 4 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.61-  ก.ย 62 
3 การปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน จํานวนคูมือในการปฏิบัติงาน เลม 1 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.61-  ก.ย 62 

สงเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการบริการและการทํางาน 

4 สงบุคลากรเขารวมอบรม/กิจกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรม เชน กิจกรรมจิตอาสา บุคลากรดีเดน เปนตน 

จํานวนบุคลากรรวมกิจกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม 

คน 10 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.61-  ก.ย 62 

5 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานและการ
สรางบรรยากาศในการทํางาน (กิจกรรม 5 ส) 

จํานวนครั้งการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน 

ครั้ง 1 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.61-  ก.ย 62 

6 การจัดกิจกรรมสันทนาการในโอกาสตางๆ เชน วันเกิด 
วันขึ้นปใหม การแขงขันกีฬา เปนตน 

จํานวนครั้งของกิจกรรรมสันทนา
การ 

ครั้ง 2 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.61-  ก.ย 62 

สงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา  

7 บุคลากรเขารวมฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

จํานวนบุคลากรที่เขารวมอบรมดาน
ความรูลักษณะดานการปฏิบัติงาน 

คน 15 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.61-  ก.ย 62 

8 สงบุคลากรเขารวมฝกอบรมหรือศึกษาดูงาน ดานการ
ประกันคุณภาพ 

จํานวนบุคลากรที่เขารวมฝกอบรม
ดานการภาษาและวัฒนธรรม 

คน 10 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.61-  ก.ย 62 

9 การเขารวมกิจกรรม/อบรมทางดานภาษาและวัฒนธรรม จํานวนบุคลากรรวมกิจกรรม/อบรม 

ทางดานภาษาและวัฒนธรรม 

คน 10 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.61-  ก.ย 62 

10 บุคลากรเขารวมการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานใน

ประเทศ  

จํานวนบุคลากรที่เขารวมการอบรม 

สัมมนา หรือศึกษาดูงานในประเทศ 

คน 10 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.61-  ก.ย 62 

สงเสริมใหบุคลากรกาวหนาในอาชีพ 

11 บุคลากรเขารวมการอบรมดานความกาวหนาในวิชาชีพ จํานวนบุคลากรที่เขารวมการอบรม คน 15 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.61-  ก.ย 62 
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หลังจากนั้นสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ไดทําการสํารวจความตองการในการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรในปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยผานการตรวจสอบจาก   

คณะผูบริหารสํานักดิจิทัลเรียบรอยแลว  แสดงรายละเอียดในตารางดังตอไปนี้ 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง 
ปงบประมาณ 2562 

ต.ค 61 - 

ธ.ค 61 

ม.ค 62- 

มี.ค 62 

เม.ย 62 - 

มิ.ย 62 

ก.ค 62 -  

ก.ย 62 

1 อาจารยอํานาจ   โกวรรณ      ผูอํานวยการ 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

1.หัวขอเก่ียวเนื่องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0     

2.หัวขอเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ     

3.หัวขอเก่ียวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย     

4.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 2562     

5.หัวขอเก่ียวกับการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน

สําหรับอาจารยและบุคลากร 
    

2 อาจารย ดร.กัลยา  ใจรักษ    รองผูอํานวยการ 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

1.หัวขอเก่ียวเนื่องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0     

2.หัวขอเก่ียวกับการจัดการความรู หรือ การประกันคุณภาพ       

3.หัวขอเก่ียวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย     

4.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 2562     

5.หัวขอการจัดทําแผนยุทธศาสตรและการกําหนด KPI     

6.หัวขอเก่ียวเนื่องกับงานสารสนเทศเพ่ือการบริการ     

3 อาจารย ดร.ทิวาวัลย   ตะการ     รองผูอํานวยการ 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

1.หัวขอเก่ียวเนื่องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0     

2.หัวขอเก่ียวกับการจัดการความรู หรือ การประกันคุณภาพ       

3.หัวขอเก่ียวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย     

4.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 2562     

5.เนื้อหาเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยง     
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง 
ปงบประมาณ 2562 

ต.ค 61 - 

ธ.ค 61 

ม.ค 62- 

มี.ค 62 

เม.ย 62 - 

มิ.ย 62 

ก.ค 62 -  

ก.ย 62 

4 นายมารุต  เปยมเกตุ    

 

หัวหนาสํานักงาน

ผูอํานวยการ 

1.ดาน Network Administrator     

2.ดาน Data Base Administrator     

3.ดาน IoT     

4.ดานการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ     

5.ดานการบริหารจัดการองคกร     

5 นางสาวนันทาวดี คุณศิลป      หัวหนาบริหารงานทั่วไป 1.การบริหารและการจัดการงานสํานักงาน เชน ดานการเงิน 

ดานแผนและงบประมาณ การประกันคุณภาพการศึกษา การ

จัดการความรู การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

    

2.หัวขอเก่ียวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู 

ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ) 
    

6 นายธีระพงษ ใจคํามา   หัวหนางานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.การพัฒนา Web App ดวย CSS Framework     

2.เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ

สอนและการทํางาน 

   
 

3.ดานการบริหารจัดการองคกร     

4.หัวขอเก่ียวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู 

ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ) 
    

7 นายวิวัฒนชัย ขําประไพ   นักวิชาการคอมพิวเตอร 1.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  Virtual Server และ IOT     

2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน     

3.หัวขอเก่ียวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู 

ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ) 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง 
ปงบประมาณ 2562 

ต.ค 61 - 

ธ.ค 61 

ม.ค 62- 

มี.ค 62 

เม.ย 62 - 

มิ.ย 62 

ก.ค 62 -  

ก.ย 62 

8 นายอานนท มะโนเมือง  นักวิชาการคอมพิวเตอร 1.เทคโนโลยีทางดานเครือขายไรสาย การพัฒนาระบบ
เครือขายไรสาย 

    

2.การบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร     

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน     

4.หัวขอเก่ียวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู 
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ) 

    

9 นายวิทูร อุนแสน   นักวิชาการคอมพิวเตอร 1.เทคโนโลยี ระบบ Virtualization      

2.เทคโนโลยีระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย (WiFi)     

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน     

4.หัวขอเก่ียวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู 
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ) 

    

10 นายเจษฎา ยาวุฒฑ ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 1.ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย     

2.ระบบสตรีมมิ่ง (Streaming) สมัยใหม     

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน     

4.หัวขอเก่ียวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู 
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ) 

    

11 นายบัณฑิต นันทะเทศ    นักวิชาการคอมพิวเตอร 1.การวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่น
ดวยรูปแบบการพัฒนาสมัยใหม 

   
 

2.การออกแบบและพัฒนาระบบบนอุปกรณเคลื่อนที่     

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน     

4.หัวขอเก่ียวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู 
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ) 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง 
ปงบประมาณ 2562 

ต.ค 61 - 

ธ.ค 61 

ม.ค 62- 

มี.ค 62 

เม.ย 62 - 

มิ.ย 62 

ก.ค 62 -  

ก.ย 62 

12 นายกุลชาติ ปญญาดี  นักวิชาการคอมพิวเตอร 1.การพัฒนา Web App ดวย CSS Framework     

2.การพัฒนาระบบสําหรับการทํางานภาคโมบาย และอ่ืนๆ     

3.ภาษาการเขียนโปรแกรมประเภทอ่ืนๆ     

4.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน     

5.หัวขอเก่ียวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู 

ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ) 
    

13 นายชลิต โปธา   นักวิชาการคอมพิวเตอร 1.การพัฒนา Web App ดวย CSS Framework     

2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน     

3.หัวขอเก่ียวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู 

ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ) 
    

14 นายกฤษณ ขาวศรี    นักวิชาการคอมพิวเตอร 1.เทคโนโลยีที่ทันสมัยเก่ียวกับการถายทอดสด การตัดตอ 

และการใชกลอง 
    

2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน     

3.หัวขอเก่ียวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู 

ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ) 
    

15 นางสาวรุงทิวา กิติยังกุล    นักวิชาการคอมพิวเตอร 1.โปรแกรมประยุกตสําหรับการผลิตสื่อมัลติมีเดีย     

2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน     

3.หัวขอเก่ียวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู 

ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ)     
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง 
ปงบประมาณ 2562 

ต.ค 61 - 

ธ.ค 61 

ม.ค 62- 

มี.ค 62 

เม.ย 62 - 

มิ.ย 62 

ก.ค 62 -  

ก.ย 62 

16 นางพรพิมล แกวฟุงรังษี      นักวิชาการคอมพิวเตอร 1.การใชงาน ระบบ/โปรแกรม คอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอน 
    

2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน     

3.หัวขอเก่ียวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู 

ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ) 
    

17 นางสาวพรรณนิภา ดวงใย   นักวิชาการคอมพิวเตอร 1.การอบรมการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนและการวิจัย 

 
   

2.การใชงานโปรแกรมการประมวลผลทางสถิติและการ

วิเคราะหแบบสํารวจ 

 
   

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน     

4.หัวขอเก่ียวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู 

ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ) 
    

18 นายปยะพงษ หินเกย   นักวิชาการศึกษา 1.การปรับใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรเพื่อบริการนักศึกษา 
    

2.การใชงานโปรแกรมสรางแบบสอบถามและการ 

ประมวลผลทางสถิติพรอมการวิเคราะหแบบสอบถาม 
    

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน     

4.หัวขอเก่ียวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู 

ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ) 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง 
ปงบประมาณ 2562 

ต.ค 61 - 

ธ.ค 61 

ม.ค 62- 

มี.ค 62 

เม.ย 62 - 

มิ.ย 62 

ก.ค 62 -  

ก.ย 62 

19 นายณัฐพงษ วงศจันทรตา   นักวิชาการศึกษา 1.เทคโนโลยีที่ทันสมัยเก่ียวกับกราฟกและมัลติมีเดีย     

2.การทํา Animation     

3.การตัดตอภาพนิ่ง และภาพคลื่อนไหว     

4.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน     

5.หัวขอเก่ียวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู 

ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ) 
    

20 นายจรูญ บุตรแกว    นักวิชาการคอมพิวเตอร 1.การปรับใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือใหบริการกับ

นักศึกษา 
    

2.การใชงานโปรแกรมการประมวลผลทางสถิติและ 

การวิเคราะหแบบสอบถาม 
    

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน     

4.หัวขอเก่ียวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู 

ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ) 
    

21 นางสาวจริยา  หมื่นแกว   นักวิชาการเงินและบัญช ี 1.การตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน และการเบิกจายที่

ถูกตองของสวนราชการ 
    

2.วินัยทางการเงิน การคลังกับการบริหารงานการเงินในสวน

ราชการ 
    

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน     

4.หัวขอเก่ียวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู 

ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ) 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง 
ปงบประมาณ 2562 

ต.ค 61 - 

ธ.ค 61 

ม.ค 62- 

มี.ค 62 

เม.ย 62 - 

มิ.ย 62 

ก.ค 62 -  

ก.ย 62 

22 นางสาวกัลยสุดา  ศรีโพธิ์   นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน 

1.การบริหารจัดการงาน หรือการดําเนินงานดานนโยบาย

และแผน 
    

2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน     

3.หัวขอเก่ียวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู 

ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ) 
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แผนกลยุทธดานการเงิน ประจําปงบประมาณ 2562 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการเงิน 

1. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 

แผนกลยุทธทางการเงินประจําปงบประมาณ 2562 ของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชียงใหม  ไดมีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการโดยการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ ตามยุทธศาสตรการ

จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กระจายลงสูยุทธศาสตรระดับ ศูนย สํานัก ดังนั้น เพื่อใหการ

ดําเนินงานของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาประสบความสําเร็จตามพันธกิจและวัตถุประสงคที่ไดวางไว จึงไดจัดทําแผน

กลยุทธทางการเงินข้ึนภายใตหลักการทางการเงินดังตอไปนี้ 

กลยุทธทางการเงิน  
1.1 เปาหมายกลยุทธทางการเงิน  

1.1.1 บริหารการเงินโดยใชหลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามที่กําหนดไวใน
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 6(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ 

 1.1.2 บริหารเงินโดยใชหลักธรรมมาภิบาล  (Good Governance) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มี 6 องคประกอบ คือ 

 1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 

 2) หลักคุณธรรม (Morality) 

 3) หลักความโปรงใส (Accountability) 

 4) หลักการมีสวนรวม (Participation) 

 5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 

 6) หลักความคุมคา (Cost-effectiveness or Economy) 

 

2.  วัตถุประสงคของแผนกลยุทธทางการเงิน 

2.1 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส และตรวจสอบได 

2.2 เพ่ือสรางกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ ประสานกับแหลงงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ 

2.3 เพ่ือใหบริหารจัดการดานงบประมาณมีเปาหมายที่ชัดเจน และปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.4 เพ่ือใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลดานการเงินและงบประมาณ รวมทั้งนําเอาผลไปปรับปรุงพัฒนา

อยางตอเนื่อง 
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3. การวิเคราะหสถานการณทางการเงินปจจุบัน 
3.1 จุดแข็ง(Strengths) 

3.1.1 สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษามีขอมูล และจัดทํารายงานทางการเงินท่ีชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได 

3.1.2 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษามีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายทางดานการเงินอยางครบถวน 

    ถูกตองและเปนไปตามระเบียบ 

3.1.3 มีการเบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และขอบังคับตางๆ ตามที่ 

   สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

3.1.4 ผูบริหารของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษามีความตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารการเงิน 

    และมีความเขาใจในระบบการบริหารการเงิน 

3.1.5 มีการจัดประชุมเพ่ือสรางความเขาในและแนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินการเบิกจายใหกับ

บุคลากรในสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาไดทราบ 

3.1.6 ผลการตรวจสอบทางการเงินจากสํานักตรวจสอบภายใน พบวาสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา

ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายที่กําหนดไวทุกประการ 

3.2 จุดออน (Weaknesses)  
3.2.1 การเบิกจายเงินบางโครงการไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

3.3 โอกาส (Opportunities)  
3.3.1 มีแหลงงบประมาณที่ชัดเจนและมีการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง 

3.3.2 รัฐบาลมีการกําหนดนโยบายสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการท่ีดี 

3.3.3 มีเครือขายความรวมมือที่สามารถของบประมาณ  

3.3.4 ทองถ่ินมีความตองการในการจัดอบรมทางดานคอมพิวเตอร ซึ่งเปนแหลงหารายไดเพ่ิม 

3.3.5 รัฐบาลมีนโยบายไทยแลนด 4.0 ทําใหมีงบประมาณทางดานการจัดอบรมหรือการใหบริการ

ทางเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น 

3.4 อุปสรรค (Threats)  
3.4.1 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติดานการเงินและงบประมาณ ของ

รัฐบาล 

4. แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  
4.1 การจัดหา  
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาไดรับงบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงินรายได จากการขอตั้ง

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2562 นําเสนอมหาวิทยาลัย  

4.2 แหลงงบประมาณ  
แหลงงบประมาณ ปงบประมาณ 2562 

งบประมาณเงนิแผนดิน 8,783,100.00 
งบประมาณเงนิรายได 2,593,200.00 

รวมทั้งสิ้น 11,376,300.00 
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5. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
 แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจําป 2562 จะจัดสรรเปนคาใชจายตางๆ ดังนี้ 
 
 5.1 งบประมาณแผนดิน จัดสรรเปนงบดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม 
ประเภทงบ
รายจาย 

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร 

แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ผลผลิต :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1. โครงการ CMRU Online Learning งบดําเนินงาน 15,000.00 
2. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูดานงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่น 
งบดําเนินงาน 100,000.00 

3. การบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
- คาวัสดุสํานักงาน (50,000.-) 
- คาใชจายในการบํารุง ดูแล  ซอมแซมครุภัณฑและจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ (50,000.-) 
- คาสาธารณูปโภค (18,000.-) 

งบดําเนินงาน 118,000.00 

4. จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 
- การจัดทําแผนเพ่ือการบริหารจัดการ (16,000.-) 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร 

(39,000.-) 

งบดําเนินงาน 55,000.00 

5. พัฒนางานดานประกันคุณภาพการศึกษา การดําเนินการเพ่ือ
การจัดการความรู (KM) และการดําเนินการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 

งบดําเนินงาน 50,000.00 

6. การบริหารจัดการเพื่อการใหบริการงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- คาซอมแซม และคาบํารุงรักษา ระบบเครือขาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ (50,000.-) 
- คาซอมแซม และบํารุงรักษา ครุภัณฑ อุปกรณส่ือ

โสตทัศนูปกรณ (30,000.-) 
- คาบํารุงรักษา และปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

(100,000.-) 
- คาเชาสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบองคกร (ISP) อัตรา

ความเร็วรวมไมนอยกวา 2 Gbps (1,800,000.-) 
- คาเชาใชบริการโดเมนเนม cmru.ac.th (10,000.-) 
- คาเชาใชบริการพ้ืนที่บน App Store สําหรับ

ระบบปฏิบัติการ IOS (4,500.-) 
 

งบดําเนินงาน 1,994,500.00 
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แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม 
ประเภทงบ
รายจาย 

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
ผลผลิต : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1. คาใชจายเก่ียวกับบุคลากรของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา งบเงินอุดหนุน 6,450,600.00 
รวมงบประมาณเงินแผนดิน 8,783,100.00 

 
5.2 งบประมาณเงินรายได จัดสรรเปนงบดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม 
ประเภทงบ
รายจาย 

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร 

แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1. การบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
- คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก 

(180,000.-) 
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูบริหาร 

(75,000.-) 

งบดําเนินงาน 255,000.00 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา งบดําเนินงาน 95,000.00 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ดิจิทัลสําหรับอาจารย และบุคลากร 
- หลักสูตรการออกแบบสื่อกราฟกและมัลติมีเดียเพ่ือการ

ประชาสัมพันธองคกร (Computer Art & Graphic 
Design) (9,200.-) 

- หลักสูตรจุดประกายการออกแบบเว็บไซตดวย 
WordPress) (5,200.-) 

- (Network & Security) (5,200.-) 
- หลักสูตรสรางสื่อการเรียน Content Online เพื่อการ

เรียนรูอยางไรขีดจํากัด (9,200.-) 
- หลักสูตรการใชงานระบบ Dspace และ Google 

Scholar เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและเผยแพรผลงาน
วิชาการ (9,200.-) 

- หลักสูตร Practical Data Mining with RapidMiner 
Studio 8 (41,000.-) 

 
 

งบดําเนินงาน 79,000.00 
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แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม 
ประเภทงบ
รายจาย 

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล สําหรับนักศึกษา 
- หลักสูตรรอบรูใชงานคลองกับ Microsoft Excel 

(42,000.-) 
- หลักสูตรเทคนิคการนําเสนองานดวย Microsoft 

PowerPoint อยางมืออาชีพ (Professional present 
and Design with Microsoft PowerPoint) (41,500.-) 

- หลักสูตรอบรมการประยุกตใชโปรแกรม Microsoft 
Word เพ่ือการทํางานอยางมืออาชีพ (Word Smart & 
Techniques) (21,500.-) 

งบดําเนินงาน 105,000.00 

5. โครงการระบบแจงเตือนการใหบริการของงานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 

งบดําเนินงาน 6,000.00 

6. จัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ 

งบดําเนินงาน 1,400,000.00 

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางและถายทอดองคความรูเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

1. โครงการอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สําหรับ
องคกรทองถิ่นและชุมชน 

งบดําเนินงาน 10,000.- 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
ผลผลิต : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1. คาใชจายเก่ียวกับบุคลากรของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา งบดําเนินงาน 643,200.00 

รวมงบประมาณเงินรายได 2,593,200.00 

 
6. แนวทางการบริหารงบประมาณ 

แนวทางในการบริหารงบประมาณของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในแตละ
หมวดยึดตามพันธกิจหลักของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดโครงการและงบประมาณท่ีใชในการ
ดําเนินการเพ่ือใหไดผลตามเปาหมายที่กําหนดไว ภายใตระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
7.  แนวทางการใชจายงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได 
 แนวทางการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณารายจายประจําป และวิธีปฏิบัติในการเบิกจายงบประมาณ และ
การจัดซื้อจัดจาง มีดังนี ้
 7.1  งบประมาณแผนดิน ไดจัดสรรเพื่อดําเนินการตามโครงการ/ กิจกรรมที่สอดคลองกับยุทธศาสตร กล
ยุทธ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม เปนงบลงทุน งบดําเนินการ งบรายจายอื่น รวมถึงงบเงินอุดหนุน ที่ใช
เก่ียวกับการบริหารจัดการสํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑ การพัฒนาบุคลากร และดําเนินการตามโครงการตางๆ เพื่อ
บรรลุตามเปาประสงคที่วางไว 
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7.2 งบประมาณเงินรายได ไดดําเนินการตามโครงการ / กิจกรรมที่สอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ เพ่ือ
นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เปนงบดําเนินการ และงบเงนิอุดหนุน เพ่ือใชในการดําเนินการตามโครงการตาง 
ๆ และใชจายเก่ียวกับบุคลากรในสํานักเพ่ือการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 
8. การวางแผนใชเงินที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได  

การวางแผนเบิกจายเงินงบประมาณประจําป ไดดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี และเปนไปตาม
นโยบายเรงรัดการใชเงินงบประมาณประจําป  

8.1 ดานการเบิกจายเงินทุกหมวดรายจาย ใหมีควบคุมการเบิกจายเงินในแตละโครงการใหถูกตอง 
ตรวจสอบได และดําเนินการโดยคํานึงถึงการเกิดประโยชนมากที่สุด  

8.2 ดานการจัดซื้อจัดจาง ไดจัดใหมีกระบวนการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางที่เปนระบบ เพ่ือใหไดมาซึ่งพัสดุ
หรือครุภัณฑที่มีคุณภาพและราคาต่ําสุด 

8.3 ดานการควบคุม และตรวจสอบ มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือใหไดมาซึ่งพัสดุหรือ
ครุภัณฑที่มีคุณภาพตรงตามที่กําหนดไว และมีการบันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจาง การเบิกจายเงินในระบบ 3 มิติ มี
การบันทึกขอมูลดานการเงินอยางถูกตอง การจัดเก็บเอกสารการเงินครบถวน การจัดทําบัญชีทะเบียนคุมการเงิน
และพัสดุ เพ่ือรองรับการตรวจสอบของหนวยตรวจสอบภายใน และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  

 
9. การจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน  

9.1 ฐานขอมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีตามลักษณะ 3 มิติ  

9.2 จัดเก็บขอมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (การรายงานแผน/ผลการใชจายเงินงบประมาณ)  
 
10. การจัดทํารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 

การจัดทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินเปนรายไตรมาส โดยนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานักงาน ทํารายงานงบประมาณคงเหลือตามแผนงาน พรอมท้ังขอเสนอแนะ วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหาร 
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แผนระบบสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2562 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย (IT 

2020) ที่กําหนดเปาหมายหลักใหมีโครงสรางพื้นฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadbrand) ที่กระจายอยางทั่วถึง 

ประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียมกัน มีทุนมนุษยที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอตอการขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศสูเศรษฐกิจฐานบริการและฐานเศรษฐกิจสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ิมบทบาทและให

ความสําคัญตออุตสาหกรรม ICT  ยกระดับความพรอม ICT โดยรวมของประเทศไทยในการประเมินวัดระดับระหวาง

ประเทศ เพิ่มโอกาสในการสรางรายไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และทุกภาคสวนในสังคมมีความตระหนักถึง

ความสําคัญและบทบาทของ ICT ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการ

พัฒนา 

ซึ่งปจจุบันหนวยงานตาง ๆ ไดนําระบบสารสนเทศมาใชในองคกรกันอยางแพรหลาย เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

สามารถดําเนินการไดอยางทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนา

ระบบฐานขอมูลท่ีมีอยูมากมายใหเปนระบบ เพื่อใหหนวยงานหรือ ผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศได

อยางรวดเร็ว ไมมีขอจํากัดทางดานเวลา ดังนั้น ในการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐดวยการนํา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา ประยุกตใชเพ่ือปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพ  มีความถูกตอง รวดเร็ว อัน

จะเปนประโยชนตอการจัดการและการตัดสินใจของผูบริหารนั้น จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนาองคกร 

ดังนั้นสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จึงไดจัดทําแผนระบบสารสนเทศประจําปงบประมาณ 2562 ซึ่งจะใชเปน

แผนการดําเนินงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองนโยบายของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในการเปน E-University 

เปาหมาย 

 มีการนําระบบสารสนเทศเขามาบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและใหบริการ ดังนี้ 

1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  
2. ระบบบัญชี 3 มิติ 
3. ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) 
4. ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการทํางานและการจัดการความรูของบุคลากร  
5. ระบบจองขอใชหองออนไลน  
6. ระบบสารสนเทศบุคลากร  
7. ระบบบริหารและจัดการซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร  
8. ระบบบริหารจัดการและลงทะเบียนการฝกอบรมออนไลน  
9. ระบบบริการอุปกรณเครอืขายไรสาย 
10. ระบบบริหารจัดการระบบเครือขายแบบไรสาย  
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11. ระบบ Monitor อุปกรณดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
12. ระบบบริหารจัดการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
13. ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน 
14. แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณเคลื่อนที ่
15. เว็บไซทสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
16. Facebook สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
17. ระบบสายตรงผูอํานวยการ 
18. ระบบบันทึกและจัดเก็บขอมูลการประกันคุณภาพหนวยงานสนับสนุน 
19. ระบบบริหารจัดการขอมูลพัสดุสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

แผนระบบสารสนเทศ 

    แผนยุทธศาสตร สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 2559-2563 (ฉบับปรับปรุง 2561) ไดมียุทธศาสตรที่จะ

ดําเนินการสําคัญดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

การใหบริการวิชาการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล     

   ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผูบริหาร (ESS) 

เพ่ือการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Sustainable MIS) 

 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพและสรางเครือขายความรู

ดานเทคโนโลยีดจิิทัลเพ่ือการพัฒนาท่ีคุมคา (Digital Infrastructure & Connection)         

 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรใหมีความเปนเลิศดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Tech-savvy) 

    ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

สรางเสริมสุขภาพที่ดี (Digital Go Green and Healthy) 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหมีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี (Good Governance) 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการใหบริการวิชาการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล    

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1.ใหบริการวิชาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

การสื่อสาร 

- ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน 
- ระบบบริหารจัดการและลงทะเบียนการฝกอบรมออนไลน 

หนวยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 

หนวยจัดอบรมและบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผูบริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

(Sustainable MIS) 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1.พัฒนาระบบสารสนเทศจําเปนสําหรับคณะ วิชา 

หนวยงานสนับสนุนการศึกษาและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพ่ือการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ระบบบริหารจัดการขอมูลพัสดุสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

- ระบบบันทึกและจัดเ ก็บขอมูลการประกันคุณภาพ

หนวยงานสนับสนุน 

- แอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 

หนวยพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพและสรางเครือขายความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุมคา (Digital 

Infrastructure & Connection)    

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1.จัดหาระบบเฝาระวังและวิเคราะหปญหาระบบ 

เครือขายคอมพิวเตอรหลัก และเพิ่มประสิทธิภาพ การ

ดําเนินงานดานความปลอดภัยสารสนเทศ 

2.สรางมาตรฐานการพัฒนาการใหบริการและการ 

รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

- ระบบบริหารจัดการระบบเครือขายแบบไรสาย 
- ระบบ Monitor อุปกรณดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
- ระบบบริการอุปกรณเครือขายไรสาย 
- ระบบบริหารและจัดการซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร  
- เว็บไซตสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
- Facebook สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

หนวยบริหารและจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร

หนวยดูแลและซอมบํารุงคอมพิวเตอร 

หนวยพัฒนาระบบระบบสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหมีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good Governance) 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1.ประยุกตใชการจัดการความรูเปนกรอบ ในการ

บริหารงาน เพ่ือสรางการมีสวนรวม ในการแสดง

ความคิดเห็นในงานดานตาง ๆ 

- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  
- ระบบบัญชี 3 มิติ 
- ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) 
- ระบบจองหองขอใชหองออนไลน  
- ระบบสารสนเทศบุคลากร  
- ระบบบริหารจัดการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
- ระบบสายตรงผูอํานวยการ 
- ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการทํางานและการ

จัดการความรูของบุคลากร 

หนวยพัฒนาระบบระบบสารสนเทศ 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนระบบสารสนเทศ คือความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยโดยรวมไมนอยกวารอยละ 4.00

40



 
แผนบริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ 2562  

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 

หลักการและเหตุผล 

 
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง โดยมคีณะกรรมการบริหารความเสีย่งสาํนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรของสํานักฯ 

ไดรวมกันวิเคราะหความเสี่ยง วิเคราะหขอมูลจากรายงานแผนบริหารความเสี่ยงปงบประมาณ 2561 ประกอบกับผลการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2561 และวิเคราะหความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบตอเปาหมายหลักของสาํนักฯ โดยขอมูลจากรายงานแผนบริหารความเสีย่ง ปงบประมาณ 2561 มีผลดําเนินการตามกระบวนการที่วางไวในแผน สามารถลดความเสีย่งลง 
และคณะกรรมการพิจารณาใหความเสี่ยงในประเด็นตางๆ น้ันหมดไป ทําใหไดแผนบริหารความเสีย่ง ประจําปงบประมาณ 2562 เปนประเด็นใหมซ่ึงเกิดการการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได และความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่จะมีผลกระทบกับการดําเนินการตามพันธกิจหนวยงาน 3 ดาน ดังน้ี   

1. การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย (ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก) วัตถุประสงค เพื่อใหความรู ความขาใจ ในการปฏิบัติตนรวมถึงอพยพคนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 

เน่ืองดวยสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ใหบริการแกนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก มีผูเขารับ

บริการในสวนงานบริการตางๆ ของสํานักฯ จํานวนมาก สงผลใหเกิดความเสี่ยงสูงตอชีวิตในการอพยพคนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย หากบุคลากรของสํานักฯ ขาดความรูและ

การเตรียมพรอม  

2. การกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการและการรายงานผล (ความเสี่ยงดานทรัพยากร) วัตถุประสงค  เพื่อใหการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการของสํานักดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา ในปงบประมาณ สามารถดําเนินงานไดตรงตามวัตถุประสงค บรรลุตัวช้ีวัด อยูในงบประมาณ และชวงระยะเวลาที่วางไวในแผนดําเนินงาน ซ่ึงจากรายงานผล

การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2561 มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดานการดําเนินงานโครงการและใชจายงบประมาณควรเปนไปตามคาเปาหมายที่วางไว 

3. การบริหารจัดการสํานักงานเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน) วัตถุประสงค เพื่อใหการดําเนินงานดานบริหารงานทั่วไป

ของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ดานการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ทันเวลา เน่ืองดวยมหาวิทยาลัย

ดําเนินการจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตเวียงบัว และวิทยาเขตศูนยแมริม สํานักฯ จึงเห็นความสําคัญในกระบวนการบริหารจัดการเพื่อใหสามารถดําเนินงานตามพันธกิจ

อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดดําเนินการวิเคราะหเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยทําการประเมินความเสี่ยง ประเมินการควบคุม ตามข้ันตอนการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง โดยความรวมมือของผูบริหารและบุคลากรทุกคน รวมทัง้กําหนด  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง คือ สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สามารถดําเนินงาน
ตามการจัดการความเสี่ยง อยางนอยรอยละ 80 ของแผนการบริหารความเสี่ยงท้ังหมด  และสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดนอยลง อยางนอย 1 เรื่อง 
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แผนบริหารความเสี่ยง สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจําป 2562 

ยุทธศาสตรสํานักฯ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาใหมีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี(Good Governance)  
โครงการ / กิจกรรม  / กระบวนการ การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย (ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก) 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหความรู ความขาใจ ในการปฏิบัติตนรวมถงึอพยพคนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 
 

ข้ันตอน วัตถุประสงค ข้ันตอน ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
การควบคุม
ท่ีมีอยูแลว 

(1) 

ผลการประเมิน
การควบคุมท่ีมี 

อยูแลววา 
ไดผลหรือไม 

(2) 

ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
ปจจัยเส่ียง 

 

การจัดการความเส่ียง 
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ/คาใชจาย 

โอกาส 
ท่ีจะเกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

1. ปฏิบัติตนและ
อพยพคนออกจาก
สถานท่ีเมือเกิด
อัคคีภัย 

1.1 เพ่ือใหบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานภายใน
อาคารทราบข้ันตอน
และวิธีปฏิบัติตนและ
การอพยพคนออกจาก
อาคารเม่ือเกิดอัคคีภัย 

1.1 ไมสามารถออก
จากอาคารไดเม่ือ
เกิดเหตุอัคคีภัย 

1.1 บุคลากรไม
ทราบข้ันตอน
วิธีการปฏิบัติเม่ือ
เกิดอัคคีภัย 

1 5 สูง 1 1.1 อบรมใหความรูการ
ปฏิบัติตนเม่ือเกิด
อัคคีภัย 
1.2 กําหนดหนาท่ี
บทบาทของบุคลากรเม่ือ
เกิดอัคคีภัย 

× 
 
 
 

× 
 
 
 

ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
1.1 เม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย
บุคลากรไมสามารถอพยพ
คนออกจากอาคารไดอยาง
เปนข้ึนตอน 
ปจจัยเส่ียง 
บุคลากรไมทราบข้ันตอน
วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิด
อัคคีภัย 

การจัดการความเส่ียง 
1.1 ฝกอบรมใหความรูการปฏิบัติตน
เม่ือเกิดอัคคีภัยใหแกบุคลากรในสํานัก
ฯ 
1.2 กําหนดหนาท่ีของบุคลากร และ
แนวปฏิบัติในการอพยพคนออกจาก
อาคารเม่ือเกิดอัคคีภัย 
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 
ต.ค-ธ.ค. 2561 / ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ 
3.2 และงานบริหารงานท่ัวไป  
งบประมาณ/คาใชจาย 
15,000 บาท 

2.  ใชอุปกรณ
ดับเพลิงในบริเวณท่ี
เกิดเหตุ 

2.1 เพ่ือใชอุปกรณ
ดับเพลิงไดทันทีเม่ือ
เกิดเห็นเพลิงไหม   

2.1 ไมมีการติดตั้ง
อุปกรณ 
2.2 อุปกรณไมอยู
ในสภาพพรอมใช
งาน 

2.1 ขาดการ
บํารุงรักษาและ
ตรวจสอบอุปกรณ
ใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน 
** อยูในความดูแล
ของกองอาคาร
สถานท่ี  

1 5 สูง 2 2.1  ตรวจสอบจุดติดตั้ง
อุปกรณดับเพลิง 
2.2 ตรวจสอบสภาพ
อุปกรณใหพรอมใชงาน 

√ √ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
- 
ปจจัยเส่ียง 
- 

มีการควบคุมความเส่ียงและผลการ
ประเมินการควบคุมไดผล 
ผูรับผิดชอบ กองอาคารสถานท่ี 

3.  ออกจากอาคาร
ทางประตูหนีไฟ 

3.1  เพ่ือใหการอพยพ
ออกจากอาคารเปนไป
ดวยความสะดวก 
ปลอดภัย 

3.1 ไมสามารถออก
จากอาคารไดเม่ือ
เกิดอัคคีภัย 

3.1 ไมมีปายประตู
หนีไฟแจงให
บุคลากรและ
ผูใชบริการใน
อาคารทราบ 
3.2 มีสิ่งกีดขวาง
ประตูหนีไฟ 

1 2 นอย 3 3.1 มีปายประตูหนีไฟ 
แสดงใหผูใชบริการใน
อาคารเห็นอยางชัดเจน 
3.2 กํากับตรวจสอบไมมี
สิ่งกีดขวางประตูหนีไฟ 

√ √ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
- 
ปจจัยเส่ียง 
- 

มีการควบคุมความเส่ียงและผลการ
ประเมินการควบคุมไดผล 
ผูรับผิดชอบ หัวหนางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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เครื่องหมายท่ีระบุในชอง (1) 
√ = มี  × = ไมมี  ? = มีแตไมสมบูรณ 
 

เครื่องหมายท่ีระบุในชอง (2) 
√ = ไดผลตามท่ีคาดหมาย  × = ไมไดผลตามท่ีคาดหมาย                     ? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 
 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ 

เกณฑมาตรฐานระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 นอย อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดในกรณีท่ีไมสามารถควบคุมได 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง 

เกณฑมาตรฐานการกําหนดคาประเมินผลกระทบ 
ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 รุนแรงท่ีสุด ไมสามารถแกไขได 
4 คอนขางรุนแรง แกไขได แตมีปญหามาก 
3 ปานกลาง แกไขได แตมีปญหานอย 
2 นอย แกไขได แตมีปญหานอยมาก 
1 นอยมาก แกไขได ปญหาหมดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
1.1, 2.1        

4 
        

3 
       สูงมาก 

2 
3.1       สูง 

1 
       ปานกลาง 

 
1 2 3 4 5 

  นอย 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

เกณฑมาตรฐานระดับของความเส่ียง (Degree of Risk / Risk Matrix) 
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ยุทธศาสตรสํานักฯ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาใหมีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good Governance)  
โครงการ / กิจกรรม  / กระบวนการ   การกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการและการรายงานผล (ความเสี่ยงดานทรัพยากร) 

วัตถุประสงค เพ่ือใหการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ในปงบประมาณ สามารถดําเนินงานไดตรงตามวัตถุประสงค บรรลุตัวช้ีวัด  
อยูในงบประมาณ และชวงระยะเวลาที่วางไวในแผนดําเนินงาน   

 

 

ข้ันตอน วัตถุประสงค ข้ันตอน ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
การควบคุม
ท่ีมีอยูแลว 

(1) 

ผลการประเมิน
การควบคุมท่ีมี 

อยูแลววา 
ไดผลหรือไม 

(2) 

ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
ปจจัยเส่ียง 

 

การจัดการความเส่ียง 
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ/คาจาย 
โอกาส 
ท่ีจะเกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

1. ประชุมชี้แจง
งบประมาณ
ประจาํป   

1.1 เพ่ือแจงโครงการ
งบประมาณประจําป
และมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ 

1.1 บุคลากรไม
ทราบโครงการและ
งบประมาณ
ประจําปท่ีไดรับ
จัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย 

1.1 ไมมีการจัด
ประชุมชี้แจง
งบประมาณ
ประจาํป 
 

1 4 สูง 2 1.1 มีการกําหนดการ
ประชุมชี้แจงงบประมาณ
ประจําป 
 

  ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
- 
ปจจัยเส่ียง 
- 

มีการควบคุมความเส่ียงและผลการ
ประเมินการควบคุมไดผล 
ผูรับผิดชอบ ผูบริหารสํานักฯ และ
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  

2. ติดตามการ
ดําเนินงานโครงการ
ประจาํป 

2.1 เพ่ือกํากับติดตาม
การดําเนินงาน
โครงการประจําปให
แลวเสร็จตามท่ีกําหนด 

2.1 ความกาวหนา
การดําเนินงาน
โครงการไมตรงตาม
แผน 

2.1 ผูรับผิดชอบ
โครงการไมแจง
ขอมูล
ความกาวหนา ผล
การดําเนินงาน 
และ ปญหา
อุปสรรคให
เจาหนาท่ีแผน
ทราบ 

5 4 สูงมาก 1 2.1 มีการกํากับติดตาม
การดําเนินงานโครงการ
ระหวางเจาหนาท่ีแผน
และผูรับผิดชอบ 

 ? ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
2.1 เจาหนาท่ีแผน และ
ผูบริหารไมสามารถเขาถึง
ขอมูลการดําเนินงาน
โครงการเพ่ือติตดามใหผล
การดําเนินงานตรงตาม
แผนท่ีวางไว 
ปจจัยเส่ียง 
2.1 ผูรับผิดชอบโครงการ
ไมแจงขอมูล
ความกาวหนา ผลการ
ดําเนินงาน และ ปญหา
อุปสรรคใหเจาหนาท่ีแผน
ทราบ 

การจัดการความเส่ียง 
จัดทําระบบรายงานความกาวหนา
โครงการ เพ่ือใหผูรับผิดชอบสามารถ
รายงานผลการดําเนินงานท่ีตน
รับผิดชอบไดดวยตนเอง  
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 
มกราคม 2562 /เจาหนาท่ีวิเคราะห
นโยบายและแผน/หนวยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
งบประมาณ/คาใชจาย  
- 

3. จัดทํารายงานผล
การดําเนินงาน
โครงการประจําป
งบประมาณตอ
ผูบริหารและ
มหาวิทยาลัย 

3.1 เพ่ือสรุปรายงาน
ผลการดําเนินงาน
โครงการประจําป
งบประมาณตอ
ผูบริหารและ
มหาวิทยาลัย 

3.1. ไมสามารถ
จัดสงรายงานผล
การดําเนินงาน
โครงการประจําป
งบประมาณตอ
ผูบริหารและ
มหาวิทยาลัยได
ทันเวลา 

3.1 ขาดการ
กําหนดผูรับผิดชอบ
ในการจัดทํา
รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ
ประจาํป
งบประมาณตอ

1 4 สูง 3 3.1 มีกําหนด
ผูรับผิดชอบในการจัดทํา
รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ
ประจําปงบประมาณตอ
ผูบริหารและ
มหาวิทยาลัย 
 

  ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
- 
ปจจัยเส่ียง 
- 

มีการควบคุมความเส่ียงและผลการ
ประเมินการควบคุมไดผล 
ผูรับผิดชอบ เจาหนาท่ีวิเคราะห
นโยบายและแผน 
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ข้ันตอน วัตถุประสงค ข้ันตอน ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
การควบคุม
ท่ีมีอยูแลว 

(1) 

ผลการประเมิน
การควบคุมท่ีมี 

อยูแลววา 
ไดผลหรือไม 

(2) 

ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
ปจจัยเส่ียง 

 

การจัดการความเส่ียง 
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ/คาจาย 
โอกาส 
ท่ีจะเกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

ผูบริหารและ
มหาวิทยาลัย 

 

เครื่องหมายท่ีระบุในชอง (1) 
√ = มี  × = ไมมี  ? = มีแตไมสมบูรณ 
 

เครื่องหมายท่ีระบุในชอง (2) 
√ = ไดผลตามท่ีคาดหมาย  × = ไมไดผลตามท่ีคาดหมาย                     ? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 
 
 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ 

 

เกณฑมาตรฐานระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 นอย อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง 

 

เกณฑมาตรฐานการกําหนดคาประเมินผลกระทบ 
ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 รุนแรงท่ีสุด ไมสามารถแกไขได 
4 คอนขางรุนแรง แกไขได แตมีปญหามาก 
3 ปานกลาง แกไขได แตมีปญหานอยมาก 
2 นอย แกไขได แตมีปญหานอย 
1 นอยมาก แกไขได ปญหาหมดไป 

 

 

 

5 
        

4 
1.1, 3.1    2.1    

3 
       สูงมาก 

2 
       สูง 

1 
       ปานกลาง 

 
1 2 3 4 5 

  นอย 

เกณฑมาตรฐานระดับของความเส่ียง (Degree of Risk / Risk Matrix) 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เสี่

ยง
 

45



 
 

ยุทธศาสตรสํานักฯ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาใหมีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี(Good Governance)  
โครงการ / กิจกรรม  / กระบวนการ  การบริหารจัดการสํานักงานเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยั (ความเสี่ยงดานปฏิบัตงิาน)  

วัตถุประสงค  เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริหารงานทั่วไปของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ดานการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ทันเวลา 
 

ข้ันตอน วัตถุประสงค ข้ันตอน ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
การควบคุม
ท่ีมีอยูแลว 

(1) 

ผลการประเมิน
การควบคุมท่ีมี 

อยูแลววา 
ไดผลหรือไม 

(2) 

ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
ปจจัยเส่ียง 

 

การจัดการความเส่ียง 
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ/คาใชจาย 

โอกาส 
ท่ีจะเกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

1. จัดหาพ้ืนท่ีตั้ง
และวัสดุ ครุภัณฑ
เพ่ือบริการงานตาม
พันธกิจของสํานักฯ 

1.1  เพ่ือจัดหาพ้ืนท่ีตั้ง
และวัสดุ ครุภณัฑ
สําหรับบริการงานตาม
พันธกิจของสํานักฯ ณ 
วิทยาเขตศูนยแมริม 

1.1 ไมท่ีตั้งและ
งบประมาณสําหรับ
การบริการงานตาม
พันธกิจของสํานักฯ 
  

1.1 ขาดการจัดตั้ง
งบประมาณเพ่ือ
เสนอมหาวิทยาลัย
ในการสนับสนุน
การบริการงานตาม
พันธกิจของสํานักฯ   

1 5 สูง 2 จัดทําแผนและ
งบประมาณการบริการ
ตามพันธกิจของสํานักฯ 
เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 

√ 
 

√ 
 

ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
- 
ปจจัยเส่ียง 
- 

มีการควบคุมความเส่ียงและผลการ
ประเมินการควบคุมไดผล 
ผูรับผิดชอบ หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการ และเจาหนาท่ีวิเคราะห
นโยบายและแผน 

2. บริหารจัดการ
งานบริหารงาน
ท่ัวไปเพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย  

2.1 เพ่ือใหการ
ดําเนินงานบริหารงาน
ท่ัวไป การรับ-สง
เอกสาร มีความสะดวก 
ถูกตอง และทันตอ
เวลา ระหวางวิทยาเขต
เวียงบัว และวิทยาเขต
ศูนยแมริม 

2.1 เกิดความ 
ผิดพลาด ไมทันตอ
เวลา ในการรับสง
เอกสารเพ่ือการ
บริหารจัดการงาน
บริหารงานท่ัวไป
ของสํานักฯ 
 

2.1 ขาด
กระบวนการทํางาน
ดานงานบริหารงาน
ท่ัวไป ใหการรับ-สง
เอกสาร มีความ
สะดวก ถูกตอง 
และทันตอเวลา 
ระหวางวิทยาเขต
เวียงบัว และวิทยา
เขตศูนยแมริม 

4 4 สูงมาก 1 จัดทํากระบวนการ
ดําเนินงานบริหารงาน
ท่ัวไป การรับ-สงเอกสาร 
มีความสะดวก ถูกตอง 
และทันตอเวลา ระหวาง
วิทยาเขตเวียงบัว และ
วิทยาเขตศูนยแมริม 

× × ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
เกิดความ ผิดพลาด ไมทัน
ตอเวลา ในการรับสง
เอกสารเพ่ือการบริหาร
จัดการงานบริหารงาน
ท่ัวไปของสํานักฯ 
ปจจัยเส่ียง 
ขาดกระบวนการทํางาน
ดานงานบริหารงานท่ัวไป 
ใหการรับ-สงเอกสาร ใหมี
ความสะดวก ถูกตอง และ
ทันตอเวลา ระหวางวิทยา
เขตเวียงบัว และวิทยาเขต
ศูนยแมริม 

การจัดการความเส่ียง 
จัดทํากระบวนการดําเนินงาน
บริหารงานท่ัวไป การรับ-สงเอกสาร 
ใหมีความสะดวก ถูกตอง และทันตอ
เวลา ระหวางวิทยาเขตเวียงบัว และ
วิทยาเขตศูนยแมริม 
กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 
31 ตุลาคม 2651/หัวหนางาน
บริหารงานท่ัวไป 
งบประมาณ/คาใชจาย 
- 
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เครื่องหมายท่ีระบุในชอง (1) 
√ = มี  × = ไมมี  ? = มีแตไมสมบูรณ 
 

เครื่องหมายท่ีระบุในชอง (2) 
√ = ไดผลตามท่ีคาดหมาย  × = ไมไดผลตามท่ีคาดหมาย                     ? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ 
 
 
 
 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ 

 

เกณฑมาตรฐานระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 นอย อาจมีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง 

 

เกณฑมาตรฐานการกําหนดคาประเมินผลกระทบ 
ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 รุนแรงท่ีสุด ไมสามารถแกไขได 
4 คอนขางรุนแรง แกไขได แตมีปญหามาก 
3 ปานกลาง แกไขได แตมีปญหานอยมาก 
2 นอย แกไขได แตมีปญหานอย 
1 นอยมาก แกไขได ปญหาหมดไป 
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  นอย 

เกณฑมาตรฐานระดับของความเส่ียง (Degree of Risk / Risk Matrix) 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ปงบประมาณ 2562 

ชื่อหนวยงาน : สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ประเด็นยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุน

ผูบริหาร (ESS) เพ่ือการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Sustainable MIS) 

องคความรูที่จําเปน (K) : “การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการครภุัณฑของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา” 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : 1. ประสิทธิภาพความถูกตองของการแสดงขอมูลหลักฐานท่ีนําเขาระบบ 

                                                         คา Precision = 100 % 

                                      2. ประสิทธิภาพความถูกตองของการคาํนวณคะแนนจากผูประเมิน 

                                                         คา Precision = 100 % 

กลุมเปาหมายตามคํารับรอง : บุคลากร สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุมเปาหมาย ผูรับผดิชอบ/

หมายเหตุ 

1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู “การ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการครุภัณฑของสํานัก

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา” 

พฤศจิกายน 

2561 

บันทึกการเลาเรื่อง  

เรื่อง การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการครุภัณฑของสํานัก

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา

จํานวน 1 ฉบับ 

บุคลากร  

สํานักดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา 

อาจารย ดร.กัลยา 

ใจรักษ 

2 ออกแบบและพัฒนาระบบ

บริหารจัดการครุภัณฑ 

ธันวาคม 

2562-

กุมภาพันธ 

2562 

ระบบบริหารจัดการ

ครุภัณฑ จํานวน 1 ระบบ 

บุคลากร  

สํานักดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา 

นายชลิต โปธา 

3 จัดประชุมบุคลากรภายใน

หนวยงาน เพ่ือแจงใหทุกฝาย

ที่เก่ียวของนําระบบบริหาร

จัดการครุภัณฑไปใชงาน 

มีนาคม

2562 

รายการประชุม เรื่อง การ

ใชงานระบบบริหารจัดการ

ครุภัณฑ จํานวน 1 ฉบับ 

บุคลากร  

สํานักดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา 

น.ส.พรรณนิภา 

ดวงใย 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ/

หมายเหตุ 

4 แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพของการใชงาน

ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ 

และใหขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงระบบ 

เมษายน 

2562 

บันทึกการเลาเรื่อง  

เรื่อง การปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการครุภัณฑ 

จํานวน 1 ฉบับ 

บุคลากร  

สํานักดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา 

น.ส.พรรณนิภา 

ดวงย 

5 ปรับปรุงระบบ และ

ประเมินผลความพึงพอใจ

ผูใชงานระบบ 

พฤษภาคม 

2562 

ผลการประเมินความพึง

พอใจการใชงานระบบ 

3.51 ขึ้นไป 

บุคลากร  

สํานักดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา 

นายชลิต โปธา 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



1



2



3



4



5



. "i . w ^-- d
fi'rd.id-1Ufl 6dvralfi on1t6nB1 141?vlu']au:19nfl [{u{ [

fi ota/u<Uo

r6al usir#lnnrsnit nlieillfiul1un1i"tfiU?n1r rirrino6ri'arm'onr:finur fllurJ:vl16u ]1.fl. bdbb

.r,l-o Lr.i'nr:nirfrr"l^r.n^i1fiLit^:i 0i;i1{.di14aLflan'r:Cnu'x.rv^111u1aut]trItlru.iLv:] tlJuLlJoluFr'l'ltlLsu!:au

rir rSomrrinnrJ:sarri dru-n fi6via rfio nli6nur 6surir#s " nrruvn:rx.ln'r:ril tll-r{'ttnr:'t#l3nr: rirrin66viarfio

nltfinur t{u!:vllrtu fl.fi. ledbte " o'{fi

id
6t. Y|U:fl191

r. rjoilranr:eiru-nfi 6flarfi anr:6nr*r (oror:titirura 1n':::ru)

Ie. :a.uJiirlxunr: (oror:d n:.n"aur loind)

6n. :o.x{druxsa15 (orqr:Ei o:.frlr"ati fr'vnr:)

<. v"rr,rfirrrltvrnlula0ar:autno (lruB:v1'!.xd leniur)

a. firyrjtrrrrl3vr:rrulh1il lurramriulmo' qrufrarl)

c. r.trv{' ;i- rl'rru(airr"rrr: r u - t r- :n .t u.ro1)

o. utl'l:fira ufir{.:ir6

:gorun::lnt:
:o{ 5v01un::}.1fl1:

:omJ:sotun::lnr:
fl5i nl:
fl55 n1:

n::UnliuaeLa1]'11n15

n::rnr:uav (tiru iatrlnr:

r.J:sorun::lnr:

n:: nll
nt5:tn15

n5: fl1:

n5: n15LLavtat1ufl1:

rJ:co1un:: nr:
n:5 fl'l:
n:5 n1t

n:: fl'l:
fl:: n1:UAvlalJ1!n15

r.l:votln::lnr:
nt:xlfl'l:
nt5:] fl't:

fl5: nll
nt: fl'l:
n:l nlSuav tallunll

u. mudrrinru
G). U1{4111]UY'l'l

tq. 1l'l.l fr'l ? 5,111'l'l

ft nrufiarl

na mu{ na

r[4111:{U

14tJ1lIn?

Pl: L1^15

drtl:v'[r

lfl flx, rn F,

eiuuar.r

rv1uffia.r

6n. u'],11'{511!A

d. 1.t1{41'ti:u1

d. ul{4l'tnauaol

m. .3lU:gUU[n5Ot'lUfiOlll{'][AO5

o. 1.1'lU11tuUtU

to. ulULounl

m l]lEl 'l:Fl

d. u'tu'lvl:
, i-

d. 1',]115 0 U 9l:011.JU11

ul't?tf!

<. lrufiguur:suudlidulvtft
o. 1.J'ltl5:gV{{U

le. u'lUllfuflfl

5n. 1l1Ufla9l

'a-d. 11Yll o u m: o'l u1J vl

d. ulslqlga'l

b. 1r1unatrfr

loriur
riuvrsrvo

}jrr
lrvLuLtJo{

orlvon'

flrg6ur6

6



d. .rluuinlifro{U4tor^nr:nalfirrotointanr:f,tdu ttavfral :lqla-urur

d. {1ur,,t9ru1nll15uun'lld0ua[anv50ufl 6

o. l.J']'xfl:fi 4 rufir{r:iG

b. ulunqufu 1'11F15

en. u1Ufuilt{u 1{OAUll:nl

d. u1{41'r!.ivxr namu{fla

u. ruo'nfi nau:uuasuinr:itrnr:
@. ur'i a 111,i:: [ufi fl r nrflo

u. urlarrfiuvmd qrufiarl
ai

m. 1.J1{41'lflAUAn1 nl LAS

<. urrarro3ur vfiurrdr

ol. .tru4uarravriaurirt.l:cuunaufr rtmaS

rJ:vorun::unr:

n::t]n15

nl: n1:

n55Ifl1:tLavlalJ1Un'l:

:vorun::lnr:
n:: nl:
ntt fl15

n:5unl5LLaU tA11Un15

:sorun::lnt:
n55 n15

ntt nl5[avtatlqnl:

:vorun::rLnr:

fl:5r.rn1:

n:5'.1fl1:

nt::]n1:[raulal1!n]l

r.J:vorun::lnr:

fl5:Ufl15

n5:']n1:[AVLA11Ufl15

:strun:::Lnr:
n:ir.rfl15

flt: fl'n

fl5: n't:

nr:1]fl't:LLau tallunl:

:sorun::rLnr:

fl5: n']:

n5: nrtttastatl!fl15

o. u']U0!fU

tr. uru6:vl''lrd

sn. uruiSsl'l{d

@,. 1.t1uiUe {d
tr. uruS:vY'{ld

en. uroai5rlni

d. u'rutoua'r

nt. .lru :;quurltna
o. U'lU5:vYl.119

b. ulu1.r11sr

en. UlUflQl9tU

6)o. .i1lJ6iluYloodo

6). Xl'lUflfl1$

lo. ulUO:'IJ

6n. 1.J'lU5:vl"l{U

d. u'lslaufl'r

d. 1.l1u6usa{u

c). 1.1'lufui1'l{19

Ie. U1U5:U1'{nU

6n. u1U!tu$trl

UMILLfl?

lonirr
fiurns

fiurnu

1on'ur
':{naL:aI
u1'tflfir

1on"rtLr
i,

tl tel:lLflm

t1'16:

t't?Fl:

!n:[fl')
1on"rrLr

B',t?fl9Ir

1i Fr qr ur: m'l

'ldfioulllrl'l

loriur
u-uvrvtufi

oo. {luoanuu!t1fion'1rUrst1fr fiud urasriutqduvriTUra-u

7



14Ulyl

o. ,i'odr uzuunr:o"rrfirrrunr:tririnr: dru-n66vr-aufionr:6nur rj:vo'rfltlrj:s rru fl.o. ledble

t . {ovri uurdr:ranrrrldornr:to.wiiuuBnr:citin6o'vr"a lfi onr:6nur
" - --- i d

6n. A1:'18n11 n0{n1tfl0{tJ:U!:n1:a1uno0 a! 0fl1:flnU1

<. irn:rsr.i a"iroi1ulir.ran1:.{r::anrtrp{ornr:torflrYt13nr:

d. o-ervrh:ru{ruzuanr:uir:':onru6'ornr:ro.uitiurBnr:rfrarjr lauosio{.r:3ur:
;,b. darl rtzuun''t5 LruSnr:lia oaoa0{flun?1 no{n''l:1lo{tJ:lJUln15 tlav urnfllan:10.i4'lrfl fiavla

)-
tvtanl:finul ml flo Lauo Ltuuljo.i iJUtfi'l:

si. rir rfi umrnuunun^:l#tr:'nr:filoirirvuo1i
a. niri'l fionu uasrj:vrfiunanr:n'rrfiurufioniitlnn:{n1: nuuzuunr:lfi'v:-ntdl6'ri1runli

.r. :vrfrun':ufi.rlolotorriiwinr: uavt-olir:r olruruan r: :vduntrttvl''rvlolttolr.i.iuinr:

@,o.i'ru{1u an'ririt tfiutrunrr ununlrl#uin15 uag ruanr:d:v tfiunrufilnolot orfr'fttinr:
siafi!3yr: uasrjrdorauouusi''rnri!3fir::.r1 Yrr.J:.lturuunr:}itBnr:tolrlnrru'[u:or.t'-n-
flrril:vrrruri'o"[r]

{ -aad ru ':Uvl tete l'{flriofl'lU1l fl.fl. ledb6)

(oror:tiairuro lnr::ru)
" - --- .i

201u't fl n1:a1unoa11a t1'{0 n1:finu'l

6tt--lz

8



O E, ' U AAU J
rira'.rrirrin66riarfronllAnul u rar i vru r d'u: r rfi'g rfi o l"tra ri

fi .t</uaU"
e ,& s ario{ uta{fl.rn6uyn::unr:ortuuttur{quu''l:!uud't:durytrltfianr:uiur:,i'nnr: drrino'o^vr-arfianltfinB.r

rl:vohtrurJ:vurru y{.n. bdbb

A q- - ; " o --- A <
1110!14fl1:O',lLUU.I1uvl9U1.J15vUUA1:AU[11fltfl0n11!:y1:0An1: t0.ia1 nfr{yla [r'\lOnl:d nul lyl1ylU1a-U

:rtd'Xrfioflvri rflul rirunrrxr riuufoer dr rSasruisrqt:varri riru-n66y-amronr:6nur 6r uurirsr&l "n un:: n1:

n"rrfiurur(ruur:suar:aurrnrfionr:l3vr:d'nnr: rirfn6qvl-atyr'onr:6nrgr :srirfl.rrrJ:vr.J1iu fl.fl. tEeotE " d'ld

:vtrln::lnr:
:oltl:sttln:t nli
:o.l:sotun::lnt:
n::xtn1:

n:::tn1t

n5t n15

n:::] n1:

n::t]nl:
n5:r.rfl't 5 ttav tat1ufl't 5

n::rnr: rrav ririrs ratrunr:

xryu'lvr
-A6. Al5'10O'11:.lmOnfl l:O'lU:vlltlA1:A1]Lfl Plt afl l51J5V'l:qlrlfl'15

io. irn:rvrizuanr:rir:ronrufr'olnr:riru:cL!ar:aur fl rfi anr:r3yr:a-nnr:
m.o-olrlrrrzuunr:vrio:ru'ris1r1rff r:arLyptrfi anr:r3:ar:o-onr:

-;d. o 1 tu 1.J fl 1: Fll:.r ttr.Jlr fl't 5t! gir1.J 15 v lJ lJ a 1: au tYlfltY{0 fl1:11:v1:0 0 n15

a. rirn'! 6osrrl uav!:vrfiunr:rir rflurlnrlLuzur.:nr:lVzuur:vlrar:aluyntfionr:l5yr:o'nnr:

u. r{r:ronrrrr'.u,ra'to a:r.Jr.ranrufilrlolqnr:lei{ru:vurar:aurro rdonr:rSr.l::6'onr:

ol. ui ruanr:a'r:rrnntLfirro"lolr :-rrl: : n r:rnriruu'r:vll rdolfrnr:vrirrul::a{nnil:varrifirirti
-^ u.JJ !i - !

d. lll!mfil]1vl0u'l L1-]A'luvltflU'1fl4,ifl11fl151',19!11.1'l:vUUal:dUtvlFlLllOfll5U5vllAflfl'l:

"i -i
a.i fu 1u1l bb flqfion1Uu T1.fi. bdbc)

(aror:ddrrro In:::ru)
" - --- J

zuo'ru1 un1:41!fl o011atv{0n''}iflfl u1

. - ^^- .!o. r.rdrurun':;irrlnddli'a,fr a nr:Frur (arar:ddru^o lrr::ru)
b. io{(olr:'r0n1: (aror:ti o:.n-aur 'laYnd)

6n. :o r{dlulfln1: (a^or:d'o:.frrriad 6v.r^:)

<. lflryrjrrrudrfnmufrdru': o nr: (ur olr:m rt or: rnv1)

d. ulu.rJAn Tr.l or

u. urullirufin uluyvryfl

ol. rroqatrfi rlrgrgrd

d. 1l1uLo19r1 Ar:qri
*. v-r vrixrr rrnlula 6ar:al urrt (ur a6:vrrd loriur)

, i.
oo.1^v150Um50111U14 tlvlU!}]0.i

9



. J . w --w i a
n"r fu drrin oov'a rfr a nl riinul lra, in a r ri'a :r trYn rfl u.fl uri

fi *crfEdb.
A , Y - J 6 . o --v J
H0{ U$I{n{nfUgfl:5 n1:O1[UU.:1Ufl15U:141:n?1UtdU{UasnlUn n'lfl tU dlUnn0Ta[ 0fl't:6flU'l

rJ:sdr0{urj:c 'l6u Y{.f,. bdbb

A o- - .l a . - --- i
Lt\Jo tyn^:o'rtLu.t']l.Jfl'r:u:14'r:Fr'l''1xJlffu{tLaunlun:Jn1u Lu 10.x41l-J.]fi 01141 0fl1:6flu1 :Jv11vru1a u:1lJu fl

rfiaflvri rt uirj ri": u n?'rl.rriullio u drrSonr isra :salri rirrin66via rfi on'r:finu.r 6ruri.rrir "n sn::rnr:
- j q o - --u .J

rir riurrunr:r5vrrn'l1 rdu{tLavnl!q rr1ulu rirr"ndar.i'a rfionr:finui :ydifl{u :cxn 1'!.fl. ledbb" 6'{fl

" - ^^- !o. {dr u r a nr:rir rin 6 6vr"a rfio n r:6n ur (oror:dtiruro lnr::ru)
te. :olritilt.xflnlr (arx-:ri a:.r"aur lofnd)

6n. :ot{diuxunl: (oror:tifi':riad fr'vnr:)
- .ir<. flv rrrluSvl:{'u1i'11! (r.^:a^rulr,vnrn' erufini)

c. u-ry{r.lruryn1u1a6ar:ff1.Jryrj (lruB:vvr.rti lariur)
b. LIU'l'l0lrLtU 'L']1J:V L1'!

cr. ulutaufl'l U1??l9i
,;yd. ':1Y: A U n: O'l U1r 11 ,.JU L1.JU.l0.l

G(. ulutaFl Trl or

oo. ulutlirufin riuvstvn

oo. ulUnQUai l,l1fl;
ob. urua.r'gr,!{ti urioiulrinr
6r6n.1]']flO:flJ Um:[fr1

6rd. uluel,r: eiuual

c,,d. ulufluvY\.id frutnu

ob. uluQa{16 flryrgrd

omj. Ul{fl5Y{-r]a rrfrr{l:"16

6)d. u 1.xd r'l v'{ 55 6uirr flr.rlEi

^.!oG(. U1{611i181 14:]1.ltLfl'l
*i

Ioo. u1:41'lflaUffOl n: LV{n

tco. v-r vfir rirfn.i r urflrir lr a n r: (lrurLryr ufluurnq)

lolo. u'r{fl't1i{fi':1 finfirilna

rl:virun::rnr:
:o{:e01un:t}Jn1l
:o{:v5'tun::xln'l:
n:::.rfl1:

n::x.Jn15

n::x.tn1:

n:5 nll
fl:t nl:
fl:5 nl:
flt51ln1t

fl:5 n15

n:::.tn1:

nt:!n'l:
n:::.tfl't:

fl5lxln1:

fli: n1:

fl:5!nl:
fl:: nlt
fl:t:r nl5

n:: xlnl:

nl:xlnl:Iav tatlx]n1:

n::r nr:rravririr u ratrunr:

10



3JfiU1YI

o. rirvrolttuxlA!-fi[avl:varLnr:rir lfiurrurfiu']n'!nr:!ivr:olr rfiul ruavnr:erruounruhro.i
. - --- i <

61UA fli11a tYl0 fl 1:6 nul

b. i'ru:'r1.r dru^ irn:rvrl e-.r.e:rvd:vrar^rrf,r,r uacfloi'ufrral#.frfle?1:rrAu rlL.l^tui141: i'ru

rit:rirr 1 1r.{aannflorn'lqvrooranitolrirl-a6iy-a tfl'oar:6nul

*. iutJ:srfiuToniff uavr{an5vvrLrro{nl:r rdui rfordrdoriro'r.:nru rdsrfrlpiornnr:irn:rvli
-id. eall'r rr,.r1.Jr.r:yr:n'ltrLau{ rtnFl'rrl rs rfi!,{afll:fil rfiu.iruar rrruu uav:rarruriaririvr:Iflu

uzuro-rnrirr'tdrirvlnrrn:oruv6o*zuurlfrl-finr:lunr:airrnrrrf nru rdrto frir na r n:#.r
yriro.rr nr:ri"'r ifiunr:ufrtr aovio{olfiunru rdulfiororfin6lodrlr{iu:rJo:::L

d. 6nnir.J r.J:vur'urua rirzuanr:rl:vrfiu uas{o rauo urvarnrilirar:uld1unr:rJ:n ru.Jrv6oirn:rgri
ia

n11r.lLaB i Llt: o1l1Jflft Lll

;, ",;A.i luvl teb qfiOnlUU fl.fi. bdbo

(oror:tidruro Inr::ru)
" - --- J -

,.t011.J't unl:a1l-J nfl0va tvt0 fl156 nu'l

11



12



13



 
 

กําหนดเปาหมายในแตละตัวบงชี้ในการประกันคณุภาพในปงบประมาณ 2562 ดังนี ้
 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2561 

ผลการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ ป 2561 คะแนน
ประเมิน 
2561 

เปาหมาย 
ป 2562 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) 

ตัวบงชี้ 1.1 8 ขอ มีการดําเนินงาน (1,2,3,4,5,6,7,8) 8 ขอ 5.00 5.00 

ตัวบงชี้ 1.2 รอยละ 92 
89 

รอยละ  93.68 5.00 5.00 
95 

ตัวบงชี้ 1.3 7 ขอ มีการดําเนินการ (1,2,3,4,5,6,7) 7 ขอ 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 1 5.00 5.00 

ตัวบงชี้ 2.1 5 ขอ มีการดําเนินการ (1,2,3,4,5) 5 ขอ 5.00 5.00 

ตัวบงชี้ 2.2 
4.75 

คะแนน 

- 
4.76 คะแนน 4.76  ≥ 4.51 

- 

ตัวบงชี้ 2.3 7 ขอ มีการดําเนินการ (1,2,3,4,5,6,7) 7 ขอ 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 2 4.92 ≥ 4.84 

ตัวบงชี้ 3.1 5 ขอ มีการดําเนินการ (1,2,3,4,5) 5 ขอ 5.00 5.00 

ตัวบงชี้ 3.2 6 ขอ มีการดําเนินการ (1,2,3,4,5,6) 6 ขอ 5.00 5.00 

ตัวบงชี้ 3.3 6 ขอ มีการดําเนินการ (1,2,5,6) 4 ขอ 5.00 5.00 

ตัวบงชี้ 3.4 5 ขอ มีการดําเนินการ (1,2,3,4,5) 5 ขอ 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 3 5.00 5.00 

ตัวบงชี้ 4.1 6 ขอ มีการดําเนินการ (1,2,3,4,5,6) 6  ขอ 5.00 5.00 

ตัวบงชี้ 4.2 8 ขอ มีการดําเนินการ (1,2,3,4,5,6,7,8) 8  ขอ 5.00 5.00 

ตัวบงชี้ 4.3 -  มีการดําเนินการ (ไมขอรับการประเมิน) - ขอ - - 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 4 5.00 5.00 

คาคะแนนเฉลี่ยรวม  4 องคประกอบ ( 12 ตัวบงชี้) 4.98 ≥ 4.96 
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ภาคผนวก 

แผนการใหบริการ 2562 
(รายงานผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

แผนการใหบริการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ประจําปงบประมาณ 2562 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 กิจกรรม Big Cleaning Day 
(5ส.) 

1. รอยละของจํานวนบุคลากรสํานัก
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. ไมนอยกวา รอยละ 80 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

ก.ค – ส.ค 62 งานสํานักงาน 

2 กิจกรรมจัดทํา Flow Chart 
ข้ันตอนการเขารับบริการงาน
บริหารงานทั่วไป 

1. Flow Chart ข้ันตอนการเขารับ
บริการงานบริหารงานทั่วไป 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. จํานวน 2 เร่ือง 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

มี.ค – ส.ค 62 งานสํานักงาน 

3 โครงการระบบแจงเตือนการ
ใหบริการของงานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 

1. ระบบแจงเตือนการใหบริการของ
งานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. จํานวน 1 ระบบ 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

ต.ค.61 – ก.ย.62 งานระบบ
เครือขาย
คอมพิวเตอร 

4 โครงการ CMRU Online 
Learning Day 

1. ผูเขารวมกิจกรรม 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. ไมนอยกวา 80 คน 
2. ไมนอยกวา 3.51 

วันที่ 27 กุมภาพันธ 
2562  

งานพัฒนาการ
เรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส 

5 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู
ดานงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

1. ส่ือการเรียนรู 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. จํานวน 1 ชุด 
2. ไมนอยกวา 3.51 

เม.ย.62 - มิ.ย.62 งานพัฒนาการ
เรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส 

6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
สรางส่ือการเรียน Content 
Online เพื่อการเรียนรูอยาง
ไรขีดจํากัด 

1. ระดับความพึงพอใจ 
 
2. ผูเขารวมอบรมมีทักษะในการ
ปฏบิัติ 

1. ไมนอยกวา 3.51 
 
2. ไมนอยกวารอยละ 80 
 

วันที่ 26 เมษายน 
2562 และ 

วันที่ 30 เมษายน 
2562 

งานพัฒนาการ
เรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล สําหรับอาจารย
และบุคลากร 

1. จํานวนรุน 
2. ผูเขารวมอบรมมีทักษะ 
ในการปฏิบัติ 
3. ระดับความพึงพอใจ 

1. ไมนอยกวา 9 รุน 
2. ไมนอยกวารอยละ 80 
 
3. ไมนอยกวา 3.51 

ต.ค.61- ก.ย.62 งานจัด
ฝกอบรมและ
บริการวิชาการ 

8 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล สําหรับนักศึกษา 
 

1. จํานวนรุน 
2. ผูเขารวมอบรมมีทักษะ 
ในการปฏิบัติ 
3. ระดับความพึงพอใจ 

1. ไมนอยกวา 25 รุน 
2. ไมนอยกวารอยละ 80 
 
3. ไมนอยกวา 3.51 

ต.ค.61- ก.ย.62 งานจัด
ฝกอบรมและ
บริการวิชาการ 

9 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล สําหรับองคกร
ทองถ่ินและชุมชน 

1. จํานวนรุน 
2. ผูเขารวมอบรมมีทักษะ 
ในการปฏิบัติ 
3. ระดับความพึงพอใจ 

1. ไมนอยกวา 1 รุน 
2. ไมนอยกวารอยละ 80 
 
3. ไมนอยกวา 3.51 

มิ.ย.62 - ก.ค.62 งานจัด
ฝกอบรมและ
บริการวิชาการ 

10 กิจกรรมใหยืมคอมพิวเตอรใช
งานฉุกเฉิน ระหวางรอซอม 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอรใหยืมระหวาง
รอซอม 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. จํานวน 10 เคร่ือง 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

มี.ค.62 – ก.ย.62 งานดูแลและ
ซอมบํารุง
ระบบ
คอมพิวเตอร 

11 โครงการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบสถานะการซอม
ผาน Mobile Device 

1. ระบบตรวจสอบสถานะการซอม
ผาน Mobile Device 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. จํานวน 1 ระบบ 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

มี.ค.62 – ก.ย.62 งานดูแลและ
ซอมบํารุง
ระบบ
คอมพิวเตอร 

12 กิจกรรมตรวจสอบและ
เปล่ียนอุปกรณตอพวง
คอมพิวเตอรหอง INC12 

1. จํานวนเคร่ืองที่ใหบริการไดรับ
การปรับปรุง 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. ไมนอยกวารอยละ 80 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

มิ.ย.62 – ก.ย.62 งานบริการ
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
เพ่ือการสืบคน 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

13 กิจกรรมขยายระยะเวลาการ
ใชบริการคอมพิวเตอรหอง 
INC11 และ INC12 ตอครั้ง 

ระดับความพึงพอใจ ไมนอยกวา 3.51 มิ.ย.62 – ก.ย.62 งานบริการ
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
เพ่ือการสืบคน 

14 กิจกรรมพัฒนาโปรแกรม
สําหรับบรหิารจัดการและ
การรับสงมอบงาน 

1. โปรแกรมสําหรับบริหารจัดการ
และรับสงมอบงาน 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. จํานวน 1 ระบบ 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

มี.ค.62 – ก.ย.62 งานพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ 

15 กิจกรรมปรับปรุง
ประสิทธิภาพโปรเจคเตอร
และอุปกรณตอพวง 

1. จํานวนโปรเจคเตอรหรืออุปกรณ
ตอพวงที่ไดรับการปรบัปรุง 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. ไมนอยกวา 2 ชุด 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

มี.ค.62 – ก.ย. 62 งานบริการหอง
มินิเธียเตอร 
หองมินิสตูดิโอ 
และ หอง
ประชุม 

16 กิจกรรมจัดหาระบบประชุม
ทางไกลเปนแบบ FULL HD 

1. ระบบประชุมทางไกลที่มีภาพ
และเสียงคมชัด 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. จํานวน 1 ระบบ 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

ต.ค.61 – ก.ย.62 งานประชุม
ทางไกล 

17 กิจกรรมจัดทําข้ันตอนการ
ใหบริการงานถายทอดสด 

1.ชองทางการเผยแพรข้ันตอนการ
ใหบริการงานถายทอดสด 
2.ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

1.ไมนอยกวา 1 ชองทาง 
 
2.ไมนอยกวา 3.51 

ต.ค.61 – ก.ย.62 งาน
ถายทอดสด 

18 กิจกรรมจัดทําโครงการจัดหา
อุปกรณสนับสนุนงาน
ถายทอดสด ในปงบประมาณ 
2562 

มีโครงการจัดหาอุปกรณสนับสนุน
งานถายทอดสดในปงบประมาณ 
2562 

ไมนอยกวา 1 โครงการ ต.ค.61 – ก.ย.62 งาน
ถายทอดสด 

19 กิจกรรมใหบริการออกแบบ  
Infographics เพื่อการ
ประชาสัมพันธ 

ระดับความพึงพอใจ ไมนอยกวา 3.51 ต.ค.61 – ก.ย.62 งานออกแบบ
เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ 
และเว็บไซต
มหาวิทยาลัย 

  รวมตัวช้ีวัด 38 ตัวช้ีวัด  
คิดเปนรอยละ 100 
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ผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการประจําปงบประมาณ 2562 
 
1. งานสํานักงาน 
1. วิธีการสํารวจ  

กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
วิธกีารสํารวจ คือ แจกแบบสาํรวจความตองการ 

2. ผลการสํารวจ 
จากผูตอบแบบสํารวจทั้งหมด 15 คน โดยมีขอมูลพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
 เพศชาย รอยละ 73.33 เพศหญิง รอยละ 26.67 อายุงานเฉลี่ย 12 ป โดยสวนมากมีความถี่ในการเขารับ
บริการ 1-2 คร้ัง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 80 จากผลการสํารวจพบวาผูเขารับบริการ ไมมีความตองการเก่ียวกับงาน
บริหารงานท่ัวไป คิดเปนรอยละ 48.80 มีความตองการเก่ียวกับงานบริหารงานท่ัวไป คิดเปนรอยละ 50.94  
รายละเอียด ดังน้ี 

รายการสํารวจ รอยละความตองการ 
1. ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ  
ตองการใหประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการหนาเว็บไซตของสํานักฯ 1.18 
ตองการใหประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการผานกลุมของสํานักฯ (Facebook) 2.35 
ตองการใหประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการผานการประชุมบุคลากร 2.35 
ตองการใหลดขั้นตอนการเขารับบริการ 3.53 
ตองการใหเพ่ิมความรวดเร็วในการใหบริการ 1.18 
ตองการใหเพ่ิมความสะดวกในการเขารับบริการ 7.06 
2. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ   
ตองการใหมีการบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 1.18 
ตองการใหมีการบริการดวยความสุภาพ มีกิริยามารยาทที่เหมาะสม 1.18 
ตองการใหเจาหนาที่พัฒนาความรู ความชํานาญในการใหบริการ 2.35 
ตองการใหเจาหนาที่ใหคําแนะนํา หรือเทคนิค และการตอบขอซักถาม 1.18 
3. ดานสิ่งอาํนวยความสะดวก   
อุปกรณสํานักงานไมเพียงพอ (เคร่ืองปร๊ิน, เคร่ืองถายเอกสาร) 5.88 
อุปกรณสํานักงานไมทันสมัย (คอมพิวเตอร) 5.88 
อุปกรณสํานักงานชํารุด ใชงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ (เกาอี้) 3.53 
การจัดแบงพ้ืนท่ีตามการปฏบิัติงาน 9.41 
การจัดภูมิทัศน ความสวยงาม ความสะอาด 5.88 
4. ดานคณุภาพการใหบริการ   
ตองการใหฝายบุคคลปรับปรุงเก่ียวกับเร่ืองเวลาการปฏิบัติงาน 1.18 
ตองการคําแนะนําในเร่ืองการรับ – สง เอกสารของสํานักฯ 5.88 
ตองการคําแนะนําในเร่ืองหลักเกณฑในการเสนอขออนุมัติงบประมาณ 4.71 
ตองการคําแนะนําในเร่ืองการเบิกจายตางๆ เชน การเดินทางไปราชการ 8.24 
ตองการคําแนะนําในเร่ืองการจัดซื้อจัดจางวัสด ุ 4.71 
5. ดานระบบสารสนเทศ   
ตองการใหมีการพัฒนาระบบการจัดทํารายงานการประชุม 5.88 
ตองการใหมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ/ติดตามการดําเนินโครงการ 4.71 
ตองการใหมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงนิ 1.18 
ตองการใหมีการพัฒนาระบบทะเบียนครุภณัฑ/วัสด ุ 5.88 
ตองการใหมีการพัฒนาระบบการย่ืนขอรองขอลาปวย/ลากิจ/ลาพักผอน ฯลฯ 3.53 
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3. สรุปผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 
ผูรับบริการงานบริหารงานท่ัวไป มีผูตอบแบบสํารวจท้ังหมด จํานวน 15 คน ผลการสํารวจพบวาผูเขารับบริการมี
ความตองการใหปรับปรุงในดานตางๆ ดังน้ี 
 อันดับที่ 1) การจัดแบงพ้ืนท่ีตามการปฏิบัติงาน  รอยละความตองการ เทากับ 9.41 
 อันดับที่ 2) ตองการคําแนะนําในเรื่องการเบิกจายตางๆ รอยละความตองการ เทากับ 8.24  
 อันดับที่ 3) ตองการใหเพ่ิมความสะดวกในการเขารับบริการ รอยละความตองการ เทากับ 7.06 
ขอเสนอแนะ 

- ตองการใหเจาหนาที่ใหคําแนะนํา หรือเทคนิค และการตอบขอซักถามของเจาหนาที ่
- ตองการใหมีการติดปายสวนงานยอย เพื่อความสะดวกในการติดตอประสานงาน 
- ตองการคําแนะนําในเรื่องของเทคนิคการปฏิบัติการของฝายตางๆ 

 

 

4. วิเคราะหความตองการของผูรับบริการ จัดใหมีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 กิจกรรม Big 
Cleaning Day 
(5ส.) 

1. รอยละของจํานวนบุคลากร
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศกึษา 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. ไมนอยกวา รอยละ 80 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

ก.ค – ส.ค 62 งานสํานักงาน 

2 กิจกรรมจัดทํา 
Flow Chart 
ขั้นตอนการเขารับ
บริการงาน
บริหารงานทั่วไป 

1. Flow Chart ขั้นตอนการเขา
รับบริการงานบริหารงานทั่วไป 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. จํานวน 2 เร่ือง 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

มี.ค – ส.ค 62 งานสํานักงาน 



20 
 

2. งานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
1. วิธีการสํารวจ  

กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษา อาจารย บุคลากร 
วิธกีารสํารวจ คือ  https://goo.gl/N6mEyX 

 
2. ตารางผลการสํารวจ   

รายการสํารวจ รอยละความตองการ 
1. ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ  
ลดขั้นตอนการเขารับบริการ 36 
เพ่ิมความรวดเร็วในการใหบริการ 32 
เพ่ิมความสะดวกในการเขาถึงการรับบริการ 32 
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ   
การใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏบิัติ 25.5 
การใหบริการดวยความสุภาพ มีกิริยามารยาทที่เหมาะสม 30.8 
การพัฒนาความรู ความชํานาญของเจาหนาท่ีในการใหบริการ 19.2 
การใหคําแนะนํา และการตอบขอซักถามของเจาหนาที่ 21.2 
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ 1.9 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   
อุปกรณไมเพียงพอ 57.7 
อุปกรณไมทันสมัย 32.7 
อุปกรณชํารุด 9.6 
4. ดานคุณภาพการใหบริการ   
อยากใหมีความรวดเร็วในการติดตอประสานงาน 36 
อยากไดบริการที่ตรงกับความตองการ และถูกตอง 42 
อยากใหติดตอกลับเมื่อแกไขปญหาเสร็จ 22 
5. ดานระบบสารสนเทศ   
จัดทําระบบแจงเตือนการใหบริการของงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 60 
เพ่ิมชองทางในการเขาถึงการใหบริการ เชน Line, Facebook, QR Code 38 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการประมวลผล 2 

 
3. สรุปผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 
มีผูตอบแบบสํารวจ จํานวน 51 คน ผลการสํารวจพบวา 

อันดับที่ 1) ผูรับบริการตองการ จัดทําระบบแจงเตือนการใหบริการของงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
รอยละความตองการ เทากับ 60 

อันดับที่ 2) ผูรับบริการตองการ อุปกรณไมเพียงพอ รอยละความตองการ เทากับ 57.7 
อันดับที่ 3) ผูรับบริการตองการ เพิ่มชองทางในการเขาถึงการใหบริการ รอยละความตองการ เทากับ 38 
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4. วิเคราะหความตองการของผูรับบริการ จัดใหมีโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 โครงการระบบแจงเตือน

การใหบริการของงาน
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 

1. ระบบแจงเตือน
การใหบริการของ
งานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 
2. ระดับความพึง
พอใจ 

1. จํานวน 1 ระบบ 
 
 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

ต.ค.61 – ก.ย.62 งานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 
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3. งานพัฒนาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 
1. วิธีการสํารวจ  

กลุมเปาหมาย คือ อาจารย และ นักศึกษา 
วิธกีารสํารวจ คือ สํารวจออนไลน ประชาสัมพันธท่ีเว็บไซตงานอีเลินนิ่ง http://www.lms.cmru.ac.th 

2. ตารางผลการสํารวจ 
รายการสํารวจ รอยละความตองการ 

 ลําดับ 1 ลําดับ 2 ลําดับ 3 
1. ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ    
ควรมีขั้นตอนการใหบริการท่ีชัดเจน ปฏิบัติไดจริง  43.75 29.55 26.70 
อยากใหเผยแพรขั้นตอนการใหบริการอยางทั่วถึง  30.11 53.98 15.91 
ตองการใหบริการแตละขั้นตอนดวยระยะเวลาที่เหมาะสม 26.14 16.48 57.39 
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ     
ตองการใหเจาหนาที่อธิบายใหละเอียด เขาใจงาย  42.05 35.23 22.73 
อยากใหบริการดวยความสุภาพ เอาใจใส กระตือรือตน 32.95 46.59 20.45 
ควรมีเจาหนาท่ีบริการตลอดชวงเวลาเปดทําการของมหาวิทยาลัย 25.00 18.18 56.82 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก     
อยากใหเพ่ิมปายบอกสถานที่ตั้งของงาน e-Learning ใหชัดเจน 35.80 28.98 35.23 
ควรมีการเผยแพรชองทางการติดตอเจาหนาที่ใหทั่วถึง 24.43 56.25 19.32 
อยากใหมีกิจกรรมดาน e-Learning ใหนักศึกษา และอาจารย เขารวมอยางสม่ําเสมอ 39.77 14.77 45.45 
4. ดานคณุภาพการใหบริการ     
อยากใหมีความรวดเร็วในการติดตอประสานงาน  42.05 34.09 23.86 
อยากไดบริการที่ตรงกับความตองการ และถูกตอง 27.84 47.73 24.43 
อยากใหติดตอกลับเมื่อแกไขปญหาเสร็จ  30.11 18.18 51.70 
5. ดานระบบสารสนเทศ     
อยากใหเพ่ิมระบบการเรียนการสอนออนไลนใหมากกวา 2 ระบบที่มีบริการอยู  32.95 35.23 31.82 
ควรเพ่ิมชองทางการเขาถึงระบบตางๆ ดาน e-Learning ใหสะดวกมากขึ้น 39.77 41.48 18.75 
ตองการดาวโหลดเอกสารดาน e-Learning ผานเว็บไซต  27.27 23.30 49.43 

สรุปความตองการขั้นพื้นฐานของผูรับบริการงานพัฒนาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส รอยละ 43.75 
ตองการใหมีขั้นตอนการใหบริการท่ีชัดเจน ปฏิบัติไดจริง รอยละ 42.05 ตองการใหเจาหนาท่ีอธิบายใหละเอียด 
เขาใจงาย และ อยากใหมีความรวดเร็วในการติดตอประสานงาน รอยละ 39.77 อยากใหมีกิจกรรมดาน e-
Learning ใหนักศึกษา และอาจารย เขารวมอยางสมํ่าเสมอ และอยากใหเพ่ิมชองทางการเขาถึงระบบตางๆ ดาน 
e-Learning ใหสะดวกมากขึ้น นอกจากน้ีงานพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ไดสาํรวจความตองการ
เพิ่มเติมดานสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส โดยมีผลการสํารวจดังนี ้

1. รอยละ 58.05 ตองการใหเพ่ิมระบบการเรียนการสอนออนไลน โดยตองการใหเพ่ิมระบบ Kahoot , 
Google Classroom และ Online learning 

2. รอยละ 47.96 ของผูใชบริการสื่อการเรียนการสอน CMRU Learning ตองการใหปรับปรุงรูปแบบ
การนําเสนอเน้ือหา  

3. ความตองการดานการฝกอบรม 
1) การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน 
2) การสงเสริมการอานดวยส่ือสรางสรรค การสรางส่ือและนวัตกรรม 
3) e-Book 
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1. จริง ๆ แลว งานe-Learning บริการไดดียอดเยี่ยม ในลักษณะ การใหบริการ การตอบกลับ การใหความรู 

ท่ียอดเยี่ยมอยูแลว แตคณาจารยหลาย ๆ คน รวมทั้งมาอาจารยที่มาบรรจุใหมยังไมไดเขาถึง เห็นควร
ประชาสัมพันธและใหบริการเสริมความรูกับคณาจารยผูสนใจอยางทั่วถึง ซึ่งเปนระบบการจัดการเรียน
การสอนที่ดีเยี่ยมการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 

2. อยากใหมีการพัฒนาดานคุณภาพการอบรมสื่อตางๆ 
3. พัฒนาดานกราฟฟกของ e-learning ใหนาสนใจสวยงามเปนท่ีถึงดูดสายตา 

 
3. สรุปผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 

ผูรับบริการงานงานพัฒนาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส มีผูตอบแบบสํารวจ จํานวน 176 คน ผลการ
สํารวจพบวา อันดับที่ 1) รอยละ 39.77 ของผูรับบริการตองการใหมีกิจกรรมดาน e-Learning ใหนักศึกษาและ
อาจารย เขารวมอยางสม่ําเสมอ รวมกับขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเรื่องควรมีการประชาสัมพันธและใหบริการเสริม
ความรูกับคณาจารยอยางท่ัวถึง จึงจัดใหมีโครงการ CMRU Online Learning Day  อันดับท่ี 2) รอยละ 47.96 
ของผูใชบริการสื่อการเรียนการสอน CMRU Learning ตองการใหปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของสื่อท่ีมี
ใหบริการ จึงจัดใหมีโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูดานงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน อันดับที่ 3) 
จากการสํารวจเพิ่มเติมดานการฝกอบรม พบวาผูรับบริการตองการใหอบรมหลักสูตรการสงเสริมการอานดวยส่ือ
สรางสรรค การสรางส่ือและนวัตกรรม และ e-Book จึงจัดใหมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสรางส่ือการเรียน 
Content Online เพื่อการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด 

 
4. วิเคราะหความตองการของผูรับบริการ จัดใหมีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 

 

 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 โครงการ CMRU Online 

Learning Day 
1. ผูเขารวม
กิจกรรม 
2. ระดับความพึง
พอใจ 

1. ไมนอยกวา 80 คน 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

วันที่ 27 กุมภาพันธ 
2562  

งานพัฒนาการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส 

2 โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนรูดานงานวิจัย 
ศิลปวัฒนธรรม และภมูิ
ปญญาทองถิ่น 

1. สื่อการเรียนรู 
2. ระดับความพึง
พอใจ 

1. จํานวน 1 ชุด 
2. ไมนอยกวา 3.51 

เม.ย.62 - มิ.ย.62 งานพัฒนาการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส 

3 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการสรางส่ือการ
เรียน Content Online 
เพ่ือการเรียนรูอยางไร
ขีดจํากัด 

1. ระดับความพึง
พอใจ 
2. ผูเขารวมอบรมมี
ทักษะในการปฏิบัติ 

1. ไมนอยกวา 3.51 
 
2. ไมนอยกวารอยละ 
80 
 

วันที่ 26 เมษายน 2562 
และ 

วันที่ 30 เมษายน 2562 

งานพัฒนาการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส 
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4. งานจัดอบรมและบริการวิชาการ 
1. วิธีการสํารวจ  

กลุมเปาหมาย คือ   อาจารย บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม               
วิธกีารสํารวจ คือ แบบสอบถามออนไลน URL : https://goo.gl/forms/RaCxTPXKhSUvAxqX2 

2. ตารางผลการสํารวจ   
     สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1.1 สถานภาพ 
      นักศึกษา รอยละ 92.2 

อาจารย  รอยละ 6.8   
บุคลากร  รอยละ 3 

1.2 หนวยงานท่ีทานสังกัด 
คณะวิทยาการจัดการ     รอยละ 36.2 
คณะครุศาสตร    รอยละ 28.5 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  รอยละ 28.1                 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        รอยละ  4.7 

 อ่ืนๆ      รอยละ  2.5 
1.3 ทานรับทราบขาวสารประชาสัมพันธการจัดอบรม ผานทางชองทาง  

ระบบกิจการนักศึกษา    รอยละ  39.1 
เว็บไซตมหาวิทยาลัย   รอยละ  30.2 
เว็บไซตสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  รอยละ  15.5     
Facebook         รอยละ  10.2 
บันทึกขอความประชาสัมพันธ  รอยละ   4 
FM 88.5    รอยละ   1    

1.4 วันที่ทานสะดวกเขารวมอบรม  
วันจันทร-วันศุกร    รอยละ  74.5  
วันเสาร-วันอาทิตย            รอยละ  18.3 
สามารถเขาอบรมไดทุกวัน   รอยละ   7.2 

1.5 จํานวนวันท่ีทานเห็นวาเหมาะสมในการจัดอบรม 
1 วัน รอยละ  73.2  
2 วัน รอยละ  18.3 
3 วัน  รอยละ   7.2 

1.6 งบประมาณที่ทานกําหนดไวในการอบรมตอคร้ัง 
นอยกวา 2,000 บาท รอยละ  42.1 
   2,000-4,000 บาท รอยละ  40 
   4,001-6,000 บาท   รอยละ  12.8      
 มากกวา 6,000 บาท รอยละ   5.1 
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1.7 ชวงเวลาที่ทานสะดวกเขารวมอบรม 
มกราคม-มีนาคม  รอยละ 60   
เมษายน-มิถุนายน  รอยละ 16.6        
ตุลาคม-ธันวาคม  รอยละ 12.3   
กรกฎาคม-กันยายน รอยละ 11.1   

 
สวนที่ 2 : ระดับความตองการดานการจัดหลักสูตรอบรม 

หลักสูตรอบรม ระดับความตองการ 
2.1 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต (Website/E-Commerce)  
      - การสรางและบริหารจัดการเว็บไซตดวยโปรแกรม WordPress รอยละ 70 
      - การพัฒนาเว็บไซตดวยเว็บไซตสําเร็จรูป รอยละ 30 
2.2 หลักสูตรการพัฒนาระบบและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Web Programming/Mobile Programming)  
     - PHP using MySQL Database for Web Development รอยละ 35 
     - Android Programming  รอยละ 34 
     - iOS Application Development  รอยละ 31 
2.3 หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอน (e-Learning) และการออกแบบสื่อกราฟกและมัลติมีเดีย 
(Graphic/Multimedia) 

 

    - การผลิตสื่อวีดีโอดวยโปรแกรม Adobe Premiere Pro รอยละ 10 
    - การสรางและออกแบบ Infographic เพ่ือสรางสื่อประชาสัมพันธอยางมืออาชีพ  รอยละ 35 
    - การผลิตสื่อการเรียนการสอนดวยโปรแกรมสรางงาน Animation  รอยละ 10 
    - การสรางหองเรียนออนไลนดวย Google Classroom รอยละ 15 
    - การสรางส่ือการเรียนรูดวย e-Book รอยละ 30 
2.4 หลักสูตรโปรแกรมสํานักงาน  
    - Basic Microsoft Excel 2016  รอยละ 40 
    - เทคนิคการนําเสนองานดวย Microsoft PowerPoint อยางมีประสิทธิภาพ รอยละ 30 
    - การประยุกตใชโปรแกรม Microsoft Word เพ่ือการทํางานอยางมืออาชีพ รอยละ 30 
2.5 หลักสูตรโปรแกรมสนับสนุนการวิจัยและเผยแพรผลงานวิชาการ  
   - การใชงานโปรแกรม SPSS เพ่ือการวิจัย รอยละ 35 
   - การเผยแพรผลงานทางวิชาการ โดยใชโปรแกรม Dspace และ Google Scholar รอยละ 51.40 
   - การประยุกตใช Google Form ในงานวิจัยและจัดการเรียนการสอน รอยละ 13.60 
2.6 หลักสูตรเครือขายคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร (Network and Computer 
Maintenance) 

 

     - การลงโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC Maintenance)  รอยละ 24.40 
      - การอบรมดาน Network and Security รอยละ 75.60 
2.7 หลักสูตรการวิเคราะหขอมูล/วิทยาการขอมูล (Data Sciences)  
     - Business Analytic การวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจอยางมืออาชีพ รอยละ 5 
     - การวิเคราะหขอมูลดานเทคนิค Predictive Modeling เพ่ือสนับสนุนการวิจัย รอยละ 30 
     - Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญระดับเบื้องตน) รอยละ 25 
     - Practical Data Mining With RapidMiner Studio7 รอยละ 40 

แนะนําหลักสูตรเพิ่มเติม  
Lightroom , SPSS ,โปรแกรมตัดตอวีดีโอ , เทคโนโลยีหรือแอพพิเคช่ันเก่ียวกับการสอนของครู , 

Adobe InDesign CC 2017 ,สรางเว็บ , Moblie Learning Application , Final Cut Pro ,พ้ืนฐานการสราง
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ภาพเคล่ือนไหว , publisher ,หลักสูตรกราฟกดีไซด , Moblie Learning Application , การทําแบบสอบถามบน
มือถือ    

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะความตองการในการรับบริการ 
ความตองการ ขอมูลภาพรวมความตองการ 

1. ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 1. ควรมีประชาสัมพันธการจัดอบรม โดยติดปายประกาศตามบอรดประชาสัมพันธของ
คณะ เนื่องจากนักศึกษาบางคนอาจไมไดเขาระบบกิจกรรมนักศึกษา 
2. วิทยากรควรสอนโดยยกตัวอยางที่เขาใจงายเน่ืองจากผูเขารวมอบรมบางคนไมมี
ความรูพ้ืนฐานในการอบรมในหลักสูตรน้ันๆ  
3. ควรมีสื่อประกอบการสอน ประกอบการอบรม 

2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  1. ควรมีผูชวยวิทยากร อยางนอย 2 คน ที่คอยดูแลและใหคําแนะนําในการอบรม 
2. วิทยากรไมควรสอนเร็ว เนื่องจากผูเขาอบรมมีพื้นฐานความรูตางกัน 

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  1. ควรมีการบริการอาหารวาง ใหกับนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 
2. มีคอมพิวเตอรบางเคร่ืองมีปญหาไมสามารถใชงานได 

4. ดานคณุภาพการใหบริการ  1. สามารถนําไปใชไดจริงในการเรียนและการทํางาน 
2. มีการบริการที่รวดเร็ว 

5. ดานระบบสารสนเทศ  1. อินเทอรเน็ต ควรมีความเสถียรมากกวานี ้
2. หลักสูตรอบรมสําหรับนักศึกษาควรมีการประชาสัมพันธในเว็บไซตมหาวิทยาลัย และ
เว็บไซตสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 
3. สรุปผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 
ผูรับบรกิารงาน 626 มีผูตอบแบบสํารวจ จํานวน 235 คน ผลการสํารวจพบวา 

อันดับที่ 1) ผูรับบริการตองการใหจัดอบรมหลักสูตรดาน Network and Security ความตองการเทากับ 
รอยละ75.60 

อันดับที่ 2) ผูรับบริการตองการใหจัดอบรมหลักสูตร การสรางและบริหารจัดการเว็บไซตดวยโปรแกรม 
WordPress ความตองการเทากับ รอยละ  70 

อันดับที่ 3) ผูรับบริการตองการใหจัดอบรมหลักสูตร การเผยแพรผลงานทางวิชาการ โดยใชโปรแกรม 
Dspace และ Google Scholar ความตองการเทากับ รอยละ 51.40 

อันดับที่ 4) ผูรับบริการตองการใหจัดอบรมหลักสูตร Basic Microsoft Excel 2016 และหลักสูตร 
Practical Data Mining With RapidMiner Studio7 ความตองการเทากับ รอยละ 40 

อันดับที่ 5) ผูรับบริการมีความตองการเทากับ รอยละ 35 โดยตองการใหจัดหลักสูตรอบรม ดังนี้ 
- หลักสูตร PHP using MySQL Database for Web Development  
- หลักสูตร การสรางและออกแบบ Infographic เพ่ือสรางสื่อประชาสัมพันธอยางมืออาชีพ  
- หลักสูตร การใชงานโปรแกรม SPSS เพ่ือการวิจัย  

อันดับที่ 6) ผูรับบริการตองการใหจัดอบรมหลักสูตร Android Programming ความตองการเทากับ รอย
ละ 34 

อันดับที่ 7) ผูรับบริการตองการใหจัดอบรมหลักสูตร iOS Application Development ความตองการ
เทากับ รอยละ 31 

อันดับที่ 8) ผูรับบริการมีความตองการเทากับ รอยละ 30 โดยตองการใหจัดหลักสูตรอบรม ดังนี้ 
- หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซตดวยเว็บไซตสําเร็จรูป  
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- หลักสูตร การสรางสื่อการเรียนรูดวย e-Book  
- หลักสูตร เทคนิคการนําเสนองานดวย Microsoft PowerPoint อยางมีประสิทธิภาพ  
- หลักสูตร การประยุกตใชโปรแกรม Microsoft Word เพื่อการทํางานอยางมืออาชีพ  
- หลักสูตร การวิเคราะหขอมูลดานเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัย  

จากการเรียงอันดับ ตามผลการสํารวจความตองการหลักสูตรอบรม ผูจัดทําโครงการไดรายงานขอมูล
ดังกลาวตอผูบริหารประจําสํานักฯ ซึ่งไดสรุปผลหลักสูตรอบรมท่ีจะนํามาจัดทําโครงการอบรมใหกับอาจารย 
บุคลากร และนักศึกษา ดังน้ี 

หลักสูตรอบรมสําหรับอาจารยและบุคลากร  
1. หลกัสูตรอบรม ดาน Network and Security  
2. หลกัสูตรอบรม การสรางและบริหารจัดการเว็บไซตดวยโปรแกรม WordPress 
3. หลักสูตรอบรม การเผยแพรผลงานทางวิชาการ โดยใชโปรแกรม Dspace และ Google 

Scholar 
4. หลกัสูตรอบรม Practical Data Mining With RapidMiner Studio7 
5. หลักสูตรอบรม การสรางและออกแบบ Infographic เพื่อสรางสื่อประชาสัมพันธอยางมือ

อาชีพ 
6. หลกัสูตรอบรม การสรางสื่อการเรยีนรูดวย e-Book 

หลักสูตรอบรมสําหรับนักศึกษา 
1. หลกัสูตรอบรม Basic Microsoft Excel 2016 
2. หลกัสูตรอบรม เทคนิคการนําเสนองานดวย Microsoft PowerPoint อยางมีประสิทธิภาพ 
3. หลกัสูตรอบรม การประยุกตใชโปรแกรม Microsoft Word เพื่อการทํางานอยางมืออาชีพ 

สวนหลักสูตรท่ีไมไดจัดอบรมในโครงการ เนื่องจากมีขอจํากัดดานนโยบายของมหาวิทยาลัย งบประมาณ 
วิทยากร และความรูพื้นฐานของผูเขารวมอบรมในแตละหลักสูตร รวมไปถึงการบรรลุเปาหมายของจํานวนผู
ลงทะเบียนอบรมแตละหลักสูตร 
 
4. วิเคราะหความตองการของผูรับบริการ จัดใหมีโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด คาเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล สําหรับอาจารยและ
บุคลากร 

1. จํานวนรุน 
2. ผูเขารวมอบรมมีทักษะ 
ในการปฏิบัติ 
3. ระดบัความพึงพอใจ 

1. ไมนอยกวา 9 รุน 
2. ไมนอยกวารอยละ 80 
 
3. ไมนอยกวา 3.51 

ต.ค.61- ก.ย.62 งานจัดฝกอบรม
และบริการ
วิชาการ 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล สําหรับนักศกึษา 
 

1. จํานวนรุน 
2. ผูเขารวมอบรมมีทักษะ 
ในการปฏิบัติ 
3. ระดบัความพึงพอใจ 

1. ไมนอยกวา 25 รุน 
2. ไมนอยกวารอยละ 80 
 
3. ไมนอยกวา 3.51 

ต.ค.61- ก.ย.62 งานจัดฝกอบรม
และบริการ
วิชาการ 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล สําหรับองคกรทองถิ่น
และชุมชน 

1. จํานวนรุน 
2. ผูเขารวมอบรมมีทักษะ 
ในการปฏิบัติ 
3. ระดบัความพึงพอใจ 

1. ไมนอยกวา 1 รุน 
2. ไมนอยกวารอยละ 80 
3. ไมนอยกวา 3.51 

มิ.ย.62 - ก.ค.62 งานจัดฝกอบรม
และบริการ
วิชาการ 



28 
 

5. งานดูแลและซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร 
1. วิธีการสํารวจ  

กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษาอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
วิธกีารสํารวจ คือ แบบสอบถามออนไลน (www.Goo.gl/GuaL89) 

2. ตารางผลการสํารวจ  

รายการประเมิน รอยละความตองการ 

1.  ดานกระบวนการทํางาน/ขั้นตอนการใหบริการ  
1.1 ขั้นตอนการใหบริการชัดเจน 6.83 
1.2 ใหบริการดวยความรวดเร็ว 6.69 
1.3 มีความสะดวกในการติดตอขอรับบริการ 6.69 
1.4 สามารถตรวจสอบสถานะการซอมผานเว็บไซต 6.77 
2. ดานบุคลากรผูใหบริการ  
2.1 สุภาพและเต็มใจใหบริการ 6.51 
2.2 กระตือรือลนในการใหบริการ 6.77 
2.3 ใหคําปรึกษาถูกตอง ชัดเจน 6.69 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
3.1 มีสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน เชนปลั๊กไฟ โตะ เกาอี้ ใหบริการ 6.49 
3.2 มีเคร่ืองสํารองใหใชระหวางซอม 6.86 
3.3 ชองทางติดตอกับบุคลากรหลายชองทาง 6.37 
4. ดานคุณภาพในการใหบริการ  
4.1 ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ 6.72 
4.2 ไมมีปญหาจากการซอมในภายหลัง 6.54 
5. ดานระบบสารสนเทศของหนวยงาน  
4.3 ตรวจสอบสถานะการซอมผาน Mobile Device ได 6.80 
4.4 มีการแจงเตือนผาน Mobile Device เมื่อทําการซอมเสร็จแลว 6.57 
4.5 หนาตาเว็บไซตสวยงาม อานงาย 6.69 

 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. ผูรับบริการอยากใหมีซอฟตแวรลิขสิทธิ์อ่ืนๆ ใหบริการ เชน Adobe, Photoshop และ Antivirus 
2. ผูรับบริการอยากใหมีการใหคําแนะนําเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากคอมพิวเตอร 

 
3. สรุปผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 
ผูรับบริการงานดูแลและซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร มีผูตอบแบบสํารวจ จํานวน 50 คน ผลการสํารวจพบวา 

อันดับที่ 1) ผูรับบริการตองการมีเครื่องสํารองใหใชระหวางซอม รอยละความตองการ เทากับ 6.86 
อันดับที่ 2) ผูรับบริการตองการขั้นตอนการใหบริการชัดเจน   รอยละความตองการ เทากับ 6.83 
อันดับที่ 3) ตรวจสอบสถานะการซอมผาน Mobile Device ได  รอยละความตองการ เทากับ 6.80 
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4. วิเคราะหความตองการของผูรับบริการ จัดใหมีโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 กิจกรรมใหยืมคอมพิวเตอร

ใชงานฉุกเฉิน ระหวางรอ
ซอม 

1. เครื่องคอมพิวเตอร
ใหยืมระหวางรอซอม 
2. ระดบัความพึงพอใจ 

1. จํานวน 10 เครื่อง 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

มี.ค.62 – ก.ย.62 งานดูแลและซอม
บํารุงระบบ
คอมพิวเตอร 

2 โครงการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบสถานะการซอม
ผาน Mobile Device 

1. ระบบตรวจสอบ
สถานะการซอมผาน 
Mobile Device 
2. ระดบัความพึงพอใจ 

1. จํานวน 1 ระบบ 
 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

มี.ค.62 – ก.ย.62 งานดูแลและซอม
บํารุงระบบ
คอมพิวเตอร 
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6. งานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคน 
1. วิธีการสํารวจ  

กลุมเปาหมาย คือ ผูใชบริการหองคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคน หอง INC11 และ INC12 
วิธกีารสํารวจ คือ google form https://goo.gl/forms/sNEkMQkvxeQ7bNVb2 

2. ตารางผลการสํารวจ   
รายการสํารวจ รอยละความตองการ 

1. ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ  
ขั้นตอนการใชบริการชัดเจน ถูกตอง 20 
มีการเผยแพรและประชาสัมพันธขั้นตอนการใชบริการ  17 
เพ่ิมระยะเวลาในการใชบริการตอคร้ัง 37 
มีความสะดวกในการใชบริการ 15 
สามารถเช็คสถานะเคร่ืองวางผานเว็บไซต 11 
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ   
มีเจาหนาที่ประจําบริการที่เคานเตอร 27 
สุภาพและเตม็ใจใหบริการ 19 
แกไขปญหาไดรวดเร็ว 17 
ใหคาํปรึกษาถูกตอง ชัดเจน 37 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   
เพ่ิมคอมพิวเตอร 22 
เปลี่ยนระบบปรับอากาศ 20 
ปรับปรุงโตะและเกาอี้ใหม 42 
เพ่ิมจํานวนหองบริการ 16 
4. ดานคุณภาพการใหบริการ   
คอมพิวเตอรใชงานไดดี และตอเนื่อง 23 
อุปกรณตอพวงใชงานไดด ีและตอเน่ือง 40 
หองบริการและอุปกรณภายในหองสะอาด 20 
อากาศในหองเย็นสบายไมอึดอัด 17 
5. ดานระบบสารสนเทศ   
เพ่ิมความเร็วระบบอินเทอรเน็ต 47 
เปลี่ยนระบบลงทะเบียนใชงานคอมพิวเตอร 28 
ระบบตรวจสอบเคร่ืองวางออนไลน  25 

 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

- เปลี่ยนหูฟงใหมีขนาดใหญขึ้น 
- ควรมีเจาหนาท่ีดูแลตลอดเวลา 
- การเขาใชงานชามาก 
- ทําความสะอาดอุปกรณภายในหองคอมพิวเตอร 

3. สรุปผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 
ผูรับบริการงานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคน จํานวน 189 คน ผลการสํารวจพบวา 

อันดับที่ 1) ผูรับบริการตองการ เพิ่มความเร็วระบบอินเทอรเน็ต รอยละความตองการ เทากับ 47  
อันดับที่ 2) ผูรับบริการตองการ ปรับปรุงโตะและเกาอี้ รอยละความตองการ เทากับ 42  
อันดับที่ 3) ผูรับบริการตองการ อุปกรณตอพวงใชงานไดดี และตอเนื่อง รอยละความตองการ เทากับ 40  
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อันดับที่ 4) ผูรับบริการตองการ เพิ่มระยะเวลาในการใชบริการตอครั้ง รอยละความตองการ เทากับ 37  
อันดับที่ 5) ผูรับบริการตองการ ใหคําปรึกษาถูกตอง ชัดเจน รอยละความตองการ เทากับ 37  

 
4. วิเคราะหความตองการของผูรับบริการ จัดใหมีโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด คาเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ผูรับผดิชอบ 

1 กิจกรรมตรวจสอบและ
เปล่ียนอุปกรณตอพวง
คอมพิวเตอรหอง INC12 

1. จํานวนเครื่องที่
ใหบริการไดรับการ
ปรับปรุง 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. ไมนอยกวารอยละ 
80 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

มิ.ย.62 – ก.ย.62 งานบริการ
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรเพ่ือการ
สืบคน 

2 กิจกรรมขยายระยะเวลา
การใชบริการ
คอมพิวเตอรหอง INC11 
และ INC12 ตอคร้ัง 

ระดับความพึงพอใจ ไมนอยกวา 3.51 มิ.ย.62 – ก.ย.62 งานบริการ
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรเพ่ือการ
สืบคน 
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7. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
1. วิธีการสํารวจ  

กลุมเปาหมาย คือ อาจารยและบุคลากรท่ีมารับบริการงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
วิธกีารสํารวจ คือ แบบสํารวจออนไลน (www.digital-survey.cmru.ac.th) 

 
2. ตารางผลการสํารวจ   

รายการสํารวจ รอยละความตองการ 

1. ตองการใหมีการประชาสัมพันธการใหบริการทางหนาเว็บไซตสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 65.32 
2. ตองการใหมีการประชาสัมพันธการใหบริการทางหนา facebook สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 42.14 
3. ตองการใหมีบริการโดยลดขั้นตอนการใหบริการ 12.24 
4. ตองการใหมีบริการโดยเพิ่มความรวดเร็วในแตละขั้นตอนการใหบริการ 29.82 
5. ตองการใหมีบริการโดยเพิ่มชองทางในการเขาถึงการใหบริการ 12.78 
6. ตองการใหเจาหนาที่มีพัฒนาความรู ความชํานาญ 4.26 
7. ตองการใหเจาหนาที่มีการบริการดวยความสุภาพ มีกริยามารยาทที่เหมาะสม 15.62 
8. ตองการใหเจาหนาที่มีการบริการใหคําแนะนํา และการตอบคําถาม 22.72 
9. ตองการส่ิงอํานวยความสะดวกในเรื่องหองติดตอประสานงานเปนสวนตัว 4.26 
10. ตองการส่ิงอํานวยความสะดวกในเรื่องมีโตะและเกาอี้เพียงพอ 2.24 
11. ตองการส่ิงอํานวยความสะดวกในเรื่องเครื่องปรับอากาศ 1.92 
12. ตองการส่ิงอํานวยความสะดวกในเรื่องเครื่องฉายโปรเจคเตอร 4.26 
13. ตองการส่ิงอํานวยความสะดวกในเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร 22.72 
14. ตองการส่ิงอํานวยความสะดวกในเรื่องมีกระดานไวทบอรด 12.78 
15. ตองการส่ิงอํานวยความสะดวกในเรื่องมีชุดรับแขก 4.26 
16. ตองการส่ิงอํานวยความสะดวกในเรื่องมีโทรศัพทภายใน 11.36 
17. ตองการส่ิงอํานวยความสะดวกในเรือ่งมีจุดเสียบปล๊ักไฟ 14.20 
18. ตองการใหบริการในเรื่องรักษาความสะอาด/สวยงาม 11.36 
19. ตองการส่ิงอํานวยความสะดวกในเรื่องขยายสญัญาณอินเทอรเน็ต 65.32 
20. ตองการส่ิงอํานวยความสะดวกในเรื่องขยายขนาดหอง 29.82 
21. ตองการติดตอกับเจาหนาที่ในการใหบริการทางเบอรโทรศัพทภายใน 17.04 
22. ตองการติดตอกับเจาหนาที่ในการใหบริการทางเบอรศัพทมือถือ 11.36 
23. ตองการติดตอกับเจาหนาที่ในการใหบริการทาง Facebook Massager 29.83 
24. ตองการติดตอกับเจาหนาที่ในการใหบริการทาง LINE Massager 22.72 
25. ตองการนําระบบสารสนเทศมาชวยในการรับงาน 45.44 
26. ตองการใหบริการมีความถูกตอง แมนยํา 55.38 
27. ตองการใหบริการมีความสะดวกในการเขารับบริการ 14.20 
28. ตองการใหบริการมีความรวดเร็วในการดําเนินงาน 29.82 
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3. สรุปผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 
มีผูตอบแบบสํารวจ จํานวน 48 คน ผลการสํารวจพบวา 

อันดับที่ 1) ผูรับบริการตองการ สิ่งอํานวยความสะดวกในเรื่องขยายสัญญาณอินเทอรเน็ต รอยละความตองการ 
เทากับ 65.32 

อันดับที่ 2) ผูรับบริการตองการใหบริการมีความถูกตอง แมนยํารอยละความตองการ เทากับ 55.38 
อันดับที่ 3) ผูรับบริการตองการนําระบบสารสนเทศมาชวยในการรับงานรอยละความตองการ เทากับ 45.44 

 
4. วิเคราะหความตองการของผูรับบริการ จัดใหมีโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 กิจกรรมพัฒนา

โปรแกรมสําหรับ
บริหารจัดการและ 
การรับสงมอบงาน 

1. โปรแกรมสําหรับบริหาร
จัดการและรับสงมอบงาน 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. จํานวน 1 ระบบ 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

มี.ค.62 – ก.ย.62 งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
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8. งานบริการหองมินิเธียเตอร หองมินิสตูดิโอ และ หองประชมุ 
1. วิธีการสํารวจ  

กลุมเปาหมาย คือ อาจารยและบุคลากรท่ีมารับบริการงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
วิธกีารสํารวจ คือ แบบสอบถาม Online (www.digital-survey.cmru.ac.th) 

2. ตารางผลการสํารวจ   
รายการสํารวจ รอยละความตองการ 

1. ตองการใหมีการประชาสัมพันธการใหบริการทางหนาเว็บไซตสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 25.83 
2. ตองการใหมีการประชาสัมพันธการใหบริการทางหนา facebook สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 12.24 
3. ตองการใหมีการประชาสัมพันธการใหบริการทางหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 8.62 
4. ตองการใหมีบริการโดยลดขั้นตอนการใหบริการ 1.87 
5. ตองการใหมีบริการโดยเพิ่มความรวดเร็วในแตละขั้นตอนการใหบริการ 29.82 
6. ตองการใหมีบริการโดยเพิ่มชองทางในการเขาถึงการใหบริการ 45.44 
7. ตองการใหเจาหนาที่บริการโดยเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ 1.42 
8. ตองการเจาหนาที่มีความรู ความชํานาญ 9.94 
9. ตองการใหเจาหนาที่มีการบริการดวยความสุภาพ มีกรยิามารยาทที่เหมาะสม 11.36 
10. ตองการใหเจาหนาที่มีการบริการใหคําแนะนํา และการตอบคําถาม 5.68 
11. ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองโตะและเกาอี้ 29.82 
12. ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองแสงสวางที่เพียงพอ 14.20 
13. ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองเครื่องปรับอากาศ 12.78 
14. ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองเครื่องฉายโปรเจคเตอร 65.32 
15. ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองเครื่องคอมพิวเตอร 22.72 
16. ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองเครื่องเสียงและลําโพง 9.94 
17. ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองกระดานไวนบอรด 4.26 
18. ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองไมโครโฟนสาย 15.62 
19. ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองไมโครโฟนไรสาย 14.20 
20. ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองชุดโซฟารบัแขก 4.26 
21. ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองจุดเสียบปลั๊กไฟ 59.64 
22. ตองการใหบริการในเร่ืองจํานวนหองนํ้าที่เพียงพอ 42.60 
23. ตองการใหบริการในเร่ืองขยายสัญญาณอินเทอรเน็ตใหเพียงพอ 88.04 
24. ตองการใหบริการในเร่ืองมีพ้ืนที่สาํหรับรับประทานอาหาร 55.38 
25. ตองการใหระบบจองหองมีความเสถียร 11.36 
26. ตองการใหระบบจองหองมีความรวดเร็วในการตอบกลับผลการจอง 17.04 
27. ตองการใหระบบจองหองสามารถเขาถึงไดหลายชองทาง 12.78 
28. ตองการใหระบบจองหองปรับปรุงหนาจอใหสวยงาม งายตอการใชงาน 9.94 
29. ตองการใหบริการงานหองประชุมมีความถูกตอง แมนยํา 12.78 
30. ตองการใหบริการงานหองประชุมมีความสะดวกในการเขารับบริการ 11.36 
31. ตองการใหบริการงานหองประชุมมีความรวดเร็วในการดําเนินงาน 18.46 

 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

3. อยากใหเพ่ิมสัญญาณอินเทอรเน็ตใหแรงกวานี ้
4. ควรมีท่ีรับประทานอาหารภายในหอง 

3. สรุปผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 
มีผูตอบแบบสํารวจ จํานวน 142 คน ผลการสํารวจพบวา 
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อันดับที่ 1) ผูรับบริการตองการสิ่งอํานวยความสะดวกดานโปรเจคเตอร รอยละความตองการ เทากับ 
65.32  

อันดับที่ 2) ผูรับบริการตองการสิ่งอํานวยความสะดวกเรื่องจุดเสียบปล๊ักไฟ รอยละความตองการ เทากับ 
59.64 

อันดับที่ 3) ผูรับบริการตองการขยายสัญญาณอินเทอรเน็ตใหเพียงพอ รอยละความตองการ เทากับ 
88.04 
 
4. วิเคราะหความตองการของผูรับบริการ จัดใหมีโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 กิจกรรมปรับปรุง

ประสิทธิภาพ
โปรเจคเตอรและ
อุปกรณตอพวง 

1. จํานวนโปรเจคเตอร
หรืออุปกรณตอพวงที่
ไดรับการปรับปรุง 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. ไมนอยกวา 2 ชุด 
 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

มี.ค.62 – ก.ย. 62 งานบริการหองมินิเธีย
เตอร หองมินิสตูดิโอ 
และ หองประชุม 
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9. งานประชุมทางไกล 
1. วิธีการสํารวจ  

กลุมเปาหมาย คือ อาจารยและบุคลากรท่ีมารับบริการงานประชุมทางไกล 
วิธกีารสํารวจ คือ แจกแบบสาํรวจไปยงัผูตอบ 

2. ตารางผลการสํารวจ   
รายการสํารวจ รอยละความตองการ 

1.ตองการใหมีการประชาสัมพันธการใหบริการทางหนาเว็บไซตสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 18.18 
2.ตองการใหมีการประชาสัมพันธการใหบริการทางหนา facebook สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 9.09 
4.ตองการใหมีบริการโดยลดขั้นตอนการใหบริการ 9.09 
5.ตองการใหมีบริการโดยเพ่ิมความรวดเร็วในแตละขั้นตอนการใหบริการ 18.18 
6.ตองการใหมีบริการโดยเพ่ิมชองทางในการเขาถึงการใหบริการ 18.18 
7.ตองการใหเจาหนาที่มีพัฒนาความรู ความชํานาญ 9.09 
8.ตองการใหเจาหนาที่มีการบริการดวยความสุภาพ มีกริยามารยาทที่เหมาะสม 9.09 
9.ตองการใหเจาหนาที่มีการบริการใหคําแนะนํา และการตอบคําถาม 9.09 
10.ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองเครื่องฉายโปรเจคเตอร 9.09 
11.ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองเครื่องคอมพิวเตอร 9.09 
12.ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองกระดานไวนบอรด 9.09 
13.ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองไมโครโฟนสาย 9.09 
14.ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองไมโครโฟนไรสาย 36.36 
15.ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองจุดเสียบปลั๊กไฟ 36.36 
16.ตองการใหบริการในเร่ืองรักษาความสะอาด/สวยงาม 9.09 
17.ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองขยายสัญญาณอินเทอรเน็ต 36.36 
18.ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองมีพ้ืนท่ีสําหรับรับประทานอาหาร 18.18 
19.ตองการใหมีการปรับปรุงระบบภาพและเสียงใหชัดเจน 63.64 
20.ตองการใหบริการงานประชุมทางไกลมีความถูกตอง แมนยํา 9.09 
21.ตองการใหบริการงานประชุมทางไกลมีความสะดวกในการเขารับบริการ 9.09 
22.ตองการใหบริการงานประชุมทางไกลมีความรวดเร็วในการดําเนินงาน 18.18 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1. ควรมีปายติดหนาหองวาหองประชุมมีการใชงานอยูหรือไม 
2. ตองการใหเพิ่มคุณภาพสัญญาณท่ีดีและมีความคมชัดมากขึ้น จากการเรียนภาษาอารบิคโดยระบบ

Conferenceน้ันควรปรับหรือสลับชองโทรทัศนโดยการใหเครื่อง1(ซาย)แสดงภาพรวมในหองประชุม
และเครื่อง2(ขวา)แสดงผลการสอน 

 
3. สรุปผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 
มีผูตอบแบบสํารวจ จํานวน 11 คน ผลการสํารวจพบวา 

อันดับที่ 1) ผูรับบริการตองการใหมีการปรับปรุงระบบภาพและเสียงใหชัดเจน รอยละความตองการ 
เทากับ 63.64 

อันดับที่ 2) ผูรับบริการตองการส่ิงอํานวยความสะดวกในเรื่องจุดเสียบปล๊ักไฟ รอยละความตองการ 
เทากับ 36.36 

อันดับที่ 3) ผูรับบริการตองการตองการส่ิงอํานวยความสะดวกในเรื่องไมโครโฟนไรสาย รอยละความตองการ 
เทากับ 36.36 
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4. วิเคราะหความตองการของผูรับบริการ จัดใหมีโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด คาเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 

1 กิจกรรมจัดหาระบบ
ประชุมทางไกลเปนแบบ 
FULL HD 

1. ระบบประชุมทางไกล
ที่มีภาพและเสียงคมชัด 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. จํานวน 1 ระบบ 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

ต.ค.61 – ก.ย.62 งานประชุมทางไกล 
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10. งานถายทอดสด 
1. วิธีการสํารวจ  

กลุมเปาหมาย คือ คณะ และหนวยงานสนับสนุน ท่ีรับบริการงานถายทอดสด 
วิธกีารสํารวจ คือ สํารวจโดยแบบสอบถาม 

2. ผลการสํารวจ   
2.1 หนวยงานท่ีรับบริการ 1) สํานักงานอธิการบดี 2) สํานักหอสมุด 3) คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  
2.2 รอยละ 100 เคยรับชมการถายทอดสด กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย ผานชองทาง 1) Facebook 

2) CMRU Live 3) เว็บไซตมหาวิทยาลัย 
2.3 รอยละ 100 มีความประสงคขอใหถายทอดสดในกิจกรรมท่ีไมใชของมหาวิทยาลัย หากมีคาใชจายใน

การดําเนินการ ยินดีสนับสนุนคาใชจายดงักลาว  
2.4 รอยละ 75 ตองการใหมีการปรับปรุงกระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการของงานถายทอดสด  

โดยใหเพิ่มชองทางในการติดตอ 
2.5 ตองการใหเจาหนาที่ท่ีใหบริการงานถายทอดสด ปรับปรุงการใหบริการ ดังน้ี 

2.5.1 รอยละ 50 ตองการใหปรับปรุงอุปกรณการถายทอดสด (เชน กลองวิดีโอ, เครื่องสลับ
สัญญาณ, จอโปรเจคเตอร) ดังนี้ 

- ใหมีความทันสมัย 
- เพียงพอตอความตองการ 
- ความเร็วสัญญาอินเทอรเน็ต 
2.5.2 รอยละ 100 ตองการใหมีการปรับปรุงคุณภาพของการถายทอดสด ดงัน้ี 
- เพ่ิมความเร็วของสัญญาณในการรับชม;เพ่ิมสเถียรภาพของการรับชม ใหสามารถรับชมไดอยาง

ตอเน่ือง 
- เพ่ิมความคมชัดของภาพ และเสียง;ควรมีบริการบันทึก ตัดตอ และเผยแพร ขอมูลท่ีผานการ

ถายทอดสด เพ่ือดูในภายหลัง 
- เพ่ิมความเร็วของสัญญาณในการรับชม เพ่ิมสเถียรภาพของการรับชม ใหสามารถรับชมไดอยาง

ตอเน่ือง เพิ่มความคมชัดของภาพ และเสียง 
- เพ่ิมความเร็วของสัญญาณในการรับชม เพ่ิมความคมชัดของภาพ และเสียง 

 2.6 ความตองการชองทางในการรับชมการถายทอดสด 
  2.6.1 รอยละ 75 ตองการรับชมการถายทอดสดผาน เว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

2.6.2 รอยละ 75 ตองการรับชมการถายทอดสดผาน Youtube 
2.6.3 รอยละ 50 ตองการรับชมการถายทอดสดผาน Facebook Live 
2.5.3 รอยละ 50 ตองการรับชมการถายทอดสดผาน CMRU Live 

 2.7 รอยละ 100 ตองการใหปรับปรุงงานถายทอดสด (CMRU Live) ดังนี้ 1) การประชาสัมพันธ 2) การ
ใชงานถายทอดสด 
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3. สรุปผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 
ผูรับบริการงานถายทอดสด มีผูตอบแบบสํารวจ จํานวน 3 หนวยงาน ไดแก 1) สํานักงานอธิการบดี 2) 

สํานักหอสมุด 3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผลการสํารวจพบวา 
อันดับท่ี 1) ผูรับบริการตองการใหมีการปรับปรุงคุณภาพของการถายทอดสด รอยละความตองการ 

เทากับ รอยละ 100 
อันดับที่ 2) ผูรับบริการตองการใหมีการปรับปรุงกระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการ รอยละความ

ตองการ เทากับ รอยละ 75 
อันดับที่ 3) ผูรับบริการตองการใหปรับปรุงอุปกรณการถายทอดสด  รอยละความตองการ เทากับ รอยละ 

50 
 

4. วิเคราะหความตองการของผูรับบริการ จัดใหมีโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมจัดทําขั้นตอนการ
ใหบริการงานถายทอดสด 

1.ชองทางการเผยแพรขั้นตอน
การใหบริการงานถายทอดสด 
2.ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

1.ไมนอยกวา 1 ชองทาง 
 
2.ไมนอยกวา 3.51 

ต.ค.61 – ก.ย.62 งานถายทอดสด 

2 กิจกรรมจัดทําโครงการ
จัดหาอุปกรณสนับสนุนงาน
ถายทอดสด ใน
ปงบประมาณ 2562 

มีโครงการจัดหาอุปกรณ
สนับสนุนงานถายทอดสดใน
ปงบประมาณ 2562 

ไมนอยกวา 1 โครงการ ต.ค.61 – ก.ย.62 งานถายทอดสด 
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11. งานออกแบบเพ่ือการประชาสัมพันธ และเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
1. วิธีการสํารวจ  

กลุมเปาหมาย คือ อาจารย บุคลากรและนักศึกษาที่มารับบริการ 
วิธีการสํารวจ คือ แบบสอบถามออนไลน (www.digital-survey.cmru.ac.th) 

2. ตารางผลการสํารวจ   
รายการสํารวจ รอยละความตองการ 

ตองการใหมีการประชาสัมพันธการใหบริการทางหนาเว็บไซตสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 31.82 
ตองการใหมีการประชาสัมพันธการใหบริการทางหนา facebook สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 31.08 
ตองการใหมีบริการโดยลดขั้นตอนการใหบริการ 9.62 
ตองการใหมีบริการโดยเพ่ิมความรวดเร็วในแตละขั้นตอนการใหบริการ 8.14 
ตองการใหมีบริการโดยเพ่ิมชองทางในการเขาถึงการใหบริการ 5.18 
ตองการใหเจาหนาที่มีพัฒนาความรู ความชํานาญ 1.48 
ตองการใหเจาหนาที่มีการบริการดวยความสุภาพ มีกริยามารยาทท่ีเหมาะสม 2.96 
ตองการใหเจาหนาที่มีการบริการใหคําแนะนํา และการตอบคําถาม 3.70 
ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองหองตดิตอประสานงานเปนสวนตัว 1.48 
ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองมีโตะและเกาอี้เพียงพอ 5.92 
ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองเคร่ืองปรับอากาศ 3.70 
ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร 2.96 
ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองเคร่ืองคอมพิวเตอร 30.34 
ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองมีกระดานไวทบอรด 1.48 
ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองมีชุดรับแขก 1.48 
ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองมีโทรศัพทภายใน 11.10 
ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองมีจุดเสียบปลั๊กไฟ 3.70 
ตองการใหบริการในเร่ืองรักษาความสะอาด/สวยงาม 14.06 
ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองขยายสัญญาณอินเทอรเน็ต 57.72 
ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเร่ืองขยายขนาดหอง 33.30 
ตองการติดตอกับเจาหนาที่ในการใหบริการทางเบอรโทรศัพทภายใน 14.06 
ตองการติดตอกับเจาหนาที่ในการใหบริการทางเบอรศัพทมือถือ 8.14 
ตองการติดตอกับเจาหนาที่ในการใหบริการทาง Facebook Massager 68.82 
ตองการติดตอกับเจาหนาที่ในการใหบริการทาง LINE Massager 52.54 
ตองการนําระบบสารสนเทศมาชวยในการรับงาน 40.70 
ตองการใหบริการมีความถูกตอง แมนยํา 27.38 
ตองการใหบริการมีความสะดวกในการเขารับบริการ 18.50 
ตองการใหบริการมีความรวดเร็วในการดาํเนินงาน 14.80 

 

3. สรุปผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 
มีผูตอบแบบสาํรวจ จํานวน 74 คน ผลการสํารวจพบวา 

อันดับที่ 1) ผูรับบริการตองการติดตอกับเจาหนาท่ีในการใหบริการทาง Facebook Massager รอยละ
ความตองการ เทากับ 68.82 

อันดับที่ 2) ผูรับบริการตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในเรื่องขยายสัญญาณอินเทอรเน็ต รอยละความ
ตองการ เทากับ 57.72 

อันดับที่ 3) ผูรับบริการตองการตองการติดตอกับเจาหนาที่ในการใหบริการทาง LINE Massager รอยละ
ความตองการ เทากับ 52.54 
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4. วิเคราะหความตองการของผูรับบริการ จัดใหมีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 
 
  
 
  
 

 

 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1 กิจกรรมใหบริการออกแบบ  

Infographics เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ 

ระดับความพึงพอใจ ไมนอยกวา 3.51 ต.ค.61 – ก.ย.62 งานออกแบบเพ่ือ
การประชาสัมพันธ 
และเว็บไซต
มหาวิทยาลัย 
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