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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 

1 



                                     โครงสรางการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่

มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

รองผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 

คณะกรรมการ

ประจําสํานัก 

ผูอํานวยการ 
คณะกรรมการบริหาร

สํานัก 

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 



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) 

 

                                                                          

 

  

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยดูแลและบํารุงระบบคอมพวิเตอร หนวยจัดอบรมและบริการวิชาการ 

นายปยะพงษ หินเกย 
นักวิชาการศึกษา 

นายจรูญ บุตรแกว
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นางสาวพรรณนิภา ดวงใย
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

หนวยแผนและงบประมาณ หนวยการเงินและบัญช ี

นางสาวเสฎฐพร เสทธะยะ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นางสาวจริยา หมื่นแกว
นักวิชาการเงินและบญัชี 

 

5 



จํานวนผูบริหารและบุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษามีบุคลากรทั้งหมด 22 คน สามารถแบงออกเปนประเภท ดังนี้ 

ตารางที่ 1  จํานวนผูบริหารและบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

ประเภทบุคลากร จํานวน 

ขาราชการ 1 

ลูกจางประจํา - 

พนักงานมหาวิทยาลัย 21 

พนักงานราชการ - 

รวม 22 

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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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ 2562 
 

ผลการดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
คา

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานที่
เก่ียวของกับการประกันคุณภาพของ
สํานักฯ 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ ดังนี ้
1) คณะกรรมการการประกันคุณภาพ 
2) คณะกรรมการการจัดการความรู 
3) คณะกรรมการความเสี่ยง 
4) คณะกรรมการสํารวจความพึงพอใจการ

ใหบริการ 
5) คณะกรรมการการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

5 ฉบับ ไดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพของสํานักฯ ดังน้ี 
1) การประกันคุณภาพ 
2) การจัดการความรู 
3) ความเสี่ยง 
4) การสํารวจความพึงพอใจการ

ใหบริการ 
5) การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  

ประชุมนําผลประกันคุณภาพระดับ ศูนย 
สํานัก(ปงบประมาณ 2561) และผล
ตรวจสอบภายใน (ปงบประมาณ 2561) 
เพ่ือจัดทํา แผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษา (Improvement Plan) 
ประจําป 2562 

แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan) ประจําป 2562 

1 แผน ได Improvement Plan สําหรับ
วางแผนปฏบิัติงาน ประจําป
งบประมาณ 2562 

  

เสนอแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan) ประจําป 2562
ในการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของสํานักฯ 

ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ของสํานักฯ ครั้งท่ี 1./2562 วันที่ 16 
พฤศจิกายน 2561 

1 ครั้ง ไดขอเสนอแนะจากที่ประชุม
คณะกรรมการการประกันคุณภาของ
สํานักฯ เพื่อปรับแก Improvement 
Plan 

  

จัดประชุมเพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนงาน
ตางๆ โดยนํา แผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษา(Improvement Plan) มาใช 
(ปงบประมาณ 2562) 
 

ไดแผนการดําเนินงาน ดังน้ี 
1) แผนการจัดการความรู  

2) แผนความเสี่ยง 

3) แผนสํารวจความตองการใหบรกิาร 

4) แผนบุคลากร 

5) แผนการเงิน 

6) แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

6 แผน มีแผนงานในดานตางๆ ท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหาร และบุคลากร
ในสํานักฯ 

  

เผยแพรแผนงานบนเว็บไซตของสํานักฯ ไดเผยแพรแผนการดําเนินงานในเว็บไซต
ของสํานักฯ 

1 เว็บไซต ผูบริหารและบุคลากร ตลอดจน
บุคคลภายนอก ทราบแผนการทํางาน 

  

ประชุมเพื่อกํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนงาน 

จัดประชุมเพ่ือกาํกับติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนงาน (รายไตรมาส) 

4 ครั้ง ผูบริหารและบุคลากร ไดทราบและ
ทําการทวบทวนเพื่อปรับแก 

  

จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่อง การ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานประกนั
คุณภาพหนวยงานสนับสนุน (e-SAR) 

การปรับปรุงระบบ e-SAR 1 ระบบ ไดสารสนเทศในการจัดเก็บ e-SAR ที่
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  

อบรมการใชงาน e-SAR ไดจัดอบรมการใชงาน e-SAR 1 ครั้ง ไดขอเสนอแนะการใชงานจาก
หนวยงานสนับสนุนทั้ง 5 หนวยงาน 
และสํานักมาตรฐานการศึกษา 

  

ดําเนินการปรับแก e-SAR ตาม
ขอเสนอแนะของหนวยงานสนับสนุนท้ัง 
5 หนวยงาน และสํานักมาตรฐาน
การศึกษา 

ไดระบบ e-SAR ที่ปรับแกตาม
ขอเสนอแนะ  

1 ระบบ ไดระบบ e-SAR ที่ใชงานไดจริง 
สําหรับหนวยงานสนับสนุน ทั้ง 5 
หนวยงาน และคณะกรรมการผูตรวจ
ประเมิน 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
คา

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

จัดสงระบบ e-SAR ใหแกหนวยงาน
สนับสนุน และสํานักมาตรฐานการศึกษา 

ไดจัดสง ระบบ e-SAR พรอมขอมูล Login
ใหกับหนวยงาน 

5 
หนวยงาน 

หนวยงานท่ีเขารับการประเมินดาน
การประกันคุณภาพไดรบัขอมูล 
Login เขาใชงานระบบ e-SAR ดังนี ้
1)  ศูนยสํานักเทียบเทา ระดับคณะ 

4 หนวยงาน 
2)  สํานักมาตรฐานการศึกษา 

(คณะกรรมการผูตรวจประเมิน) 

  

จัดประชุมเพื่อทําความเขาใจในการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 1 คร้ัง ผูกํากับและผูรับผิดชอบตัวบงช้ีมี
ความเขาใจในการเขียน รายงานผล
การประเมินตนเอง (SAR) 

  

จัดประชุมกํากับติดตามการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 1 คร้ัง หลักฐานอางอิงและรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ทุกตัวบงชี้
ถูกตอง และครบถวน 

  

จัดประชุมเพื่อนําผลการตรวจสอบ
ภายในปงบประมาณ 2562 มาวิเคราะห 
และรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน เพ่ือจัดทํา (ราง) แผนตางๆ ป 
2563 

 (ราง) แผนงานการดําเนินงานท่ีสนับสนุน
การประกัน ประจําป 2563 

6 แผน ได (ราง) แผนงานประกันทั้ง 6 ดาน 
ผานการระดมความคิดจากผูบริหาร
และบุคลากร  

  

นํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
พรอมหลักฐาน เขาสูระบบ e-SAR 

ระบบ e-SAR มรีายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) พรอมหลักฐาน  

1 ระบบ หลักฐานอางอิงและรายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR)  พรอมให
ผูตรวจประเมินอาน 

  

สงรายงานการประเมินตนเอง Online 
(e-SAR) ไปยังสํานักมาตรฐานการศึกษา 

รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) 1 เลม 1)  ไดรูปเลมรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

2)  สง e-SAR ทันเวลาท่ีกาํหนด
ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 

  

รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ จากหนวยงานภายนอก 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ อยูในระดับ 

ดีมาก รอผลการประกันคุณภาพของสาํนัก 
มีผลการดาํเนินงาน อยูในระดับ ดี
มาก 

  

จัดประชุมเพื่อนําผลการประกัน มา
จัดทํา แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ปงบประมาณ 
2563 (ผลการตรวจสอบภายใน ป 
2561-2562 และผลการประเมินประกัน
คุณภาพของสํานักฯ) และ(ราง)แผน
ตางๆ ป 2563 

ไดแผนยกระดับคุณภาพการศกึษา 
(Improvement Plan) ปงบประมาณ 
2563 

1 แผน 1.ได Improvement Plan (2563)ที่
ปรับปรุง แกไข ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ และ
สํานักงานตรวจสอบภายใน (2562) 
2.ไดแผนตางๆ ป 2563 (ฉบับ
สมบูรณ) 

  

หมายเหตุ  รอผลการประเมินการประกันคณุภาพ ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 
 

ผลการดําเนินงาน 

 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ไดแตงตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ จํานวน 5  
ชุด เพื่อมอบหมายผูรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพดานตางๆ ของสํานักฯ และไดจัดประชุมคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพ ครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือทบทวนและจัดทําแผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษา (Improvement Plan) ประจําปงบประมาณ 2562 สําหรับวางแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 
2562 จากนั้นไดเสนอ (ราง) แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจําปงบประมาณ 2562 
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักฯ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของสํานักฯ ได ใหขอเสนอแนะในการปรับแก  และนําแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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(Improvement Plan) ประจําปงบประมาณ 2562 มาใชในการทบทวนและจัดทําแผนงานดานการประกันคุณภาพ
ของสํานักฯ นําแผนงานท่ีไดเผยแพรในเว็บไซตสํานักฯ เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอกได
ทราบแผนการทํางาน จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพ่ือกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน (รายไตรมาส) 
นอกจากนี้สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การปรับปรุงระบบบริหารจัดการงาน
ประกันคุณภาพหนวยงานสนับสนุน (e-SAR) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุมเอื้องสายสองแสง เพ่ือให
ผูใชระบบ e-SAR ของหนวยงานสนับสนุนไดใหขอเสนอจากการใชงานระบบ e-SAR ในการเขารับการประเมินดาน
การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือนําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน
สนับสนุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  สํานักฯ ไดมีการปรับปรุงระบบ e-SAR และจัดประชุมเพื่อตรวจสอบระบบ e-SAR 
ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักฯ ในวันที่ 27 กันยายน 2562 และใหผูบริหารทําการตรวจสอบ
ความสมบูรณของระบบ ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 กอนจัดอบรมการใชงานระบบ e-SAR 
ใหแกตัวแทนหนวยงาน ระดับหนวยงานสนับสนุน และไดจัดอบรมการใชงานระบบ e-SAR ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร INC21 สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมแกผูใชงานระบบ e-SAR 
ใหมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับระบบ e-SAR รวมทั้งวิธีการอัปโหลดขอมูลหลักฐานอางอิง ในระบบ Che File 
ซึ่งมีตัวแทนระดับหนวยงานสนับสนุนเขารวมอบรม จํานวน 5 หนวยงาน เพ่ือนําผลการดําเนินงาน ในรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และหลักฐานอางเขาสูระบบใหเรียบรอย กอนเขารับการประเมินการประกันคุณภาพ ระดับ
หนวยงานสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการผูตรวจประเมิน สามารถตรวจรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และหลักฐานอางอิง ในระบบ e-SAR ที่พัฒนาข้ึน เพื่อความสะดวกในการทํางานของ
ผูปฏิบัติงาน คณะกรรมการผูตรวจประเมิน และเปนการลดการใชกระดาษ เขากับยุคดิจิทัลในปจจุบัน 
 
ภาพกิจกรรม 

1. โครงการเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานสนับสนุน วัน

พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมเอ้ืองสายสองแสง 
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2. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศกึษา 
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3. อบรมใชงานระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ (e-SAR) ระดับหนวยงานสนับสนุน ในวันที่ 7 ตุลาคม 

2562 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร INC21 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

  

 

  

 ปญหาและอุปสรรค 

     - ไมม ี- 
 
ขอเสนอแนะเพือ่ใชจัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เนื่องจากเกณฑการประกันคุณภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเปลี่ยนแปลง จะตองแบงผูรับผิดชอบ

ตัวบงชี้ใหม และพัฒนาระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ (e-SAR) ระดับหนวยงานสนับสนุน ตามเกณฑการ

ประเมินการประกันคุณภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เกณฑการประเมินใหม) จึงจําเปนตองวางแผนงานในป 

2563 เพ่ือใหพัฒนาระบบ e-SAR ใหทันตามระยะเวลาที่กําหนด 
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ผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุ ไมบรรลุ 

1 กิจกรรม Big 
Cleaning Day 
(5ส.) 

1. รอยละของจํานวน
บุคลากรสํานักดจิิทัลเพ่ือ
การศึกษา 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. ไมนอยกวา รอยละ 80 
 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

ก.ค – ส.ค 
62 

งานสํานกังาน 1.บุคลกรเขารวมกจิกรรม จํานวน 21 
คน คิดเปนรอยละ 95.45 
 
2. ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย  
เทากับ 4.52 อยูในระดับ มากที่สุด 

/ 
 
 
/ 

 

2 กิจกรรมจัดทํา 
Flow Chart 
ขั้นตอนการเขารับ
บริการงาน
บริหารงานทั่วไป 

1. Flow Chart ขัน้ตอน
การเขารับบริการงาน
บริหารงานทั่วไป 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. จํานวน 2 เรื่อง 
 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

มี.ค – ส.ค 
62 

งานสํานกังาน 1. Flow Chart ขัน้ตอนการเขารับ
บริการงานบริหารงานทั่วไป  
จํานวน 2 เรื่อง 
2. ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 
เทากับ 4.60 อยูในระดับ มากที่สุด 

/ 
 
 
/ 
 

 

3 โครงการระบบแจง
เตือนการใหบริการ
ของงานระบบ
เครือขาย
คอมพิวเตอร 

1. ระบบแจงเตือนการ
ใหบริการของงานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. จํานวน 1 ระบบ 
 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

ต.ค.61 – 
ก.ย.62 

งานระบบ
เครือขาย
คอมพิวเตอร 

1. ระบบแจงเตือนการใหบรกิารของ
งานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
จํานวน 1 ระบบ 
2. ระดับความพึงพอใจคาเฉลี่ย  
เทากับ 3.54 อยูในระดับ มาก 

/ 
 
 
/ 

 

4 โครงการ CMRU 
Online Learning 
Day 

1. ผูเขารวมกิจกรรม 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. ไมนอยกวา 80 คน 
2. ไมนอยกวา 3.51 

วันที ่27 
กุมภาพันธ 

2562  

งานพัฒนาการ
เรียนการสอน
อิเลก็ทรอนิกส 

1. ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 82 คน 
2. ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย  
เทากับ 4.68 อยูในระดับ มากที่สุด 

/ 
/ 

 

5 โครงการพัฒนาสื่อ
การเรียนรูดาน
งานวิจัย 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

1. สื่อการเรียนรู 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. จํานวน 1 ชุด 
2. ไมนอยกวา 3.51 

เม.ย.62 - 
มิ.ย.62 

งานพัฒนาการ
เรียนการสอน
อิเลก็ทรอนิกส 

1. มีสื่อการเรียนรู จํานวน 1 ชุด 
2. ระดับความพึงพอใจคาเฉลี่ย 
เทากับ 4.92 อยูในระดับ มากที่สุด 

/ 
/ 
 
 

 

6 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการสรางส่ือ
การเรียน Content 
Online เพ่ือการ
เรียนรูอยางไร
ขีดจํากัด 

1. ระดับความพึงพอใจ 
 
2. ผูเขารวมอบรมมีทกัษะ
ในการปฏิบัต ิ

1. ไมนอยกวา 3.51 
 
2. ไมนอยกวารอยละ 80 
 

วันที ่26 
เมษายน 

2562 และ 
วันที ่30 
เมษายน 
2562 

งานพัฒนาการ
เรียนการสอน
อิเลก็ทรอนิกส 

1. ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 
เทากับ 4.72 อยูในระดับ มากที่สุด 
2. ผูเขาอบรมมีทกัษะในการปฏิบัต ิ
รอยละ 83.33  
 

/ 
 
/ 
 

 

7 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ดิจิทัล สําหรับ
อาจารยและ
บุคลากร 

1. จํานวนรุน 
2. ผูเขารวมอบรมมีทกัษะ 
ในการปฏิบัต ิ
3. ระดับความพึงพอใจ 

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

ต.ค.61- 
ก.ย.62 

งานจัด
ฝกอบรมและ
บริการวิชาการ 

1. จํานวนรุน 12 รุน 
2. ผูเขาอบรมมีทกัษะในการปฏิบัติ 
รอยละ 85 
3. ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 
เทากับ 4.63 อยูในระดับ มากที่สุด 

/ 

/ 
 

/ 

 

8 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ดิจิทัล สําหรับ
นักศึกษา 
 
 

1. จํานวนรุน 
2. ผูเขารวมอบรมมีทกัษะ 
ในการปฏิบัต ิ
3. ระดับความพึงพอใจ 

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

ต.ค.61- 
ก.ย.62 

งานจัด
ฝกอบรมและ
บริการวิชาการ 

1. จํานวนรุน 35 รุน 
2. ผูเขาอบรมมีทกัษะในการปฏิบัติ 
รอยละ 81 
3. ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 
เทากับ 4.67 อยูในระดับ มากที่สุด 

/ 

/ 
 

/ 

 

9 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ดิจิทัล สําหรับ
องคกรทองถ่ินและ
ชุมชน 

1. จํานวนรุน 
2. ผูเขารวมอบรมมีทกัษะ 
ในการปฏิบัต ิ
3. ระดับความพึงพอใจ 

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

มิ.ย.62 - 
ก.ค.62 

งานจัด
ฝกอบรมและ
บริการวิชาการ 

1. จํานวนรุน 1 รุน 
2. ผูเขาอบรมมีทกัษะในการปฏิบัติ 
รอยละ 87 
3. ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 
เทากับ 4.64 อยูในระดับ มากที่สุด 

/ 

/ 
 

/ 

 

 

10 กิจกรรมใหยมื 1. เคร่ืองคอมพิวเตอรใหยืม 1. จํานวน 10 เครื่อง มี.ค.62 – งานดูแลและ 1. มีเครือ่งใหยืมระหวางซอม /  
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุ ไมบรรลุ 

คอมพิวเตอรใชงาน
ฉุกเฉิน ระหวางรอ
ซอม 

ระหวางรอซอม 
2. ระดับความพึงพอใจ 

 
2. ไมนอยกวา 3.51 

ก.ย.62 ซอมบํารุง
ระบบ
คอมพิวเตอร 

จํานวน 10 เครื่อง 
2. ไมมีผูรับบรกิาร จึงไมสามารถ
ประเมินได 

 
/ 

11 โครงการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบ
สถานะการซอมผาน 
Mobile Device 

1. ระบบตรวจสอบ
สถานะการซอมผาน 
Mobile Device 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. จํานวน 1 ระบบ 
 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

มี.ค.62 – 
ก.ย.62 

งานดูแลและ
ซอมบํารุง
ระบบ
คอมพิวเตอร 

อยูระหวางการพัฒนาระบบ 
 

 / 
 
 
/ 

12 กิจกรรมตรวจสอบ
และเปลี่ยนอุปกรณ
ตอพวงคอมพิวเตอร
หอง INC12 

1. จํานวนเครื่องที่ใหบริการ
ไดรับการปรับปรุง 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. ไมนอยกวารอยละ 80 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

มิ.ย.62 – 
ก.ย.62 

งานบริการ
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
เพ่ือการสืบคน 

1. จํานวนเครื่องที่ใหบริการไดรับการ
ปรับปรุงรอยละ 100 
2. ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 
เทากับ 3.81 อยูในระดับ มาก 

/ 
 
/ 

 

13 กิจกรรมขยาย
ระยะเวลาการใช
บริการคอมพิวเตอร
หอง INC11 และ 
INC12 ตอครั้ง 

ระดับความพึงพอใจ ไมนอยกวา 3.51 มิ.ย.62 – 
ก.ย.62 

งานบริการ
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
เพ่ือการสืบคน 

ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 
เทากับ 3.98 อยูในระดับ มาก 

/  

14 กิจกรรมพัฒนา
โปรแกรมสาํหรับ
บริหารจัดการและ
การรับสงมอบงาน 

1. โปรแกรมสําหรับบริหาร
จัดการและรับสงมอบงาน 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. จํานวน 1 ระบบ 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

มี.ค.62 – 
ก.ย.62 

งานพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ 

1. มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการ
และรับสงมอบงาน จํานวน 1 ระบบ 
2. ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 
เทากับ 4.68 อยูในระดับ มากที่สุด 

/ 
 
/ 

 

15 กิจกรรมปรับปรุง
ประสิทธภิาพ
โปรเจคเตอรและ
อุปกรณตอพวง 

1. จํานวนโปรเจคเตอรหรือ
อุปกรณตอพวงท่ีไดรับการ
ปรับปรุง 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. ไมนอยกวา 2 ชุด 
 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

มี.ค.62 – 
ก.ย. 62 

งานบริการ
หองมินเิธีย
เตอร หองมินิ
สตูดิโอ และ 
หองประชุม 

1. อุปกรณไดรับการปรับปรุง  
จํานวน 2 ชุด 
 
2. ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 
เทากับ 4.30 อยูในระดับ มาก 

/ 
 
 
/ 

 

16 กิจกรรมจัดหา
ระบบประชุม
ทางไกลเปนแบบ 
FULL HD 

1. ระบบประชุมทางไกลที่มี
ภาพและเสียงคมชดั 
2. ระดับความพึงพอใจ 

1. จํานวน 1 ระบบ 
 
2. ไมนอยกวา 3.51 

ต.ค.61 – 
ก.ย.62 

งานประชมุ
ทางไกล 

อยูระหวางขอตั้งงบประมาณ 
ปงบประมาณ 2564 

 / 
 
/ 

17 กิจกรรมจัดทํา
ขั้นตอนการ
ใหบริการงาน
ถายทอดสด 

1.ชองทางการเผยแพร
ข้ันตอนการใหบรกิารงาน
ถายทอดสด 
2.ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
 
 
 

1.ไมนอยกวา 1 ชองทาง 
2.ไมนอยกวา 3.51 

ต.ค.61 – 
ก.ย.62 

งาน
ถายทอดสด 

1. ชองทางการเผยแพรขัน้ตอนการ
ใหบริการงานถายทอดสด จํานวน 1 
ชองทาง 
2. ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 
เทากับ 4.58 อยูในระดับ มากที่สุด 

/ 
 
 
/ 

 

18 กิจกรรมจัดทํา
โครงการจัดหา
อุปกรณสนับสนุน
งานถายทอดสด ใน
ปงบประมาณ 2562 

มีโครงการจัดหาอุปกรณ
สนับสนุนงานถายทอดสดใน
ปงบประมาณ 2562 

ไมนอยกวา 1 โครงการ ต.ค.61 – 
ก.ย.62 

งาน
ถายทอดสด 

โครงการจัดหาอุปกรณสนับสนุนงาน
ถายทอดสดในปงบประมาณ 2562 
จํานวน 1 โครงการ 

/  

19 กิจกรรมใหบริการ
ออกแบบ  
Infographics เพ่ือ
การประชาสัมพันธ 

ระดับความพึงพอใจ ไมนอยกวา 3.51 ต.ค.61 – 
ก.ย.62 

งานออกแบบ
เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ 
และเว็บไซต
มหาวิทยาลัย 

ระดับความพึงพอใจคาเฉลี่ย  
เทากับ 4.68 อยูในระดับ มากที่สุด 

/  

รวมตวัช้ีวัด 38 ตัวช้ีวัด  33 5 
คิดเปนรอยละ 100  86.84 13.16 

 
จากผลการดําเนินงาน 19 กิจกรรม/โครงการ มีตัวชี้วัดความสําเร็จจํานวนทั้งหมด 38 ตัวชี้วัด บรรลุ 

33 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 86.84 ตัวชี้วัดไมบรรลุ 5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 13.16 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. กิจกรรม Big Cleaning Day (5ส.) 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรม สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา รวมใจ 5 ส. ในวัน
พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมีผูบริหารและบุคลากรเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น 21 คน (จาก 22 
คน) คิดเปนรอยละ 95.45 และมีระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา รวมใจ      
5 ส. ที่ 4.52 อยูในระดับ มากที่สุด   

 
ภาพกอน และหลังกอนทํา 5 ส. 
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ปญหาและอุปสรรค  
  ไมมี 
 
แนวทางแกไขปญหา  
  ไมมี 
 
การประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม  
ประเมินดวยแบบประเมินออนไลน ที่ URL: 
https://forms.gle/jep9ktKSiwUFPrd6A 

 
2. กิจกรรมจัดทํา Flow Chart ขั้นตอนการเขารับบริการงานบริหารงานทั่วไป 
ผลการดําเนินงาน  

Flow Chat แสดงข้ันตอนการออกเลขหนังสือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานธุรการตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือ 

ใหถูกตองตามรูปแบบของหนังสือราชการ 

งานธุรการพิจารณาหนวยงานตนสังกัดท่ีออก

หนังสือ และกําหนดเลขท่ีหนงัสือออก 

บุคลากรจัดทําหนังสือราชการพรอมลงเลขท่ี

หนังสือออก และจัดสงใหงานธุรการดาํเนินการ 

เสร็จสิ้น 

บุคลากรจัดทํา (ราง) หนังสือราชการ  

และตดิตอขอเลขหนังสือออกจากงานธุรการ 
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Flow Chat แสดงข้ันตอนการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับใชในการปฏิบัติงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหาและอุปสรรค  
 - ไมมี - 
 
แนวทางแกไขปญหา  
 - ไมมี - 
 
การประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม  
ประเมินดวยแบบประเมินออนไลน URL : https://forms.gle/ZVwjaKduRwb71KUC8 

 
 
 
 
 
 
 

 

เสนอหัวหนาสํานักงานเพ่ือพิจารณา 

เสนอผูอํานวยการเพื่อพิจารณา 

งานพัสดุดาํเนินการจัดซ้ือจัดหาตามระเบียบการ

จัดซื้อจัดจาง 

เสร็จสิ้น 

บุคลากรกรอกแบบฟอรม 

ขออนุมัตซิื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับใชในการปฏิบัตงิาน 

 

 

 

 

งานพัสดุสงมอบวัสดุ อปุกรณ แกผูขอ  
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3. โครงการระบบแจงเตือนการใหบริการของงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ผลการดําเนินงาน  

 

 
 

ไดระบบการแจงเตือนการใหบริการของงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถทําใหผูใชบริการ
ไดรับความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดรวดเร็วข้ึน ซึ่งตอบสนองใหตรง
ตอความตองการของผูใชงานอยางมากที่สุด 
ปญหาและอุปสรรค  

ผูใชงานบางกลุมยังขาดทักษะการใชงานระบบผาน Mobile  
แนวทางแกไขปญหา  

ทางฝายบริหารและจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรจึงจัดเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบริการสําหรับ
ผูใชงาน และปรับปรุงระบบใหผูใชงาน ใชงานไดสะดวกและงายมากขึ้น 
การประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม  
ประเมินดวยแบบประเมินออนไลน ที่ URL: http://www.network.cmru.ac.th 
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 4. โครงการ CMRU Online Learning Day 
ผลการดําเนินงาน  

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาจัดโครงการ CMRU Online Learning Day ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ 
2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หองมินิเธียรเตอร ชั้น 4 สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ภายในงานมีกิจกรรม
ประชาสัมพันธระบบการเรียนการสอนออนไลน CMRU Online Learning Day ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ 
ดังนี้ 1) การบรรยาย หัวขอ “CMRU Transform to be Digital Learning” โดย อาจารยอํานาจ  โกวรรณ 
ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพื่อการศกึษา 2) กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ และแนวปฏิบัติท่ีดี (Best 
Practice) ในการบริหารจัดการหองเรียนออนไลนดวย Google Classroom และ Moodle โดยตวัแทน
คณาจารย จํานวน 3 ทาน 3) แนะนําเทคโนโลยีสรางหองเรียนออนไลนดวย Microsoft Teams โดย คุณธน
ชาติ วิวัฒนภูติ ผูจัดการอาวุโสฝายการตลาด บริษัทลานนาคอม จํากัด 4) นิทรรศการแสดงผลงานระบบการ
เรียนการสอนออนไลนของอาจารยในรูปแบบโปสเตอร และ Application สําหรับการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 82 คน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ CMRU 
Online Learning Day คาเฉลี่ยเทากับ 4.68 อยูในระดับ มากที่สุด 

 

ปญหาและอุปสรรค  
กลุมเปาหมายหลักไดแกอาจารยใหมยังเขารวมกิจกรรมนอย อาจเกิดจากการประชาสัมพันธโครงการ

ยังเขาไมถึงกลุมเปาหมายหลัก 
แนวทางแกไขปญหา  

ปรับเปลี่ยนแนวทางการประชาสัมพันธใหเขาถึงกลุมเปาหมายหลัก              
การประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม  
 ประเมินดวยแบบประเมินออนไลน URL: https://forms.gle/XksHCxxuD756Wyo86 
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5. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูดานงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
ผลการดําเนินงาน 

 
 
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูดานงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ผลิกสื่อทั้งหมด

จํานวน 3  สื่อ เผยแพรที่ URL : http://www.lms.cmru.ac.th/knowledgecenter/?fbclid=IwAR3C-xH-
H6hEW_BY8w-R5isMyq2I0Qg0PFYxWUR_PM6Xm9VDA_sake9Br8M 
ปญหาและอุปสรรค  

–ไมมี- 
แนวทางแกไขปญหา   

-ไมม-ี 
การประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม  
ประเมินดวยแบบประเมินออนไลน URL: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2wJjMsFR0Zd4xaEuAzn_jhEsIgE4Ks_PYrwtpO5H
nrjH1DQ/viewform 
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6. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสรางส่ือการเรียน Content Online เพื่อการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด 
ผลการดําเนินงาน  

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัล 
สําหรับอาจารยและบุคลากร หลักสูตรสรางสื่อการเรียน Content Online เพ่ือการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด 
วิทยากรโดย นางสาวรุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร หนวยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส        
ในวันที่  26 เมษายน 2562 (รุนที่ 1)  และ วันที่  30 เมษายน 2562 (รุนที่ 2) เวลา 08.30-16.00 น .                  
ณ หองปฏิบัติการ INC21 มีผูเขารวมกิจกรรมรวมท้ัง 2 รุน จํานวน 72 คน มีระดับความพึงพอใจในการอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรสรางสื่อการเรียน Content Online เพ่ือการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด คาเฉลี่ยเทากับ 
4.72 อยูในระดับ มากที่สุด โดยผูเขารวมอบรมจํานวน 72 คน ผานการประเมินจํานวน 60 คน คิดเปน รอย
ละ 83.33 ของผูเขารวมอบรมมีทักษะในการปฎิบัติ 

 

 
ปญหาและอุปสรรค  
 ผูเขารวมอบรมไมสามารถเผยแพรผลงานขึ้นเว็บไซตได เนื่องจากขาดความรูดานการใชงานโปรแกรม
สําหรับ upload/download 
แนวทางแกไขปญหา  
 จัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใชสําหรับ 
 upload/download หรือดูโครงสรางของไฟล และ  
directory ใน Server FTP (File Transfer Protocol)  
การประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม  

ประเมินดวยแบบประเมินออนไลน URL: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS9dpXEZjDS_Q5BCjSQOwSxVYOt4QlxNjiu63YC
9L02LtMgw/viewform 
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7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สําหรับอาจารยและบุคลากร 
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

สําหรับอาจารยและบุคลากร ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร INC21 โดยจัดอบรม 9 หลักสูตร จํานวน 12 รุน 
มีอาจารยและบุคลากรเขารวมอบรมทั้งหมด 453 คน คือ  

1. การใชงานระบบ Dspace และ Google Scholar เพื่อสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร
ผลงานวิชาการ จัดอบรม 2 รุน มีผูเขารวมอบรม จํานวน 84 คน 

2. การออกแบบสื่อกราฟกและมัลติมีเดียเพ่ือการประชาสัมพันธองคกร จัดอบรม 2 รุน       
มีผูเขารวมอบรม จํานวน 70 คน 

3. เฝาระวังความปลอดภัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางมืออาชีพ (Network&Security) 
จัดอบรม 1 รุน มีผูเขารวมอบรม จํานวน 41 คน 

4. จุดประกายการออกแบบเว็บไซตดวย WordPress จัดอบรม 1 รุน มีผูเขารวมอบรม จํานวน 
30 คน 

5. สรางสื่อการเรียน Content Online เพ่ือการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด จัดอบรม 2 รุน       
มีผูเขารวมอบรม จํานวน 72 คน 

6. Practical Data Mining with RapidMiner Studio 8 จัดอบรม 1 รุน มีผูเขารวมอบรม จํานวน 
42 คน 

7. สรางและบริหารจัดการหองเรียนออนไลนดวย Moodle สําหรับอาจารย จัดอบรม 1 รุน 
มีผูเขารวมอบรม จํานวน 40 คน 

8. สรางและบริหารจัดการหองเรียนออนไลนดวย Microsoft Teams สําหรับอาจารย      
จัดอบรม 1 รุน มีผูเขารวมอบรม จํานวน 35 คน 

9. สรางและบริหารจัดการหองเรียนออนไลนดวย Google Classroom จัดอบรม 1 รุน      
มีผูเขารวมอบรม จํานวน 39 คน 

  

 
 
ปญหาและอุปสรรค 
 การบริหารจัดการงบประมาณไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว เนื่องจากการตั้งราคาคาถายเอกสาร
ประกอบการอบรมสูงกวาราคาคาถายเอกสารจริง จึงทําใหงบประมาณที่ไดรับอนุมัติในโครงการเหลือ ซึ่งไม
เปนไปตามแผนที่วางไว  
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แนวทางแกไขปญหา 
 เพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเกิดประโยชนสูงสุด สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จึง
ขออนุมัติการจัดกิจกรรมอบรมสําหรับอาจารยเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย โดยใชงบประมาณคงเหลือใน
โครงการ โดยจัดกิจกรรมอบรมเพ่ิมเติม จํานวน 3 หลักสูตร ทั้งหมด 3 รุน 
 
การประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม (ระบุ URL) 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมอบรม มีระดับความพึงพอใจ 4.55 คะแนน อยูใน
ระดับ มากที่สุด ซึ่งไดใหผูเขารวมอบรมประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรม โดยแบบประเมินความพึงพอใจ
ออนไลน ที่  
URL: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS9dpXEZjDS_Q5BCjSQOwSxVYOt4QlxNjiu63YC
9L02LtMgw/viewform 
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8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สําหรับนักศึกษา 
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

สําหรับนักศึกษา ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร INC21 โดยจัดอบรม 3 หลักสูตร จํานวน 35 รุน มีนักศึกษา
เขารวมอบรมทั้งหมด 1,529 คน คือ  

1. หลักสูตร รอบรูใชงานคลองกับ Microsoft Excel (Microsoft Excel Tricks and Tips) 
จํานวน 14 รุน  มีนักศึกษาเขารวมอบรมทั้งหมด 616  คน 

2. หลักสูตร  เทคนิคการนํ าเสนองานด วย Microsoft PowerPoint อยางมืออาชีพ 
(Professional Present and Design with Microsoft PowerPoint) จํานวน 14 รุน  มีนักศึกษาเขารวม
อบรมท้ังหมด 610 คน 

3. หลักสูตร การประยุกตใชโปรแกรม Microsoft Word เพ่ือการทํางานอยางมืออาชีพ 
(Word Smart & Techniques) จํานวน 7 รุน มีนักศึกษาเขารวมอบรมทั้งหมด 303 คน 

    
ปญหาและอุปสรรค 
 การบริหารจัดการงบประมาณไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว เนื่องจากการตั้งราคาคาถายเอกสาร
ประกอบการอบรมสูงกวาราคาคาถายเอกสารจริง จึงทําใหงบประมาณที่ไดรับอนุมัติในโครงการเหลือ ซึ่งไม
เปนไปตามแผนที่วางไว  
แนวทางแกไขปญหา 
 เพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเกิดประโยชนสูงสุด สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จึง
ขออนุมัติการจัดกิจกรรมอบรมสําหรับนักศึกษาเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย โดยใชงบประมาณคงเหลือใน
โครงการ โดยจัดกิจกรรมอบรมเพ่ิมเติม จํานวน 3 หลักสูตร ทั้งหมด 10 รุน 
การประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม  
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมอบรม มีระดับความพึงพอใจ 4.65 คะแนน อยูใน
ระดับ มากที่สุด แบบประเมินความพึงพอใจออนไลน ท่ี URL 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS9dpXEZjDS_Q5BCjSQOwSxVYOt4QlxNjiu63YC
9L02LtMgw/viewform 
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9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สําหรับองคกรทองถิ่นและชุมชน 
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ดิจิทัล สําหรับองคกรทองถิ่นและชุมชน ณ เทศบาลตําบลแมแรม อ.แมริม จ.เชียงใหม โดยจัดอบรมในวันที่ 27 

มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น.  จัดอบรมหลักสูตร การใชงานแอปพลิเคชันบนมือถือและสื่อออนไลน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานในองคกรและชุมชน จํานวน 1 รุน มีผูเขารวมอบรม 56 คน 

  

  

ปญหาและอุปสรรค ไมมี 
แนวทางแกไขปญหา ไมมี 
การประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม  

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมอบรมมีระดับความพึงพอใจ 4.60 คะแนน อยูใน
ระดับ มากท่ีสุด แบบประเมินความพึงพอใจออนไลนที ่URL 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS9dpXEZjDS_Q5BCjSQOwSxVYOt4QlxNjiu63YC
9L02LtMgw/viewform 
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10. กิจกรรมใหยืมคอมพิวเตอรใชงานฉุกเฉิน ระหวางรอซอม 
ผลการดําเนินงาน 

ฝายซอมบํารุงคอมพิวเตอร สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาไดจัดกิจกรรมใหยืมคอมพิวเตอรใชงานฉุกเฉิน
ระหวางรอซอมโดยนักศึกษาที่นําเครื่องคอมพิวเตอรมาใชบริการซอมกับฝายซอมบํารุงคอมพิวเตอรหากตองรอ
คิวนานหรือใชเวลาในการซอมนานและตองการใชเครื่องคอมพิวเตอรดวนสามารถใชบริการยืมคอมพิวเตอรใช
งานฉุกเฉินระหวางรอซอมไดโดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแตเดือนมีนาคม 2562 จนถึงกันยายน 2562 ในการนี้ได
เตรียมเครื่องไวสําหรับการบริการยืมฉุกเฉินจํานวน 10 เครื่อง  

 
ผลการดําเนินงานปรากฏวานักศึกษาที่นําเครื่องคอมพิวเตอรมาใชบริการซอมที่ฝายซอมบํารุง

คอมพิวเตอรไมมีผูเขารวมกิจกรรมและเมื่อไดสอบถามถึงเหตุผลที่ไมเขารวมกิจกรรมสามารถสรุปเปนขอได
ดังนี้ 

1. นักศึกษาไมมีความจําเปนเรงดวนในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 
2. เครื่องคอมพิวเตอรที่นํามาใหบริการยืมมีประสิทธิภาพดอยกวาเครื่องคอมพิวเตอรท่ีนํามาซอม 
3. นักศึกษากลัวทําเครื่องคอมพิวเตอรท่ีนํามาใหบริการยืมสูญหาย 

 
ปญหาและอุปสรรค 

จัดกิจกรรมแลวนักศึกษาไมสนใจเขารวมกิจกรรม 
 
แนวทางในการแกปญหา 

ขยายขอบเขตของการบริการใหนักศึกษาทั่วไปที่สนใจยืมเคร่ืองคอมพิวเตอรไมเฉพาะเจาะจงเปนกลุมที่นํา
เครื่องคอมพิวเตอรมาซอมเทานั้น 
 
การประเมินความพึงพอใจ 
 - ไมมี - 
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11. โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบสถานะการซอมผาน Mobile Device 
ผลการดําเนินการ 

โครงการตรวจสอบสถานะการซอมผานอุปกรณประเภท Mobile Device เปนโครงการของฝายซอม
บํารุงคอมพิวเตอร ซึ่งเปนโครงการที่ไดจัดทําข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการไดรับความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น การพัฒนาระบบตรวจสอบสถานการณซอมผานอุปกรณประเภท Mobile Device ตองขอความ
อนุเคราะหฝายพัฒนาระบบ (MIS) ซึ่งฝายดังกลาวมีภาระงานประจําและงานตามที่ ไดรับมอบหมาย
คอนขางมากซ่ึงตองจัดลําดับความสําคัญของงานจึงทําใหการพัฒนาระบบตรวจสอบสถานการณซอมผาน
อุปกรณประเภท Mobile Device อยูระหวางการพัฒนาระบบ และยังไมเปดใหผูรับบริการใชงาน 
 
ปญหาและอุปสรรค 

การพัฒนาโครงการตรวจสอบสถานะการซอมผานอุปกรณประเภท Mobile Device มีความลาชา 
 
แนวทางในการแกไขปญหา 

เรงพัฒนาใหแลวเสร็จและนําไปใชในปงบประมาณ 2563 
 
การประเมินความพึงพอใจ 
            - ไมมี - 
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12. กิจกรรมตรวจสอบและเปล่ียนอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรหอง INC12 
ผลการดําเนินงาน 

งานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคน ไดทํากิจกรรมตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณตอ

พวงคอมพิวเตอรหอง INC11 และ INC12 โดยไดทําการติดตั้งหูฟงครบทุกเครื่องเพื่อใหนักศึกษาไดใชงาน 

โดยเฉพาะการใชงานเก่ียวกับโปรแกรมทางดานภาษา Tell Me More โดยหูฟงไดรับการสนับสนุนจากทาง

สถาบันภาษา 

 

ปญหาและอุปสรรค 
การตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณทําไดครั้งละไมก่ีเครื่องเนื่องจากหองคอมพิวเตอรมีการใชงานทุกวัน 

ไมสามารถสลับหองใชงาน 1 หองและปดตรวจเช็คเปลี่ยนอุปกรณ 1 หองได เพราะมีการใชสอบโปรแกรม 
Tell Me More ทั้งเทอม อีกทั้งยังตองรอหูฟงจากสถาบันภาษาจัดซื้อดวย 

 
แนวทางแกไขปญหา 

เพ่ือการตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณใหเปนไปอยางรวดเร็วและราบลื่น ตองเปลี่ยนชวงเวลาการ
ตรวจเช็คเปลี่ยนอุกรณเปนชวงปดเทอม และตองประสานงานกับสถาบันภาษาเรื่องกําหนดการใชหองสอบ
หรือใชเกี่ยวกับกิจกรรมโปรแกรม Tell Me More กอนลวงหนา เนื่องจากครั้งนี้กําหนดการมาแบบดวนและ
ไมไดประสานงานกันลวงหนา ทําใหการวางแผนการทํางานตองเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดวางแผนเอาไว 

 
การประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม  
ประเมินดวยแบบประเมินออนไลน URL: https://forms.gle/t28WFjXhppHD7qh5A 
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13. กิจกรรมขยายระยะเวลาการใชบริการคอมพิวเตอรหอง INC11 และ INC12 ตอครั้ง 
ผลการดําเนินงาน 

งานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคน ไดทํากิจกรรมขยายเวลาการใชบริการ
คอมพิวเตอรหอง INC11 และ INC12 ตอครั้ง โดยไดทําการเพ่ิมเวลาจากครั้งละ 2 ชั่วโมง เปนครั้งละ 3 ชั่วโมง 
  
ปญหาและอุปสรรค 
 การเพ่ิมเวลาจากครั้งละ 2 ชั่วโมง เปน 3 ชั่วโมง นั่นทําทั้งหอง INC11 และ INC12 แตเนื่องจากมีการ
ใชงานสอบ Tell Me More เขามาแทรก โดยใชงานท้ังเทอม ทําใหการเพ่ิมเวลาตองสลับกับการใชเวลาเทา
เดิมอีกทั้งนักษารอใชงานจํานวนมาก จึงตองปรับเพ่ิมลดเวลาตามการปริมาณนักศึกษาใชงานในชวงเวลานั้น ๆ 
ทําใหกิจกรรมเพ่ิมเวลาไมเปนไปตามกําหนดการเวลาที่กําหนดไว 
  
แนวทางแกไขปญหา 
 เพ่ือการเพ่ิมเวลาการใชงานเปนไปตามที่กําหนด ตองลดชวงเวลาจัดกิจกรรม และเลื่อนชวงเวลาจัด
กิจกรรมเนื่องจากชวงเวลาที่กําหนดจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการใชงานสอบ Tell Me More มาแทรก และในป    
ตอๆ ไปจะจัดสอบทุกๆ ป ดังนั้นจึงจําเปนตองขยับชวงเวลาจัดกิจกรรมใหไมตรงชวงเวลาจัดสอบ Tell Me 
More 
 
การประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม 
 ประเมินดวยแบบประเมินออนไลน URL: https://forms.gle/t28WFjXhppHD7qh5A 
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14. กิจกรรมพัฒนาโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและการรับสงมอบงาน 
ผลการดําเนินงาน  
 โปรแกรมบริหารจัดการและสงมอบงาน เปนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใหผูรับบริการงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศไดติดตามความกาวหนาของระบบงานที่ไดใหพัฒนาขึ้น และผูใหบริการสามารถเก็บผลงานการ
พัฒนางาน เปนการอํานวยความสะดวกและเห็นความกาวหนาของงานท่ีทํา โดยมีหนาจอและสวนประกอบ
ของโปรแกรมดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
ปญหาและอุปสรรค  
 เนื่องจากการใชโปรแกรม อยูในชวงแรกของการทํางาน อาจทําใหไมสะดวกกับการติดตอสื่อสารกับ
ผูรับบริการ เชน การเขาไปดูรายละเอียดของงานที่ทํา การแจงการนัดหมายยังไมสามารถทํางานไดเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 
แนวทางแกไขปญหา 
 ทางผูพัฒนาโปรแกรมไดเก็บขอมูลของปญหาที่เกิดข้ึนและจะไดทําการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมในสวน
ที่ยงัมีปญหาตอไป  
 
การประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม  

ประเมินดวยแบบประเมินออนไลน URL: https://bit.ly/2mkphtz 
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15. กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพโปรเจคเตอรและอุปกรณตอพวง 
ผลการดําเนินงาน 

 
ปรับเปลี่ยนโปรเจคเตอร หองประชุมเอ้ืองสายสองแสง ชั้น 3 

 

 
ปรับเปลี่ยนโปรเจคเตอร หอง Mini Theater ชั้น 4 

 
ปญหาและอุปสรรค  
 1. ขาดอุปกรณคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพประจําแตละหอง 
 2. แสงสวางภายในหองยังไมเพียงพอ 
แนวทางแกไขปญหา  
 1. จัดอุปกรณคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพประจําแตละหอง 
 2. ปรับปรุง เพ่ิมเติม แสงสวางภายในหองใหดีข้ึน 
การประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม  

ประเมินดวยแบบประเมินออนไลน URL: https://forms.gle/R4HLoyfqE8CVkwKh9 
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16. กิจกรรมจัดหาระบบประชุมทางไกลเปนแบบ FULL HD 
 หมายเหต ุอยูระหวางขอตั้งงบประมาณ ปงบประมาณ 2564 
 
17. กิจกรรมจัดทําขั้นตอนการใหบริการงานถายทอดสด  
ผลการดําเนินงาน  

 
 
ปญหาและอุปสรรค  
 - ไมมี - 
 
แนวทางแกไขปญหา  
 - ไมมี - 
 
การประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม  

ประเมินดวยแบบประเมินออนไลน URL: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiarVPDvESh46LeGgIOcwLKVwV89KA8RzuFQpxb
Cr1r4OYSA/viewform?fbclid=IwAR1ly3Cg9F56fUOfv3YUWc_smQjEgIJYJbvTy3GsNU8n3NcpfqmL
iRpWtzo 
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18. กิจกรรมจัดทําโครงการจัดหาอุปกรณสนับสนุนงานถายทอดสด ในปงบประมาณ 2563 
หมายเหตุ ตามที่สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาไดเสนอโครงการเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณในกิจกรรม

ถายทอดสด ผลการพิจารณา เห็นควรใหเสนอของบประมาณในป 2564 โดยจัดทําเปนแผนการจัดหาครุภัณฑ
ของหนวยงานประกอบการเสนอขอ ตอไป 
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19. กิจกรรมใหบริการออกแบบ  Infographics เพื่อการประชาสัมพันธ  
ผลการดําเนินงาน 

 ในปงบประมาณ 2562 ใหบริการออกแบบ Infographics เพ่ือการประชาสัมพันธ ทั้งหมดจํานวน 
220 ชิ้นงาน ตัวอยางเชน 
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ปญหาและอุปสรรค  

- ไมมี - 
แนวทางแกไขปญหา  

- ไมมี - 
การประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม 
ประเมินดวยแบบประเมินออนไลน URL: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-YEqfa6ImkOxsrXDdxepJtvRj2JepVhGkFMLxnb2-
0LTrTA/viewform?fbclid=IwAR1ly3Cg9F56fUOfv3YUWc_smQjEgIJYJbvTy3GsNU8n3NcpfqmLiRpWtzo 
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แนวทางในการพัฒนาการใหบริการปงบประมาณ 2563  
 
1. งานสํานักงาน 

ดําเนินการพัฒนาระบบเอกสารราชการใหอยูในรูปแบบของระบบแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส           
(e-Form) มาใชในการจัดทําหนังสือราชการประเภทตาง ๆ เปนการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา สงผลใหเกิดความคลองตัวและรวดเร็วในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
 
2. งานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

จากผลการสํารวจความตองการของผูใชงานของฝายบริการและจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรใน
ป 2562 นั้นทําใหทราบวาในความตองการของผูใชงานตองการความเสถียรภาพและความรวดเร็วในการใชงาน
ของระบบซึ่งในทางปฏิบัติจริง ทางฝายบริหารและจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรยังมีอุปสรรคในดานของ
ความเสถียรภาพของระบบเนื่องจากปญหาระบบไฟฟาภายในมหาวิทยาลัย ยังมีเสถียรภาพไมดีเทาที่ควรจึงมี
แนวทางในการพัฒนาการใหบริการคือวา ควรจะมีการนําระบบการใหบริการผูใชงานบางสวนนําขึ้นไปบน
ระบบ Cloud Computer System ซึ่งมีความเสถียรภาพมากกวา และทําใหผูใชงานไมขาดความตอเนื่องใน
การใชงานระบบ 
 
3. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

จัดทําโปรแกรมการเก็บระยะเวลาการใหบริการของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ซึ่งแตละงานจะทําการ
กรอกขอมูลระยะเวลาของการใหบริการแตละครั้ง และนํามาประมวลผลเปนระยะเวลาในการตอบสนองตอ
การใหบริการของสํานักทั้งหมด 
 
4. งานพัฒนาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 
 จัดใหมีโครงการเพื่อสงเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ อยางมีคุณภาพแกอาจารย 
เพ่ือใหนักศึกษาตลอดจนประชาชนท่ัวไปไดมีแหลงเรียนรูในหองเรียน และนอกหองเรียนอยางยั่งยืน โดยใน
ปงบประมาณ 2563 มีเปาหมายที่จะผลิตรายวิชาออนไลนเต็มรูปแบบเพ่ือสนับสนุนระบบการเรียนการสอน
ออนไลนที่มหาวิทยาลัยใหบริการ 
 
5. งานจัดฝกอบรมและบริการวิชาการ 
 จัดโครงการจัดอบรมและบริการวิชาการ จํานวน 3 โครงการ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสําหรับอาจารยและบุคลากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลสําหรับนักศึกษา และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
สําหรับผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีและดิจิทัลใหแก อาจารย บุคลากร 
นักศึกษา และผูสูงอายุ เพ่ือนําไปใชในการเรียน การสอน การวิจัย การพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันใหดียิ่งข้ึน 
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6. งานดูแลและซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร 
จากแบบสอบถามความตองการของผูรับบริการงานดูแลและซอมบํารุงคอมพิวเตอรประจําป

งบประมาณ 2563 ผูรับบริการตองใหบริการมีการอธิบายชี้แจงและแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ 
กระบวนการและขั้นตอนของการใหบริการไดอยางชัดเจนดังนั้นฝายดูแลและซอมบํารุงคอมพิวเตอรจึงไดจัดให
มีโครงการประชาสัมพันธรายละเอียดการใหบริการและขั้นตอนการใชบริการของฝายซอมบํารุงคอมพิวเตอรให
อยูในรูปแบบของ online และ offline คอืการประชาสัมพันธบนเว็บไซตและจัดทําแผนพับคูมือการใชบริการ 
 
7. งานบริการหองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน 

จากแบบสอบถามความตองการของผูรับบริการงานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคน
ประจําปงบประมาณ 2563 ผูรับบริการตองใหบริการมีการอธิบายชี้แจงและแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ 
กระบวนการและขั้นตอนของการใหบริการไดอยางชัดเจนดังนั้นฝายงานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือ
การสืบคนจึงไดจัดใหมีโครงการประชาสัมพันธรายละเอียดการใหบริการและขั้นตอนการใชบริการของฝาย
ซอมบํารุงคอมพิวเตอรใหอยูในรูปแบบของ online และ offline คือการประชาสัมพันธบนเว็บไซตและจัดทํา
แผนพับคูมือการใชบริการ และผูรับบริการยังตองการเครื่องคอมพิวเตอรที่เร็วกวาเดิม ดังนั้นงานบริการ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนจึงไดจัดใหมีกิจกรรมจัดทําโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหม 
หอง INC12 จํานวน 134 เพ่ือการใชงานที่เร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

 
8. งานบริการหองมินิเธียเตอร หองมินิสตูดิโอ และ หองประชุม 

งานบริการหองมินิเธียเตอร หองมินิสตูดิโอ และหองประชุม ใหบริการแกนักศึกษา บุคลากร และ
อาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม บริการหองเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จากผลประเมิน
ปญหาและอุปสรรคสรุปไดวา ทางสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จําเปนตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรที่มี
ประสิทธิภาพประจําแตละหองเพ่ือใหผูมารับบริการไดรับความสะดวกไมตองพกพาคอมพิวเตอรมาเอง และมี
การปรับปรุงแสงสวางภายในหองทีย่ังไมเพียงพอใหเพียงพอตอการใชงาน 
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2562 
 

ผลการดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ประชุมทบทวนการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร โดยนําแผน 
Improvement Plan มาใช 

ไดแผนพัฒนาบุคลากร (2562) 1 แผน มีแผนงานในดานการพัฒนาบุคลากร 
ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร 
และบุคลากรในสํานักฯ ตลอดจน
นําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานกัฯ 

  

เผยแพรแผนการพัฒนาบุคลากรใน
เว็บไซตของสํานักฯ 

ไดเผยแพรแผนพัฒนาบุคลากรใน
เว็บไซตของสํานักฯ 

1 เว็บไซต ผูบริหารและบุคลากร ตลอดจน
บุคคลภายนอก ทราบแผนการทํางาน 

  

ประชุมเพื่อกํากับ ติดตาม การไป
พัฒนาตนเองของบุคลากร 

การประชุมบุคลากรของสํานักฯ  
 

2 ครั้ง ผูบริหารและบุคลากร ไดทราบถึงผล
การไปพัฒนาตนเองของบุคลากรของ
สํานักฯ 

  

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร รายงานผลสําเร็จการพัฒนาตนเอง
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ป 2562 

1 ฉบับ มีรายงานผลการเขารวม อบรม/
สัมมนา ของบุคลากรของสํานักฯ 

  

นํารายงานผลการพัฒนาตนเองตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ป (2562) มา
จัดทํา (ราง) แผนพัฒนาบุคลากร 
(2563) 

(ราง) แผนพัฒนาบุคลากร (2563) 1 ฉบับ ได (ราง) แผนพัฒนาบุคลากร (2562) 
ผานการระดมความคิดจากผูบริหาร
และบุคลากร 

  

จัดทําและนํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตังบงชี้ที่ 4.2 ระบบ
การพัฒนาบุคลากรพรอมหลักฐาน 
เขาสูระบบ e-SAR 

ขอมูล ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบการ
พัฒนาบุคลากรพรอมหลักฐาน ใน
ระบบ e-SAR 

1 ตัวบงชี ้ มรีายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
และหลักฐานอางอิง ในระบบ e-SAR 
พรอมใหผูตรวจประเมินอาน 

  

 

ผลการดําเนินงาน 
 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 
ไดทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2562 โดยนําแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) มาใชในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2562  โดยแผนงานดังกลาว
ไดรับความรับความเห็นชอบจากผูบริหารและบุคคลากรของสํานักฯ และนําเสนอเขาสูท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ โดยไดนําแผนพัฒนาบุคลากรที่ได เผยแพรในเว็บไซตสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพ่ือใหผูบริหารและ
บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก ทราบแผนการดําเนินงาน จัดประชุมกํากับและติดตามการไปพัฒนาตนเองของ
บุคลากร ไดแทรกวาระการประชุมในการประชุมบุคลากรของสํานักฯ แจงใหบุคลากรที่ไดไปเขารวมอบรม/สัมมนา
มาแลว ใหจัดทํารายงานผลการเขารวมอบรม/สัมมนา ทุกครั้ง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานประกอบการประกันคุณภาพ
ของสํานักฯ นําผลการเขารวมอบรม/สัมมนา ตลอดจนการเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่เปนการพัฒนาดานบุคลากรใน
ดานตางๆ มาโดยนําขอเสนอแนะของที่ประชุมมาจัดทําสรุปผลการเขารวมกิจกรรม/อบรม/สัมมนา เพ่ือการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร ในปงบประมาณ 2562 มานําเสนอในที่ประชุมผูบริหารและบุคลากร นําผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2562 มาจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2563 ผูรับผิดชอบ
ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร ทําการรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเขารับการ
ประเมินดานการประกันคุณภาพ โดยขอมูลดังกลาวมาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  และนํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตังบงชี้ที่ 4.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรพรอมหลักฐาน เขาสูระบบ e-SAR พรอมให
คณะกรรมการผูตรวจประเมินอาน 
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ภาพกิจกรรมการเขารวม อบรม/สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเองของบุคลกร
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ปญหาและอุปสรรค   
 - ไมมี – 
 
ขอเสนอแนะ เพื่อใชจัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ (2563) 

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่  2 ควรทําการสํารวจงบประมาณของโครงการพัฒนาบุคลากรคงเหลือ และนํา

งบประมาณในสวนนั้นมาจัดอบรมใหแกบุคลากรของสํานัก โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายเก่ียวกับการเขาสูตําแหนงท่ี

สูงข้ึน  เชน การประเมินคางาน การเขียนโครงรางงานวิจัย ฯลฯ 
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รายงานผลสําเร็จการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากร สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ตัวบงช้ี หนวยนับ เปาหมาย 
การบรรลุตัวชี้วัด 

บรรลุ (), ไมบรรล ุ() 
หมายเหต ุ

การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู 

1 การจัดทําแผนการจดัการความรูและแลกเป ีย่นเรยีนรู การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้ง 1  1. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู เรื่อง 
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการครุภัณฑสาํนักดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา จํานวน 1 ครั้ง 
2. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู เรื่อง 
การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ครุภัณฑ จํานวน 1 ครั้ง  

2 การประชุมกับหนวยงานภายในและภายนอก จํานวนครั้งในการประชุม ครั้ง 4  1.ประชุมเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการประกันคณุภาพการศึกษา
ระหวางหนวยงานสนับสนุน เรื่อง การ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงาน
ประกันคณุภาพหนวยงานสนับสนุน 
(e-SAR) จํานวน 1 ครั้ง 
2. ประชุมคณะกรรมการยกรางเกณฑ
มาตรฐานการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน หนวยงานสนับสนุน 
จํานวน 1 ครั้ง 
3. ประชุมพัฒนาคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ดําเนินการ
วิพากษคูมือการประกันคุณภาพภายใน 
หนวยงานสนับสนุน จํานวน 1 ครัง้ 
4. ดําเนินการเพ่ือจดัการความรู (KM) 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ 2562 หัวขอ "แนวปฏิบัติ
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ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ตัวบงช้ี หนวยนับ เปาหมาย 
การบรรลุตัวชี้วัด 

บรรลุ (), ไมบรรล ุ() 
หมายเหต ุ

ที่ดีในการดําเนินการจัดการความรู 
(KM) ของหนวยงานและ
มหาวิทยาลยั" จํานวน 1 ครั้ง 

3 การปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน จํานวนคูมือในการปฏิบัติงาน เลม 1  1.คูมือการใชงานระบบการบริหาร
จัดการครุภัณฑ จํานวน 1 เลม 

สงเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการบริการและการทํางาน 

4 สงบุคลากรเขารวมอบรม/กิจกรรมดานคณุธรรม 
จริยธรรม เชน กิจกรรมจิตอาสา บุคลากรดีเดน เปนตน 

จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมอบรม/รวม
กิจกรรมดานคณุธรรม จริยธรรม 

คน 15  1.กิจกรรมจติอาสา จํานวน 6 คน 
2.กิจกรรมวันราชภัฏ จํานวน 9 คน 

5 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานและการสราง
บรรยากาศในการทํางาน (กิจกรรม 5 ส) 

จํานวนครั้งการจดัสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน 

ครั้ง 1  1.กิจกรรม 5 ส จํานวน 1 ครั้ง 

6 การจัดกิจกรรมสันทนาการในโอกาสตางๆ เชน วันเกิด 
วันขึ้นปใหม การแขงขันกีฬา เปนตน 

จํานวนครั้งของกิจกรรรมสันทนาการ ครั้ง 2  1.กิจกรรมวันเกิด จํานวน 4ครั้ง 
2.กิจกรรมวันขึ้นปใหม จํานวน 1 ครั้ง 
3.กิจกรรมงานกีฬาสี จํานวน 1 ครั้ง 

สงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา  

7 บุคลากรเขารวมฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

จํานวนบุคลากรที่เขารวมฝกอบรม
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คน 15  1. Fortigate Advanced setup 
Workshop จํานวน 5 คน 
2.การเผยแพรผลงานทางวิชาการโดย
ใชโปรแกรม Dspace และ Google 
Scholar จํานวน 5 คน 
3. การออกแบบสื่อกราฟกและ
มัลติมีเดียเพ่ือการประชาสมัพันธ
องคกร จํานวน 3 คน 
4.การเฝาระวังความปลอดภัยระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรอยางมืออาชีพ 
(Network&Security) จํานวน 10 คน 
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ตัวบงช้ี หนวยนับ เปาหมาย 
การบรรลุตัวชี้วัด 

บรรลุ (), ไมบรรล ุ() 
หมายเหต ุ

5.การอบรมเชงิปฏิบัติการ โครงการ
พัฒนาบุคลากรฝายพัฒนานวัตกรรม
การเรยีนการสอนอิเล็กทรอนิกส 
จํานวน 10 คน 

8 สงบุคลากรเขารวมฝกอบรมหรือศกึษาดูงาน ดานการ
ประกันคณุภาพ 

จํานวนบุคลากรที่เขารวมฝกอบรม
ดานการประกันคณุภาพ 

คน 2  1. โครงการแลกเปลีย่นเรียนรูดานการ
ประกันคณุภาพการศึกษา และการ
ดําเนินการเพ่ือการจัดการความรู (KM) 
เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิาร
จัดการงานประกันคณุภาพ 

9 การเขารวมกิจกรรม/อบรมทางดานภาษาและวัฒนธรรม จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมกจิกรรม/
อบรม ทางดานภาษาและวัฒนธรรม 

คน 10  1. พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 เน่ืองในวัน “วันราชภัฏ” 
จํานวน 6 คน 
2. กิจกรรม “ราชภฏันอมพลเีทิดบารมี
ทั่วหลา” จํานวน 6 คน 
3.พิธีสระเกลาดําหัวคณะผูบริหารและ
ผูเกษียณ และการแขงขันลาบพื้นเมือง 
เนื่องในประเพณีป ใหม เมือง และ
เทศกาลสงกรานต จํานวน 13 คน 

10 บุคลากรเขารวมการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานใน
ประเทศ  

จํานวนบุคลากรที่เขารวมการอบรม 
สัมมนา หรือศึกษาดงูานในประเทศ 

คน 10  1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดําเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการศึกษา" ครั้งท่ี 38 
(WUNCA 38th) จังหวัดภูเก็ต 
2.โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักดจิิทัล
เพ่ือการศึกษา ประจําป 2562 เรื่อง 
ยกระดับการบริการดานเทคโนโลยี

57 



ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ตัวบงช้ี หนวยนับ เปาหมาย 
การบรรลุตัวชี้วัด 

บรรลุ (), ไมบรรล ุ() 
หมายเหต ุ

ดิจิทัลสูมาตรฐานสากล ณ จังหวัด
กระบี ่

สงเสริมใหบุคลากรกาวหนาในอาชีพ 

11 บุคลากรเขารวมการอบรมดานความกาวหนาในวิชาชีพ จํานวนบุคลากรที่เขารวมการอบรม คน 10  1.การเขียนโครงรางงานวิจัยเพ่ือขอทุน
มหาวิทยาลยัและเขาสูตําแหนงทีสู่งข้ึน  
จํานวน 21 คน 
2.อบรมแนวปฏิบัติการเบิกจายทนุวิจัย 
จํานวน 6 คน 

  

              เกณฑความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2561 
       โดยแยกประเมินเปนฝายงานในสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จากจํานวนบุคลากรทั้งหมด 19 คน ดังนี้  

1. รอยละของบุคลากรหนวยงานบริหารและจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Network) จากจํานวนทั้งหมด 5 คน ไดไปพัฒนาตนเอง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100 

2. รอยละของบุคลากรหนวยงานพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) จากจํานวนทั้งหมด 4 คน ไดไปพัฒนาตนเอง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 100 

3. รอยละของบุคลากรหนวยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) จากจํานวนท้ังหมด 4 คน ไดไปพัฒนาตนเอง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 100 

4. รอยละของบุคลากรหนวยจัดอบรมและบริการวิชาการ (Training) จากจํานวนท้ังหมด 1 คน ไดไปพัฒนาตนเอง จํานวน 1 คน คิดเปน รอยละ 100 

5. รอยละของบุคลากรหนวยดูแลและบํารุงระบบคอมพิวเตอร (Computer Maintenance) จากจํานวนทั้งหมด 2 คน ไดไปพัฒนาตนเอง จํานวน 2 คน 

    คิดเปนรอยละ 100 

6.  รอยละของบุคลากรหนวยงานสํานักงาน จากจํานวนทั้งหมด 3 คน ไดไปพัฒนาตนเอง จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 100 

7. รอยละของบุคลากรไดเขารับการอบรมเรื่องการขอเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึนไป จากจํานวนบุคลากรทั้งหมด 19 คน เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการขึ้นสูตําแหนงที่

สูงข้ึน จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 100 

        จากขอ 1-7 สามารถสรุปการไปพัฒนาตนเองของบุคลากร สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งจากแผนพัฒนาบุคลกรและแผนยุทธศาสตร สํานัก
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหมีคุณภาพโดยยึดหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good Governance) เปาประสงคที่ 1 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดีสรางคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติของ
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บุคลากรในองคกร (Healthy Organization) ควบคูกับการสรางธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทํางานใหมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) ซึ่งมีการกําหนด
เปาหมายของแผนพัฒนาบุคลากร ป 2561 ไวที่รอยละ 80 ดังนั้น จึงถือวาบรรลุตัวชี้วัด 

   โดยจัดอบรมเรื่อง การเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือขอทุนมหาวิทยาลัยและเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน ซึ่งไดเชิญวิทยากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มาใหความรูแกบุคลากร
ที่สนใจ โดยไดเสนอโครงการเพ่ือขอทุนวิจัย จํานวน 6 เรื่อง ไดผลการอนุมัติทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย จํานวน 4 เรื่อง ไดแก 1. การพัฒนาระบบตรวจสอบสภาพแวดลอมใน
หองบริหารและจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรดวยเทคโนโลยี IOT ผาน Line API ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย
อินเทอรเน็ตไรสายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 3. ระบบบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานขอมูลผูใชระบบเครือขาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 4. การศึกษา
ปจจัยยอมรับระบบอีเลิรนนิงของนักศึกษาและอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และเม่ือสิ้นปงบประมาณ 2562 ผูที่ไดรับทุนวิจัยทั้งหมด 4 เรื่อง สามารถจัดทํารูปเลม
วิจัยฉบับสมบูรณแลวเสร็จทันระยะเวลาที่กําหนดได คิดเปนความสําเร็จ รอยละ 100 
 

ขอเสนอแนะ 
   เนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหจัดทําผลงานวิจัย วิเคราะห สังเคราะห คูมือการปฏิบัติงาน และ

การประเมินคางาน เพ่ือยื่นขอเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น ผูบริหารของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จึงสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมอบรม เชน อบรมการเขียนโครงการเพ่ือขอทุนวิจัย 
หรือ อบรมการทําเอกสารคูมือปฏิบัติงาน หรือ การทําเอกสารบทความวิชาการเพ่ือนําไปเผยแพร  โดยกําหนดใหบุคลากรย่ืนในการขอข้ึนสูตําแหนงที่สูงขึ้น ในป พ.ศ. 2563 
อยางนอย 4 คน  ไดมีการสํารวจ และดําเนินการดังนี ้

1. สํารวจบุคลากรที่มีความประสงคจัดทําผลงานวิชาการ ป 2563 จํานวน 5 คน โดยบุคลากรมีประสงคเพ่ือขอทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน 

ประสงคทําวิจัยแบบไมขอทุนวิจัย จํานวน 2 คน และมีความประสงคจะทําวิเคราะห จํานวน 1 คน 

2. ดําเนินงานสงเสริมใหบุคลากรที่จัดทําผลงานวิชาการ ป 2562 จํานวน 4 ทาน ใหเขียนบทความไปเผยแพรในวารสารวิชาการ และจัดทําคูมือ

ปฏิบัติงาน 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาควรจัดทําแผนในการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุน/สงเสริม ใหบุคลากรทั้ง 2 ประเด็น สามารถพัฒนาผลงานเพ่ือยื่นขอตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
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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 นายมารุต  เปยมเกตุ หัวหนาสํานักงาน

ผูอํานวยการ

1.อบรมดาน Network Administrator

2.อบรมดาน Data Base 

Administrator และ Business 

Intelligence : BI

3.อบรมดาน IoT

4.อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : 

ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส.)

5.อบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคล

สําหรับหัวหนางาน

/

/

/

/

/

1.Fortigate Advanced setup Workshop (9 ม.ค.2562)

2.CCNA R&S by Jodoi (หลักสูตรออนไลน 2 เม.ย. 2562) 

3.SQL Server Administrator Part 1 SQL Education with a 

purpose (หลักสูตรออนไลน 30 ส.ค. 2562) 

4. Raspberry Pi Basic Course Online by TESR (หลักสูตรออนไลน

 4 ก.ย. 2562) 

5.การใชงานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลนดวย Open

 edX (2-3 ก.ค. 2562)

6.บทบาทของผูบังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชา

และคุณธรรมสําหรับขาราชการ (หลักสูตรออนไลน 27 ส.ค. 2562)

7.การพัฒนานักบริหารภาครัฐ : การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความ

หลากหลาย (หลักสูตรออนไลน 30 ส.ค. 2562)

8.การบริหารงบประมาณและการเงิน (หลักสูตรออนไลน 27 ส.ค. 

2562)

9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนการใหบริการ 

ปงบประมาณ 2562 (27 พ.ย. 2562)

10.การอบรมเชิงปฏิบัติการฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ (18

 ธ.ค.2562)

ผลการเขารวมอบรม
(ระบุหัวขออบรมและวันท่ีเขารวมอบรม)

แผนพฒันาบุคลากร
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพฒันาตนเอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ต.ค.61-

ธ.ค.61

ม.ค.62-

มี.ค.62

เม.ย.62-

มิ.ย.62

ก.ค.62-

ก.ย.62

ผลการเขารวมอบรม
(ระบุหัวขออบรมและวันท่ีเขารวมอบรม)

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพฒันาตนเอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

11.การเขียนผลงานวิเคราะหจากงานประจําอยางมืออาชีพ  รุนที่ 1 

(3-4 ส.ค.2562)

12.การเสริมสราง "วัฒนธรรมองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีงาม" 

(28 พ.ค. 2562)

13.ยกระดับการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากล (4-7 

มิ.ย. 2562)

14.การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ 

(4-5 ก.ย. 2562)
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ต.ค.61-

ธ.ค.61

ม.ค.62-

มี.ค.62

เม.ย.62-

มิ.ย.62

ก.ค.62-

ก.ย.62

ผลการเขารวมอบรม
(ระบุหัวขออบรมและวันท่ีเขารวมอบรม)

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพฒันาตนเอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

2 นางสาวนันทาวดี  คุณศิลป หัวหนางาน

บริหารงานทั่วไป

1.การบริหารและการจัดการงาน

สํานักงาน เชน ดานการเงิน ดานแผน

และงบประมาณ การประกันคุณภาพ

การศึกษา การจัดการความรู การ

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

2.ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน

3.หัวขอเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ภายใน

/

/

/

/

/

/

1.การเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือขอทุนมหาวิทยาลัยและเขาสูตําแหนงท่ี

สูงขึ้น (10 ต.ค.2561)

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนการใหบริการ 

ปงบประมาณ 2562 (27 พ.ย. 2561)

3.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหคําปรึกษาเพื่อเสนอขอกําหนด

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (9 พ.ย.2561)

4.การอบรมเชิงปฏิบัติการฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ (18 

ธ.ค.2561)

5.การปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพหนวยงาน

สนับสนุน (e-SAR) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (2 พ.ค. 2562)

6.การเสริมสราง "วัฒนธรรมองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีงาม" 

(28 พ.ค. 2562)

7.ยกระดับการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากล (4-7 มิ.ย.

 2562)

8.การเขียนผลงานวิเคราะหจากงานประจําอยางมืออาชีพ รุนท่ี 1 (3-4

 ส.ค. 2562)

9.การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ 

(4-5 ก.ย. 2562)

62 



ต.ค.61-

ธ.ค.61

ม.ค.62-

มี.ค.62

เม.ย.62-

มิ.ย.62

ก.ค.62-

ก.ย.62

ผลการเขารวมอบรม
(ระบุหัวขออบรมและวันท่ีเขารวมอบรม)

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพฒันาตนเอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

3 นายธีระพงษ  ใจคํามา หัวหนางาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

1.การพัฒนาและออกแบบเว็บไซตดวย

 PHP และเครื่องมือที่เก่ียวของ

2.อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ

สอนและการทํางาน

3.อบรมดานการบริหารจัดการ

4.หัวขอเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน /

/

/

/

/

/

1.การเฝาระวังความปลอดภัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางมือ

อาชีพ (Network&Security) (13 มี.ค. 2562)

2.การใชงานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลนดวย Open

 edX (2-3 ก.ค. 2562)

3.การเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือขอทุนมหาวิทยาลัยและเขาสูตําแหนงท่ี

สูงขึ้น (10 ต.ค.2561)

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนการใหบริการ 

ปงบประมาณ 2562 (27 พ.ย. 2561)

5.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหคําปรึกษาเพื่อเสนอขอกําหนด

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (9 พ.ย.2561)

6.การอบรมเชิงปฏิบัติการฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ (18 

ธ.ค.2561)

7.การปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพหนวยงาน

สนับสนุน (e-SAR) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (2 พ.ค. 2562)

8.การเสริมสราง "วัฒนธรรมองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีงาม" 

(28 พ.ค. 2562)

9.ยกระดับการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากล (4-7 มิ.ย.

 2562)

10.การเขียนผลงานวิเคราะหจากงานประจําอยางมืออาชีพ รุนที่ 2 

(17-18 ส.ค. 2562)

11.การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ 

(4-5 ก.ย. 2562)
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ต.ค.61-

ธ.ค.61

ม.ค.62-

มี.ค.62

เม.ย.62-

มิ.ย.62

ก.ค.62-

ก.ย.62

ผลการเขารวมอบรม
(ระบุหัวขออบรมและวันท่ีเขารวมอบรม)

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพฒันาตนเอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

4 นางสาวจริยา  หมื่นแกว นักวิชาการเงิน

และบัญชี

1.การตรวจสอบหลักฐานการจายเงนิ 

และการเบิกจายที่ถูกตองของสวน

ราชการ

2.วินัยทางการเงิน การคลังกับการ

บริหารงานการเงินในสวนราชการ

3.การเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน

คุณภาพของสํานัก

/

/

/

/

/

/

1.การเขียนรายงานวิจัยการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย(R2R)

2.การเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือขอทุนมหาวิทยาลัยและเขาสูตําแหนงท่ี

สูงขึ้น (10 ต.ค.2561)

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนการใหบริการ 

ปงบประมาณ 2562 (27 พ.ย. 2561)

4.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหคําปรึกษาเพื่อเสนอขอกําหนด

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (9 พ.ย.2561)

5.การอบรมเชิงปฏิบัติการฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ (18 

ธ.ค.2561)

6.การปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพหนวยงาน

สนับสนุน (e-SAR) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (2 พ.ค. 2562)

7.การเสริมสราง "วัฒนธรรมองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีงาม" 

(28 พ.ค. 2562)

8.ยกระดับการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากล (4-7 มิ.ย.

 2562)

9.การเขียนผลงานวิเคราะหจากงานประจําอยางมืออาชีพ รุนท่ี 1(3-4 

ส.ค. 2562)

10.การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ 

(4-5 ก.ย. 2562)
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ต.ค.61-

ธ.ค.61

ม.ค.62-

มี.ค.62

เม.ย.62-

มิ.ย.62

ก.ค.62-

ก.ย.62

ผลการเขารวมอบรม
(ระบุหัวขออบรมและวันท่ีเขารวมอบรม)

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพฒันาตนเอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

5 นางสาวเสฏฐพร เสทธะยะ นักวิเคราะห

นโยบายและแผน

1.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน

คุณภาพของสํานัก

/ 1.การเพิ่มประสิทธภิาพดานการบรหิารจัดการงานประกันคุณภาพ

 (4-5 ก.ย. 2562)
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ต.ค.61-

ธ.ค.61

ม.ค.62-

มี.ค.62

เม.ย.62-

มิ.ย.62

ก.ค.62-

ก.ย.62

ผลการเขารวมอบรม
(ระบุหัวขออบรมและวันท่ีเขารวมอบรม)

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพฒันาตนเอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

6 นางสาวรุงทิวา  กิตติยังกุล นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.โปรแกรมประยุกตสําหรับการผลิต

สื่อมัลติมีเดีย

2.ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน

3.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน

คุณภาพของสํานัก

/

/ /

/

/

1.การใชงานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลนดวย Open

 edX (2-3 ก.ค. 2562)

2.การเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือขอทุนมหาวิทยาลัยและเขาสูตําแหนงท่ี

สูงขึ้น (10 ต.ค.2561)

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนการใหบริการ 

ปงบประมาณ 2562 (27 พ.ย. 2561)

4.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหคําปรึกษาเพื่อเสนอขอกําหนด

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (9 พ.ย.2561)

5.การอบรมเชิงปฏิบัติการฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ (18 

ธ.ค.2561)

6.การปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพหนวยงาน

สนับสนุน (e-SAR) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (2 พ.ค. 2562)

7.การเสริมสราง "วัฒนธรรมองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีงาม" 

(28 พ.ค. 2562)

8.ยกระดับการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากล (4-7 มิ.ย.

 2562)

9.การเขียนผลงานวิเคราะหจากงานประจําอยางมืออาชีพรุนที่ 1 (3-4 

ส.ค. 2562)

10.การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ 

(4-5 ก.ย. 2562)
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ต.ค.61-

ธ.ค.61

ม.ค.62-

มี.ค.62

เม.ย.62-

มิ.ย.62

ก.ค.62-

ก.ย.62

ผลการเขารวมอบรม
(ระบุหัวขออบรมและวันท่ีเขารวมอบรม)

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพฒันาตนเอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

7 นางพรพิมล  แกวฟุงรังษี นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.การบริหารจัดการระบบการเรียน

การสอนออนไลน

2.ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน

3.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน

คุณภาพของสํานัก

/

/ /

/

/

1.การใชงานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลนดวย Open

 edX (2-3 ก.ค. 2562)

2.การเผยแพรผลงานทางวิชาการโดยใชโปรแกรม Dspace และ 

Google Scholar (30 ม.ค. 2562)

3.แนวปฏิบัติการเบิกจายทุนวิจัย (20 ก.พ.2562)

4.การเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือขอทุนมหาวิทยาลัยและเขาสูตําแหนงท่ี

สูงขึ้น (10 ต.ค.2561)

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนการใหบริการ 

ปงบประมาณ 2562 (27 พ.ย. 2561)

6.การอบรมเชิงปฏิบัติการฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ (18 

ธ.ค.2561)

7.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหคําปรึกษาเพื่อเสนอขอกําหนด

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (9 พ.ย.2561)

8.การปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพหนวยงาน

สนับสนุน (e-SAR) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (2 พ.ค. 2562)

9.การเสริมสราง "วัฒนธรรมองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีงาม" 

(28 พ.ค. 2562)

10.การเขียนผลงานวิเคราะหจากงานประจําอยางมืออาชีพ รุนที่ 1 

(3-4 ส.ค. 2562)

11.การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ 

(4-5 ก.ย. 2562)
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ต.ค.61-

ธ.ค.61

ม.ค.62-

มี.ค.62

เม.ย.62-

มิ.ย.62

ก.ค.62-

ก.ย.62

ผลการเขารวมอบรม
(ระบุหัวขออบรมและวันท่ีเขารวมอบรม)

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพฒันาตนเอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

8 นางสาวพรรณนิภา  ดวงใย นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.การอบรมการใชงานโปรแกรม

คอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอนและการวจัย

2.การใชงานโปรแกรมการประมวลผล

ทางสถิติและวิเคราะหแบบสํารวจ

3.ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน

คุณภาพของสํานัก

/

/

/

/

/

/

1.การเฝาระวังความปลอดภัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางมือ

อาชีพ (Network&Security) (13 มี.ค. 2562)

2.การใชงานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลนดวย Open

 edX (2-3 ก.ค. 2562)

3.การเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือขอทุนมหาวิทยาลัยและเขาสูตําแหนงท่ี

สูงขึ้น (10 ต.ค.2561)

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนการใหบริการ 

ปงบประมาณ 2562 (27 พ.ย. 2561)

5.การอบรมเชิงปฏิบัติการฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ (18 

ธ.ค.2561

6.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหคําปรึกษาเพื่อเสนอขอกําหนด

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (9 พ.ย.2561)

7.การปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพหนวยงาน

สนับสนุน (e-SAR) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (2 พ.ค. 2562)

8.การเสริมสราง "วัฒนธรรมองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีงาม" 

(28 พ.ค. 2562)

9.การเขียนผลงานวิเคราะหจากงานประจําอยางมืออาชีพ รุนท่ี 2 

(17-18 ส.ค. 2562)

10.การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ 

(4-5 ก.ย. 2562)
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ต.ค.61-

ธ.ค.61

ม.ค.62-

มี.ค.62

เม.ย.62-

มิ.ย.62

ก.ค.62-

ก.ย.62

ผลการเขารวมอบรม
(ระบุหัวขออบรมและวันท่ีเขารวมอบรม)

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพฒันาตนเอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

9 นายวิวัฒนชัย  ขําประไพ นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  Virtual 

Server และ IOT

2.ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน

3.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน

คุณภาพของสํานัก

/

/ /

/

/

1.Fortigate Advanced setup Workshop (9 ม.ค.2562)

2.การเฝาระวังความปลอดภัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางมือ

อาชีพ (Network&Security) (13 มี.ค. 2562)

3.แนวปฏิบัติการเบิกจายทุนวิจัย (20 ก.พ.2562)

4.การเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือขอทุนมหาวิทยาลัยและเขาสูตําแหนงท่ี

สูงขึ้น (10 ต.ค.2561)

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนการใหบริการ 

ปงบประมาณ 2562 (27 พ.ย. 2561)

6.การอบรมเชิงปฏิบัติการฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ (18 

ธ.ค.2561)

7.ยกระดับการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากล (4-7 มิ.ย.

 2562)

8.การปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพหนวยงาน

สนับสนุน (e-SAR) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (2 พ.ค. 2562)

9.การเสริมสราง "วัฒนธรรมองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีงาม" 

(28 พ.ค. 2562)

10.การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ 

(4-5 ก.ย. 2562)
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ต.ค.61-

ธ.ค.61

ม.ค.62-

มี.ค.62

เม.ย.62-

มิ.ย.62

ก.ค.62-

ก.ย.62

ผลการเขารวมอบรม
(ระบุหัวขออบรมและวันท่ีเขารวมอบรม)

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพฒันาตนเอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

10 นายเจษฎา  ยาวุฑฒิ นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2.ระบบสตรีมมิ่ง (Streaming) 

สมัยใหม

3.ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน

คุณภาพของสํานัก

/

/

/

/

/

/

1.Fortigate Advanced setup Workshop (9 ม.ค.2562)

2.การใชงานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลนดวย Open

 edX (2-3 ก.ค. 2562)

3.การเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือขอทุนมหาวิทยาลัยและเขาสูตําแหนงท่ี

สูงขึ้น (10 ต.ค.2561)

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนการใหบริการ 

ปงบประมาณ 2562 (27 พ.ย. 2561)

5.การอบรมเชิงปฏิบัติการฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ (18 

ธ.ค.2561

6.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหคําปรึกษาเพื่อเสนอขอกําหนด

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (9 พ.ย.2561)

7.การปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพหนวยงาน

สนับสนุน (e-SAR) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (2 พ.ค. 2562)

8.การเสริมสราง "วัฒนธรรมองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีงาม" 

(28 พ.ค. 2562)

9.การเขียนผลงานวิเคราะหจากงานประจําอยางมืออาชีพ รุนท่ี 1 (4-5

 ส.ค. 2562)

10.การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ 

(4-5 ก.ย. 2562)
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ต.ค.61-

ธ.ค.61

ม.ค.62-

มี.ค.62

เม.ย.62-

มิ.ย.62

ก.ค.62-

ก.ย.62

ผลการเขารวมอบรม
(ระบุหัวขออบรมและวันท่ีเขารวมอบรม)

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพฒันาตนเอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

11 วาที่รอยตรีอานนท  มะโนเมือง นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.เทคโนโลยีทางดานเครือขายไรสาย 

การพัฒนาระบบเครือขายไรสาย

2.การบริหารจัดการระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร

3.ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน

คุณภาพของสํานัก

/

/

/

/

/

/

1.Fortigate Advanced setup Workshop (9 ม.ค.2562)

2.การเฝาระวังความปลอดภัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางมือ

อาชีพ (Network&Security) (13 มี.ค. 2562)

3.การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขาย

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา" ครั้งท่ี 38 (WANCA ครั้งที่ 38) 

(23-25 ม.ค. 2562)

4.แนวปฏิบัติการเบิกจายทุนวิจัย (20 ก.พ.2562)

5.การเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือขอทุนมหาวิทยาลัยและเขาสูตําแหนงท่ี

สูงขึ้น (10 ต.ค.2561)

6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนการใหบริการ 

ปงบประมาณ 2562 (27 พ.ย. 2561)

7.ยกระดับการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากล (4-7 มิ.ย.

 2562)

8.การอบรมเชิงปฏิบัติการฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ (18 

ธ.ค.2561)

9.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหคําปรึกษาเพื่อเสนอขอกําหนด

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (9 พ.ย.2561)

10.การปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพหนวยงาน

สนับสนุน (e-SAR) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (2 พ.ค. 2562)

11.การเสริมสราง "วัฒนธรรมองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีงาม" 

(28 พ.ค. 2562)

12.การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ 

(4-5 ก.ย. 2562)
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ต.ค.61-

ธ.ค.61

ม.ค.62-

มี.ค.62

เม.ย.62-

มิ.ย.62

ก.ค.62-

ก.ย.62

ผลการเขารวมอบรม
(ระบุหัวขออบรมและวันท่ีเขารวมอบรม)

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพฒันาตนเอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

12 นายชลิต  โปธา นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.อบรมดานการพัฒนา Web App 

ดวย CSS Framework

2.ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน

3.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน

คุณภาพของสํานัก

/

/ /

/

/

1.การเฝาระวังความปลอดภัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางมือ

อาชีพ (Network&Security) (13 มี.ค. 2562)

2.การเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือขอทุนมหาวิทยาลัยและเขาสูตําแหนงท่ี

สูงขึ้น (10 ต.ค.2561)

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนการใหบริการ 

ปงบประมาณ 2562 (27 พ.ย. 2561)

4.การอบรมเชิงปฏิบัติการฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ (18 

ธ.ค.2561)

5.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหคําปรึกษาเพื่อเสนอขอกําหนด

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (9 พ.ย.2561)

6.การปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพหนวยงาน

สนับสนุน (e-SAR) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (2 พ.ค. 2562)

7.การเสริมสราง "วัฒนธรรมองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีงาม" 

(28 พ.ค. 2562)

8.การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ 

(4-5 ก.ย. 2562)
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ต.ค.61-

ธ.ค.61

ม.ค.62-

มี.ค.62

เม.ย.62-

มิ.ย.62

ก.ค.62-

ก.ย.62

ผลการเขารวมอบรม
(ระบุหัวขออบรมและวันท่ีเขารวมอบรม)

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพฒันาตนเอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

13 นายบัณฑิต  นันทะเทศ นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.การวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนา

ระบบเว็บแอพพลิเคช่ันดวยรูปแบบ

การพัฒนาสมัยใหม

2.การออกแบบและพัฒนาระบบบน

อุปกรณเคลื่อนที่

3.ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน

คุณภาพของสํานัก

/

/

/

/

/

/

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขาย

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา" ครั้งท่ี 38 (WANCA ครั้งที่ 38) 

(23-25 ม.ค. 2562)

2.การเฝาระวังความปลอดภัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางมือ

อาชีพ (Network&Security) (13 มี.ค. 2562)

3.การเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือขอทุนมหาวิทยาลัยและเขาสูตําแหนงท่ี

สูงขึ้น (10 ต.ค.2561)

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนการใหบริการ 

ปงบประมาณ 2562 (27 พ.ย. 2561)

5.การอบรมเชิงปฏิบัติการฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ (18 

ธ.ค.2561)

6.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหคําปรึกษาเพื่อเสนอขอกําหนด

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (9 พ.ย.2561)

7.การปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพหนวยงาน

สนับสนุน (e-SAR) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (2 พ.ค. 2562)

8.ยกระดับการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากล (4-7 มิ.ย.

 2562)

9.การเสริมสราง "วัฒนธรรมองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีงาม" 

(28 พ.ค. 2562)

10.การเขียนผลงานวิเคราะหจากงานประจําอยางมืออาชีพ รุนที่ 2 

(17-18 ส.ค. 2562)

11.การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ 

(4-5 ก.ย. 2562)
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ต.ค.61-

ธ.ค.61

ม.ค.62-

มี.ค.62

เม.ย.62-

มิ.ย.62

ก.ค.62-

ก.ย.62

ผลการเขารวมอบรม
(ระบุหัวขออบรมและวันท่ีเขารวมอบรม)

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพฒันาตนเอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

14 นายกฤษณ  ขาวศรี นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.เทคโนโลยีที่ทันสมัยเก่ียวกับการ

ถายทอดสด การตัดตอ และการใช

กลอง

2.ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน

3.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน

คุณภาพของสํานัก

/

/ /

/

/

1.การใชงานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลนดวย Open

 edX (2-3 ก.ค. 2562)

2.การเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือขอทุนมหาวิทยาลัยและเขาสูตําแหนงท่ี

สูงขึ้น (10 ต.ค.2561)

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนการใหบริการ 

ปงบประมาณ 2562 (27 พ.ย. 2561)

4.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหคําปรึกษาเพื่อเสนอขอกําหนด

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (9 พ.ย.2561)

5.การอบรมเชิงปฏิบัติการฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ (18 

ธ.ค.2561)

6.การปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพหนวยงาน

สนับสนุน (e-SAR) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (2 พ.ค. 2562)

7.การเสริมสราง "วัฒนธรรมองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีงาม" 

(28 พ.ค. 2562)

8.ยกระดับการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากล (4-7 มิ.ย.

 2562)

9.การเขียนผลงานวิเคราะหจากงานประจําอยางมืออาชีพ รุนท่ี 2 

(17-18 ส.ค. 2562)

10.การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ 

(4-5 ก.ย. 2562)
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ต.ค.61-

ธ.ค.61

ม.ค.62-

มี.ค.62

เม.ย.62-

มิ.ย.62

ก.ค.62-

ก.ย.62

ผลการเขารวมอบรม
(ระบุหัวขออบรมและวันท่ีเขารวมอบรม)

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพฒันาตนเอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

15 นายณัฐพงษ  วงคจันทรตา นักวิชาการศึกษา 1.เทคโนโลยีที่ทันสมัยเก่ียวกับกราฟก

และมัลติมีเดีย

2.การทําอนิเมชัน

3.การตัดตอภาพนิ่ง และภาพคลื่อนไหว

4.ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน

5.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน

คุณภาพของสํานัก

/

/

/

/

/

/

/

1.การใชงานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลนดวย Open

 edX (2-3 ก.ค. 2562)

2.การเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือขอทุนมหาวิทยาลัยและเขาสูตําแหนงท่ี

สูงขึ้น (10 ต.ค.2561)

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนการใหบริการ 

ปงบประมาณ 2562 (27 พ.ย. 2561)

4.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหคําปรึกษาเพื่อเสนอขอกําหนด

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (9 พ.ย.2561)

5.การอบรมเชิงปฏิบัติการฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ (18 

ธ.ค.2561)

6.การปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพหนวยงาน

สนับสนุน (e-SAR) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (2 พ.ค. 2562)

7.การเสริมสราง "วัฒนธรรมองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีงาม" 

(28 พ.ค. 2562)

8.ยกระดับการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากล (4-7 มิ.ย.

 2562)

9.การเขียนผลงานวิเคราะหจากงานประจําอยางมืออาชีพ รุนท่ี 2 

(17-18 ส.ค. 2562)

10.การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ 

(4-5 ก.ย. 2562)
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ต.ค.61-

ธ.ค.61

ม.ค.62-

มี.ค.62

เม.ย.62-

มิ.ย.62

ก.ค.62-

ก.ย.62

ผลการเขารวมอบรม
(ระบุหัวขออบรมและวันท่ีเขารวมอบรม)

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพฒันาตนเอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

16 นายวิทูร  อุนแสน นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.อบรมดานเทคโนโลยี ระบบ 

Virtualization 

2.อบรมทางดานเทคโนโลยีระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย (wifi)

3.ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน

คุณภาพของสํานัก

/

/

/

/

/

/

1.การเฝาระวังความปลอดภัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางมือ

อาชีพ (Network&Security) (13 มี.ค. 2562)

2.การเผยแพรผลงานทางวิชาการโดยใชโปรแกรม Dspace และ 

Google Scholar

3.แนวปฏิบัติการเบิกจายทุนวิจัย (20 ก.พ.2562)

4.การเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือขอทุนมหาวิทยาลัยและเขาสูตําแหนงท่ี

สูงขึ้น (10 ต.ค.2561)

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนการใหบริการ 

ปงบประมาณ 2562 (27 พ.ย. 2561)

6.การอบรมเชิงปฏิบัติการฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ (18 

ธ.ค.2561)

7.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหคําปรึกษาเพื่อเสนอขอกําหนด

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (9 พ.ย.2561)

8.การปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพหนวยงาน

สนับสนุน (e-SAR) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (2 พ.ค. 2562)

9.การเสริมสราง "วัฒนธรรมองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีงาม" 

(28 พ.ค. 2562)

10.การเขียนผลงานวิเคราะหจากงานประจําอยางมืออาชีพ รุนที่ 1 

(3-4 ส.ค. 2562)

11.การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ 

(4-5 ก.ย. 2562)
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ต.ค.61-

ธ.ค.61

ม.ค.62-

มี.ค.62

เม.ย.62-

มิ.ย.62

ก.ค.62-

ก.ย.62

ผลการเขารวมอบรม
(ระบุหัวขออบรมและวันท่ีเขารวมอบรม)

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพฒันาตนเอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

17 นายจรูญ  บุตรแกว นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.การปรับใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

เพ่ือใหบริการกับนักศึกษา

2.การใชงานโปรแกรมการประมวลผล

ทางสถิติและการวิเคราะหแบบสอบถาม

3.ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน

คุณภาพของสํานัก

/

/

/

/

/

/

1.การเฝาระวังความปลอดภัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางมือ

อาชีพ (Network&Security) (13 มี.ค. 2562)

2.การเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือขอทุนมหาวิทยาลัยและเขาสูตําแหนงท่ี

สูงขึ้น (10 ต.ค.2561)

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนการใหบริการ 

ปงบประมาณ 2562 (27 พ.ย. 2561)

4.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหคําปรึกษาเพื่อเสนอขอกําหนด

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (9 พ.ย.2561)

5.การอบรมเชิงปฏิบัติการฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ (18 

ธ.ค.2561)

6.การปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพหนวยงาน

สนับสนุน (e-SAR) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (2 พ.ค. 2562)

7.การเสริมสราง "วัฒนธรรมองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีงาม" 

(28 พ.ค. 2562)

8.ยกระดับการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากล (4-7 มิ.ย.

 2562)

9.การเขียนผลงานวิเคราะหจากงานประจําอยางมืออาชีพ รุนท่ี 2 

(17-18 ส.ค. 2562)

10.การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ 

(4-5 ก.ย. 2562)
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ต.ค.61-

ธ.ค.61

ม.ค.62-

มี.ค.62

เม.ย.62-

มิ.ย.62

ก.ค.62-

ก.ย.62

ผลการเขารวมอบรม
(ระบุหัวขออบรมและวันท่ีเขารวมอบรม)

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพฒันาตนเอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

18 นายปยะพงษ  หินเกย นักวิชาการศึกษา 1.การปรับใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

กับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อ

บริการนักศึกษา

2.การใชงานโปรแกรมสราง

แบบสอบถามและการประมวลผลทาง

สถิติพรอมการวิเคราะหแบบสอบถาม

3.ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน

คุณภาพของสํานัก

/

/

/

/

/

/

1.Fortigate Advanced setup Workshop (9 ม.ค.2562)

2.การเฝาระวังความปลอดภัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางมือ

อาชีพ (Network&Security) (13 มี.ค. 2562)

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนการใหบริการ 

ปงบประมาณ 2562 (27 พ.ย. 2561)

4.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหคําปรึกษาเพื่อเสนอขอกําหนด

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (9 พ.ย.2561)

5.การอบรมเชิงปฏิบัติการฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ (18 

ธ.ค.2561)

6.การปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพหนวยงาน

สนับสนุน (e-SAR) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (2 พ.ค. 2562)

7.การเสริมสราง "วัฒนธรรมองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีงาม" 

(28 พ.ค. 2562)

8.ยกระดับการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากล (4-7 มิ.ย.

 2562)

9.การเขียนผลงานวิเคราะหจากงานประจําอยางมืออาชีพ รุนท่ี 1 (3-4

 ส.ค. 2562)

10.การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ 

(4-5 ก.ย. 2562)
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ต.ค.61-

ธ.ค.61

ม.ค.62-

มี.ค.62

เม.ย.62-

มิ.ย.62

ก.ค.62-

ก.ย.62

ผลการเขารวมอบรม
(ระบุหัวขออบรมและวันท่ีเขารวมอบรม)

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพฒันาตนเอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

19 นายกุลชาติ  ปญญาดี นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.อบรมดานการพัฒนา Web App 

ดวย CSS Framework

2.อบรมดานการพัฒนาระบบสําหรับ

การทํางานภาคโมบาย และอื่นๆ

3.ภาษาการเขียนโปรแกรมประเภท

อ่ืนๆ

4.ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน

5.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน

คุณภาพของสํานัก

/

/

/

/

/

/

/

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขาย

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา" ครั้งท่ี 38 (WANCA ครั้งที่ 38) 

(23-25 ม.ค. 2562)

2.การเฝาระวังความปลอดภัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางมือ

อาชีพ (Network&Security) (13 มี.ค. 2562)

3.การเขียนโครงรางวิจัยเพ่ือขอทุนมหาวิทยาลัยและเขาสูตําแหนงท่ี

สูงขึ้น (10 ต.ค.2561)

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนการใหบริการ 

ปงบประมาณ 2562 (27 พ.ย. 2561)

5.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหคําปรึกษาเพื่อเสนอขอกําหนด

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (9 พ.ย.2561)

6.การอบรมเชิงปฏิบัติการฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ (18 

ธ.ค.2561)

6.การปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพหนวยงาน

สนับสนุน (e-SAR) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (2 พ.ค. 2562)

7.การเสริมสราง "วัฒนธรรมองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีงาม" 

(28 พ.ค. 2562)

8.ยกระดับการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากล (4-7 มิ.ย.

 2562)

9.การเขียนผลงานวิเคราะหจากงานประจําอยางมืออาชีพ รุนท่ี 2 

(17-18 ส.ค. 2562)

10.การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ 

(4-5 ก.ย. 2562)
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สรุปรายจ่ายจริงตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

 ในปีงบประมาณ 2562 จากข้อมูลในระบบสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มีการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน จ านวน 2,310,743.47 บาท   
โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายแต่ละกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบที่ได้รับ
จัดสรร 

(1) 

เบิกจ่าย 
 

(2) 

ร้อยละ
เบิกจ่าย 

 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ 

1 การบริหารจัดการส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 118,000.00 99,999.00 84.74   
2 จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 55,000.00 54,000.00 98.18   
3 การบริหารจัดการเพ่ือการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,994,500.00 1,992,349.47 99.89   
4 CMRU Online Leaning Day 15,000.00 14,940.00 99.60   
5 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 100,000.00 99,500.00 99.50   
6 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การด าเนินการเพ่ือจัดการความรู้ (KM) 

และการด าเนินการด้านการบริหารและควบคุมภายใน 
50,000.00 49,955.00 99.91   

รวม 2,332,500.00 2,310,743.47 99.07   
 

หมายเหตุประกอบ :  
(1)  งบที่ได้รับจัดสรรเป็นตัวเลขทีไ่ด้มาจากรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(2) จ านวนเบิกจ่าย เป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจากระบบสามมิติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 
 

 

 

ข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ 
(30 กันยายน 2562) 
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ยอดตัดจ่ายล าดับท่ี 1 เท่ากับ 40,883 + 9,116 + 50,000 เท่ากับ 99,999 บาท 
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สรุปรายจ่ายจริงตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

ในปีงบประมาณ 2562 จากข้อมูลในระบบสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มีการเบิกจ่ายเงินรายได้ จ านวน 1,798,611.50 บาท         
โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายแต่ละกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
(งบเงินรายได้) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

งบที่ได้รับ
จัดสรร 

 
(1) 

เบิกจ่าย 
 
 

(2) 

ร้อยละ
เบิกจ่าย 

 
 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ 

1 การบริหารจัดการส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 255,000.00 109,443.50 42.92  (3) 

2 
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลส าหรับอาจารย์และ
บุคลากร 

79,000.00 79,000.00 100.00   

3 ระบบแจ้งเตือนการให้บริการของงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 6,000.00 6,000.00 100.00   
4 พัฒนาบุคลากรส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 95,000.00 94,970.00 99.97   

5 
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
ส าหรับนักศึกษา 

105,000.00 104,198.00 99.24   

6 อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ส าหรับองค์กรท้องถิ่นและชุมชน 10,000.00 10,000.00 100.00   
7 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 1,400,000.00 1,395,000.00 99.64   

รวม 1,950,000.00 1,798,611.50 92.24   
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หมายเหตุประกอบ :  
(1) งบที่ได้รับจัดสรรเป็นตัวเลขที่ได้มาจากรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(2) จ านวนเบิกจ่าย เป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจากระบบสามมิติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
(3) งบที่ได้รับจัดสรร จ านวน 255,000 บาท แบ่งเป็น  

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จ านวน 180,000 บาท เบิกจ่ายไป 36,044.50 บาท คิดเป็น 20.02%  
(3.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร จ านวน 75,000 บาท เบิกจ่ายไป 73,399 บาท คิดเป็น 97.87% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ 
(30 กันยายน 2562) 
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เอกสารประกอบการพิจารณาในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2563 

จากข้อมูลสรุปรายจ่ายจริงตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 สามารถจ าแนกข้อมูลแต่ละโครงการ

เพ่ือน ามาวิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรมที่ได้ด าเนินงานไปแล้วในปีงบประมาณ 2562 เพ่ือเป็นแนวทางและประกอบการ

ประชุมบุคลากรส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 

งบประมาณแผ่นดิน 

1. การบริหารจัดการส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีการใช้จ่ายเงินไปจ านวน 99,999.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม งบที่ได้รับจัดสรร ยอดตัดจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
1. ค่าวัสดุส านักงาน 50,000.00 49,999.00 1.00 (1) 
2. ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
50,000.00 50,000.00 - (2) 

3. ค่าสาธารณูปโภค 18,000.00 - 18,000.00 (3) 
หมายเหตุ (1) และ (2) ควรด ารงกิจกรรมและงบประมาณไว้ 

  (3) ควรพิจารณาไม่ตั้งงบประมาณในการจัดค าขอตั้งในปีงบประมาณถัดไป 

 

2. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการราชการประจ าปี มีการใช้จ่ายไป จ านวน 54,000.00 บาท           

มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม งบที่ได้รับจัดสรร ยอดตัดจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ราชการประจ าปี 

55,000.00 54,000.00 1,000.00 (4) 

หมายเหตุ (4) ควรด ารงกิจกรรมและงบประมาณไว้ 

 

3. การบริหารจัดการเพ่ือการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้จ่ายไป จ านวน 1,992,349.47 บาท       

มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม งบทีไ่ด้รับจัดสรร ยอดตัดจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
1. ค่าซ่อมแซม และค่าบ ารุงรักษา ระบบเครือข่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
50,000.00 50,000.00 - (5) 

2. ค่าซ่อมแซม และบ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 

30,000.00 29,999.00 1.00 (6) 

3. ค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

100,000.00 100,000.00 - (7) 

4. ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th 10,000.00 10,000.00 - (8) 
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5. ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่บน App Store ส าหรับ
ระบบปฏิบัติการ IOS 

4,500.00 4,500.00 - (9) 

6. ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) 
อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 2 Gbps 

1,800,000.00 1,797,850.47 2,149.53 (10) 

หมายเหตุ (5) ถึง (10) ควรด ารงกิจกรรมและงบประมาณไว้ 

 

4. CMRU Online Leaning Day มีการใช้จ่ายไป จ านวน 14,940.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม งบที่ได้รับจัดสรร ยอดตัดจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
ประชาสัมพันธ์ระบบการเรียน การสอน
ออนไลน์ CMRU Online Learning Day 

15,000.00 14,940.00 60.00 (11) 

หมายเหตุ (11) ควรด ารงกิจกรรมและงบประมาณไว้ 

   

5. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการใช้จ่ายไป จ านวน 99,500.00 บาท 

มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม งบที่ได้รับจัดสรร ยอดตัดจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
จัดจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านงานวิจัย 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

100,000.00 99,500.00 500.00 (12) 

หมายเหตุ (12) ควรด ารงกิจกรรมและงบประมาณไว้ 

   

6. พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การด าเนินการเพ่ือจัดการความรู้ (KM) และการด าเนินการด้านการ

บริหารและควบคุมภายใน มีการใช้จ่ายไป จ านวน 49,955.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม งบที่ได้รับจัดสรร ยอดตัดจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
จัดกิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา การ
ด าเนินการเพ่ือการจัดการความรู้ (KM) และการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

50,000.00 49,955.00 45.00 (13) 

หมายเหตุ (13) ควรด ารงกิจกรรมและงบประมาณไว้ 
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งบประมาณรายได้ 

1. การบริหารจัดการส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีการใช้จ่ายไป จ านวน 109,443.50 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม งบที่ได้รับจัดสรร ยอดตัดจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจ า

ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
180,000.00 36,044.50 143,955.50 (1) 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร 75,000.00 73,399.00 1,601.00 (2) 
หมายเหตุ (1) และ (2) ควรด ารงกิจกรรมและงบประมาณไว้ 

 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลส าหรับอาจารย์และบุคลากร มีการใช้จ่ายไป จ านวน 

79,000.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม งบที่ได้รับจัดสรร ยอดตัดจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลส าหรับอาจารย์และบุคลากร 

79,000.00 79,000.00 - (3) 

หมายเหตุ (3) ควรด ารงกิจกรรมและงบประมาณไว้ 

 

3. ระบบแจ้งเตือนการให้บริการของงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการใช้จ่ายไป จ านวน 6,000.00 บาท มี

รายละเอียดดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม งบที่ได้รับจัดสรร ยอดตัดจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ 6,000.00 6,000.00 - (4) 

หมายเหตุ (4) ควรด ารงกิจกรรมและงบประมาณไว้ 

 

4. พัฒนาบุคลากรส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีการใช้จ่ายไป จ านวน 94,970.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม งบที่ได้รับจัดสรร ยอดตัดจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
การพัฒนาบุคลากรส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ในด้านต่างๆ  

95,000.00 94,970.00 30.00 (5) 

หมายเหตุ (5) ควรด ารงกิจกรรมและงบประมาณไว้ 
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5. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ส าหรับนักศึกษา มีการใช้จ่ายไป 

จ านวน 104,198.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม งบที่ได้รับจัดสรร ยอดตัดจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ส าหรับ
นักศึกษา 

105,000.00 104,198.00 802.00 (6) 

หมายเหตุ (6) ควรด ารงกิจกรรมและงบประมาณไว้ 

 

7. อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ส าหรับองค์กรท้องถิ่นและชุมชน มีการใช้จ่ายไป จ านวน 10,000.00 บาท 

มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม งบที่ได้รับจัดสรร ยอดตัดจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
ส าหรับองค์กรท้องถิ่นและชุมชน 

10,000.00 10,000.00 - (7) 

หมายเหตุ (7) ควรด ารงกิจกรรมและงบประมาณไว้ 

 

8. จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ มีการใช้จ่ายไป จ านวน 1,395,000 

บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม งบที่ได้รับจัดสรร ยอดตัดจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ 

1,400,000.00 1,395,000.00 5,000.00 (8) 

หมายเหตุ (8) ควรด ารงกิจกรรมและงบประมาณไว้ 
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กิจกรรม หนวยนับ 
เปาหมาย

รวม 

ป 2561 ป 2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 –มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 – มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ที่สุด 
13. ระบบบริหารจัดการ

เ รี ย น ก า ร ส อ น
อ อ น ไล น  จํ า น วน
ผู ต อ บ  60 ค น  ค า
คะแนนเฉลี่ยได 4.66 
จากคะแนนเต็ม  5 
คะแนน อยูในความ
พึงพอใจระดับมาก
ที่สุด 

14. แ อ พ พ ลิ เค ชั่ น บ น
อุ ป ก ร ณ เค ลื่ อ น ท่ี 
จํานวนผูตอบ 79 คน 
ค าคะแนนเฉลี่ ย ได 
4.67 จากคะแนนเต็ม 
5 ค ะ แ น น  อ ยู ใ น
ความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด 

15. เว็บไซทสํานักดิจิทัล
เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า 
จํานวนผูตอบ 36 คน 
ค าคะแนนเฉลี่ ย ได 
4.72 จากคะแนนเต็ม 
5 ค ะ แ น น  อ ยู ใ น
ความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด 

16. Facebook สํ า นั ก
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
จํานวนผูตอบ 87 คน 
ค าคะแนนเฉลี่ ย ได 
4.81 จากคะแนนเต็ม 
5 ค ะ แ น น  อ ยู ใ น
ความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด 

17. ร ะ บ บ ส า ย ต ร ง
ผูอํานวยการ จํานวน
ผู ต อ บ  19 ค น  ค า
คะแนนเฉลี่ยได 4.82 
จากคะแนนเต็ม  5 
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12. ผลการดําเนินงานท่ีคาดวาจะไดรับ 
     12.1 ผลผลิต (Output) 

12.1.1 แนวทางการใชสารสนเทศในการสนับสนุนการทํางานและการใหบริการ ของสํานัก
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

12.1.2 ผลความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการทํางานและการ
ใหบริการ มีคาเฉลี่ยในภาพรวม 4.71 อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

     12.2 ผลลัพธ (Outcome) 
12.1.1 มีระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการทํางานและการใหบริการ 
12.1.2 มีการดําเนินงานตามแผนสารสนเทศ สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม 
12.1.3 บุคลากรของสํานักฯ ไดใชงานระบบสารสนเทศที่จัดทําในแผนฯ สนับสนุนการทํางาน

ใหมีประสิทธิภาพ 
     12.3 ผลกระทบ (Impact) 

12.3.1 ผูบริหารและบุคลากร นําสารสนเทศมาใชในการสนับสนุนและใหบริการ 
12.3.2 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษามีภาพลักษณที่ดีในการบริหารจัดการงบประมาณที่มี

ประสิทธิภาพ สรางความนาเชื่อถือ และสงผลดีในการของบประมาณเพ่ือดําเนินงาน
ตามพันธกิจของสํานักฯ ตอไป 

12.3.3 ผูรับบริการจากสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

13. ปญหาอุปสรรค 
            - ไมมี - 
 
14. ขอเสนอแนะ 
            - ไมมี -  

 
 
 
 
 

                 ลงชื่อ.....................................................ผูรายงาน 
                                                  (อาจารย ดร.ทิวาวัลย ตะการ) 
 
 

                        ลงชื่อ....................................................หัวหนาหนวยงาน 
                                                   (อาจารยอํานาจ  โกวรรณ) 
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    แหลงงบประมาณ   งบประมาณแผนดิน  (โครงการอบรมฝกซอมดับเพลงิ)   ไตรมาสท่ี 1-4 (ต.ค. – มี.ค.)  
 
1. โครงการ บริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2562 รหัสโครงการ 62A6000005 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวรุงทิวา กิตติยังกลุ (ผูรับผดิชอบ) อาจารยดร.ทิวาวัลย ตะการ (ผูกํากับ)  
    หนวยงาน  สํานักดิจิทลัเพือ่การศึกษา 

3. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตรท่ี 02, ผลิตบัณฑิตและสรางโอกาสทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
     ตัวชี้วัดท่ี 1.1  ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 

4. หลักการและเหตุผล 
  สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานัก
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรของสํานักฯ ไดรวมกันวิเคราะหความเสี่ยง วิเคราะหขอมูล
จากรายงานแผนบริหารความเสี่ยงปงบประมาณ 2561 ประกอบกับผลการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 
2561 และวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอเปาหมายหลักของสํานักฯ โดยขอมูลจากรายงานแผนบริหารความ
เสี่ยง ปงบประมาณ 2561 มีผลดําเนินการตามกระบวนการที่วางไวในแผน สามารถลดความเสี่ยงลง และ
คณะกรรมการพิจารณาใหความเสี่ยงในประเด็นตาง ๆ น้ันหมดไป ทําใหไดแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ 2562 เปนประเด็นใหมซึง่เกดิการการวิเคราะหความเสีย่งทีเ่กิดจากปจจยัภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได 
และความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่จะมีผลกระทบกับการดําเนินการตามพันธกิจหนวยงานอยางนอย 3 ดาน ตาม
บริบทของหนวยงาน จากทั้งหมด 6 ดาน ประกอบดวย 

1) ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
2) ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน 
3) ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร ระบบงาน ระบบการประกัน

สุขภาพ 
5) ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
6) ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

 
ทั้งน้ี สํานักฯ ตองมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ

วิเคราะหในดานตาง ๆ  เพื่อจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงตามมติของคณะกรรมการฯ อีกทั้งตอง
ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอผูบริหารหนวยงานและคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของหนวยงาน และมีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผูบริหาร
หนวยงาน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของหนวยงานไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

 
5. วัตถุประสงคโครงการ 

เพื่อดําเนินการดานบริหารความเสี่ยงของสํานักดิจิทลัเพือ่การศึกษาใหบรรลุตามตัวช้ีวัด และและสามารถ
จัดการความเสี่ยงใหลดนอยลง อยางนอย 1 เรื่อง 

มหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงใหม 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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6. กลุมเปาหมาย 

ผูบริหารและบุคลากรสํานักดิจทิัลเพื่อการศึกษาทุกทาน 

7. รูปแบบกิจกรรม 
7.1 แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
7.2 จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
7.3 ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
7.4 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
8. สถานท่ีดําเนินการ 

สํานักดิจทิัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

9. ระยะเวลาดําเนินการ 
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

 
10. ผลการดําเนินงาน (ระบุตัวชี้วัด แผนและผลการดําเนินงานแตละไตรมาส) 
     10.1 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

ป 2561 ป 2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 –มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 – มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง และการควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 

ฉบับ 1 1 - - - - - - 

2. แผนบริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

แผน 1 1 - - - - - - 

3. กิจกรรมตามแผนบริหารความเส่ียง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ี 
    3.1 ประเด็นความเส่ียง การปฏิบัติตนเม่ือ
เกิดเหตุอัคคีภัย (ความเส่ียงจากเหตุการณ
ภายนอก) 
วัตถุประสงค  เพื่อใหความรู ความขาใจ ในการ
ปฏิบัติตนรวมถึงอพยพคนเม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย 
ตัวช้ีวัด1) จัดฝกอบรมใหความรูการปฏิบัตติน
เม่ือเกิดอัคคีภัยใหแกบุคลากรในสํานักสามารถ
ดําเนินงานไดตรงตามวัตถปุระสงค บรรลุ
ตัวช้ีวัด 
           2) แนวปฏิบัติในการอพยพคนออก
จากอาคารเม่ือเกิดอัคคีภัย 
    3.2 ประเด็นความเส่ียง การกํากับติดตาม
การดําเนินงานโครงการและการรายงานผล 
(ความเส่ียงดานทรัพยากร) 
วัตถุประสงค เพื่อใหการดําเนินงานกิจกรรม/
โครงการของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ใน
ปงบประมาณ  

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
 
 
 

แนวปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

128 



ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

ป 2561 ป 2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 –มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 – มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

 ตัวช้ีวัด ระบบรายงานความกาวหนาโครงการ 
    3.3 ประเด็นความเส่ียง การบริหารจัดการ
สํานักงานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย (ความเส่ียงดานปฏิบัติงาน)  
วัตถุประสงค เพื่อใหการดําเนินงานดาน
บริหารงานทั่วไปของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ดานการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย สามารถดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตอง ทันเวลา 
ตัวช้ีวัด กระบวนการดําเนินงานบริหารงาน
ทั่วไป การรับ-สงเอกสาร ใหมีความสะดวก 
ถูกตอง และทันตอเวลา ระหวางวิทยาเขตเวียง
บัว และวิทยาเขตศูนยแมริม 

ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเส่ียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เลม - - - - - - 1 1 

 

    10.2 ผลการดําเนินงานตามกจิกรรม 

กิจกรรม 
หนวย
นับ 

เปาหมาย
รวม 

ป 2561 ป 2562 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.61–ธ.ค.61 ) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.62 –มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.62 – มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง และการควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 
2. จัดทําแผนบริหารความเส่ียง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ดาํเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความ
เส่ียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ดังน้ี 
    3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ฝกซอมดับเพลิงเบื้องตนและอพยพหนีไฟ 
    3.2 พัฒนาระบบรายงาน
ความกาวหนาโครงการ 
    3.3 จัดทํากระบวนการดําเนินงาน
บริหารงานทั่วไป การรับ-สงเอกสาร ใหมี
ความสะดวก ถูกตอง และทันตอเวลา 
ระหวางวิทยาเขตเวียงบัว และวิทยาเขต
ศูนยแมริม 

คําส่ัง 
 
 

ครั้ง 
 
 
 
 

หลักสูตร 
 

ระบบ 
 

ระบบ 

1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 

1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
- 
 
1 

1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
- 
 
1 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
1 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
1 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
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11. การใชจายงบประมาณ 
      11.1 ผลการเบิกจายของโครงการ 

งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ การเบิกจายจรงิ คิดเปนรอยละ ยังไมไดเบิกจาย 
9,000.00 8,200.00 91.11% 0.00 

       11.2  ผลการเบิกจายของกิจกรรม(ระบกุิจกรรมแผนการใชจายเงินแตละไตรมาส) 

กิจกรรม 
งบประมาณ

รวม 

ป 2561 ป 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61 ) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62-ก.ย.62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ฝกซอมดับเพลิงเบื้องตนและอพยพ
หนีไฟ รวม 8,200 บาท แบงเปน 
   -  คาตอบแทนวิทยากรและผูชวย
วิทยากร 5,400 บาท 
   - คาอาหารวาง เปนเงิน 1,500 
บาท 
   - คาอาหารกลางวัน เปนเงิน 
1,300 บาท 
 

8,200 8,200 8,200 - - - - - - 

 

12. ผลการดําเนินงานท่ีคาดวาจะไดรับ 
     12.1 ผลผลิต (Output) 

12.1.1 แนวปฏิบัติในการอพยพคนออกจากอาคารเมื่อเกิดอัคคีภัย ของสํานักดิจิทลัเพือ่การศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

12.1.2 ระบบรายงานความกาวหนาโครงการ 
12.1.3 กระบวนการดําเนินงานบริหารงานทั่วไป การรบั-สงเอกสาร ระหวางวิทยาเขตเวียงบัว และวิทยา

เขตศูนยแมริม 
     12.2 ผลลัพธ (Outcome) 

12.1.1 บุคลากรของสํานักดิจทิัลฯ มีทกัษะในการใชอปุกรณดับเพลงิ และฝกความพรอมในการอพยพคน
ออกกจากอาคารเมื่อมเีหตุอัคคีภัย 

12.1.2 การดําเนินงานและใชจายงบประมาณของสํานักดิจิทลัเพื่อการศึกษาเปนไปตามแผน 
12.1.3 การปฏิบัติงานรบั-สงเอกสาร ระหวางวิทยาเขตมีความถูกตอง ทันตอเวลา 

     12.3 ผลกระทบ (Impact) 
12.3.1 บุคลากร และผูใชบริการในอาคารสํานักดิจทิัลเพื่อการศึกษา มีเช่ือมั่นดานความปลอดภัยในชีวิต

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม 
12.3.2 สํานักดิจทิัลเพื่อการศึกษามีภาพลกัษณที่ดีในการบรหิารจัดการงบประมาณทีม่ีประสทิธิภาพ สราง

ความนาเช่ือถือ และสงผลดีในการของบประมาณเพื่อดําเนินงานตามพันธกิจของสํานักฯ ตอไป 
12.3.3 สรางแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานระหวางวิทยาเขต 
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13. ปญหาอุปสรรค 
            - ไมมี - 
 
14. ขอเสนอแนะ 
            ปรับเปลี่ยนช่ือกิจกรรมความเสี่ยงใหเปนไปตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาดวย มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2562 “ความเสี่ยง” หมายความวา ความเปนไปไดของเหตุการณที่อาจเกิดข้ึน และเปนอุปสรรคตอการ
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน  

 
 

ลงช่ือ.....................................................ผูรายงาน 
                                                  (อาจารย ดร.ทิวาวัลย ตะการ) 
 
 

            ลงช่ือ....................................................หัวหนาหนวยงาน 
                                                   (อาจารยอํานาจ  โกวรรณ) 
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ผลการดําเนินงาน 
1. ประเด็นความเสี่ยง การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย (ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก) 
วัตถุประสงค  เพื่อใหความรู ความขาใจ ในการปฏิบัติตนรวมถึงอพยพคนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 
ตัวช้ีวัด1) จัดฝกอบรมใหความรูการปฏิบัติตนเมือ่เกิดอัคคีภัยใหแกบุคลากรในสํานักสามารถดําเนินงานไดตรงตาม
วัตถุประสงค บรรลุตัวช้ีวัด 
           2) แนวปฏิบัติในการอพยพคนออกจากอาคารเมื่อเกิดอัคคีภัย 
ผลการดําเนินงาน บรรลุตามตัวช้ีวัด หากเกิดเหตุอัคคีภัยบคุลากรสํานักดิจทิัลเพื่อการศึกษาสามารถอพยพคนออก
จากอาคารไดอยางเปนข้ึนตอน ตามแนวปฏิบัติการอพยพคนออกจากอาคารเมื่อเกิดอัคคีภัย ทําใหความเสี่ยงเมือ่เกิด
เหตุอัคคีภัยบุคลากรไมสามารถอพยพคนออกจากอาคารไดอยางเปนข้ึนตอน หมดไป 
 

 

 

132 



 

 

 
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและการอพยพหนีไฟ  

วันอังคารที่ 18 ธ.ค. 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
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แนวปฏิบัติในการอพยพคนออกจากอาคารเมื่อเกิดอัคคีภัย 
 

แผนดับเพลิง สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 

หลักการจัดทําแผนดับเพลิง 
1. กําหนดแผนดับเพลิงเปน 2 แผนยอย ไดแก 

1) แผนระงับเพลงิไหมข้ันตน เปนการกําหนดผูรบัผิดชอบและหนาที่เพือ่ระงับเหตุเพลิงไหมข้ันตน 
2) แผนระงับเพลงิไหมข้ันรุนแรง เปนการกําหนดลําดับข้ันตอนการปฏิบัติเมื่อบุคลากรพบเพลิงไหม

และไมสามารถควบคุมเพิลงได 
2. การกําหนดผูรับผิดชอบในแตละข้ันตอนตองไมเปนบุคคลเดียวกัน เน่ืองจากมีภารกจิหนาที่ความ

รับผิดชอบที่ตองปฏิบัติในระยะเวลาเดียวกัน 
 

วัตถุประสงคของแผนดับเพลิง 
1. เพื่อกําหนดบุคคลที่ตองปฏิบัติภารกจิในกรณีทีเ่กิดเหตุเพลงิไหมอยางชัดเจน 
2. เพื่อกําหนดแผนข้ันตอนการดับเพลงิ ใหมีการปฏิบัติตามแผน เพื่อใหเกิดความเสียหายจากเพลิงไหม

นอยที่สุด 
 

รายชื่อผูบริหารและบุคลากร สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
ผูบริหาร 
1. อาจารยอํานาจ โกวรรณ  ผูอํานวยการสํานักดิจทิัลเพื่อการศึกษา 
2. อาจารย ดร.ทิวาวัลย ตะการ  รองผูอํานวยการสํานักดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
3. อาจารย ดร.กัลยา ใจรักษ  รองผูอํานวยการสํานักดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
4. นายมารุต  เปยมเกตุ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

 
บุคลากร (เรียงลําดับตามพื้นที่ในการปฏิบัติงานและพื้นทีร่บัผิดชอบ) 
ชั้น 1  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร INC11 และ INC12 

1. นายปยะพงษ หินเกย  นักวิชาการศึกษา 
 

ชั้น 2  หองซอมบํารุงคอมพิวเตอร 
1. นายปยะพงษ หินเกย  นักวิชาการศึกษา 

 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอน INC21 

1. นายจรูญ บุตรแกว  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
  

หองประชุมทางไกล 1 และ 2 
1. นายกฤษณ ขาวศร ี  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
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ชั้น 3 หองสํานักงาน 

1. นางสาวนันทาวดี  คุณศิลป หัวหนางานบรหิารงานทั่วไป 
2. นายธีระพงษ        ใจคํามา หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. นายวิวัฒนชัย      ขําประไพ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
4. นายเจษฎา       ยาวุฑฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
5. นายอานนท     มะโนเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
6. นายชลิต      โปธา นักวิชาการคอมพิวเตอร 
7. นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
8. นางพรพมิล แกวฟุงรังษี นักวิชาการคอมพิวเตอร 
9. นายณัฐพงษ วงคจันทรตา  นักวิชาการศึกษา 
10. นางสาวพรรณนิภา ดวงใย นักวิชาการคอมพิวเตอร 
11. นายวิทูร อุนแสน  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
12. นายกุลชาติ ปญญาดี  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
13. นางสาวรุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
14. นางสาวจริยา หมื่นแกว นักวิชาการเงินและบญัชี 
15. นางสาวกัลยสุดา  ศรีโพธ์ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
หองประชุมเอ้ืองสายสองแสง 
1. นายธีระพงษ        ใจคํามา หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชั้น 4 หองมินิเธียรเตอร 
1. นายเจษฎา ยาวุฑฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 
หองมินิสตูดิโอ 
1. นายณัฐพงษ วงคจันทรตา  นักวิชาการศึกษา 
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แผนระงับเพลิงไหมขั้นตน สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม 

การกําหนดตัวบุคคลและหนาท่ีเพ่ือระงับเหตุเพลิงไหมขั้นตน 
 

แผนระงับเพลงิไหมข้ันตน ใชเมื่อบุคลากรพบเหตุเพลิงไหม 
 

ลําดับข้ันตอน ผูรับผิดชอบ หนาทีค่วามรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติตามแผนระงับเพลิงไหม
ขั้นตน 

 1. เกิดเหตุช้ัน 1-2 
     1.1 นายปยะพงษ หินเกย 
     1.2 นายจรูญ บุตรแกว 
2. เกิดเหตุช้ัน 3-4 
    2.1 นายธีระพงษ ใจคํามา 
    2.2 นายบัณฑิต นันทะเทศ 
    2.3 นายเจษฎา ยาวุฑฒิ 

1. แจงเพื่อนรวมงานและหัวหนางาน/
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ  
2. แจงฝายประชาสัมพันธของ
หนวยงาน เพื่อฟงสัญญาณ 
3. ใหสัญญาณเกิดเพลิงภัย (เสียงกริ่ง
ส้ัน 3 ครั้ง) 
ผูรับผิดชอบระบุตามช้ัน ดังน้ี 
เหตุช้ัน 1 นายปยะพงษ หินเกย 
เหตุช้ัน 2 นายจรูญ บุตรแกว 
เหตุช้ัน 3 นายธีระพงษ ใจคํามา 
เหตุช้ัน 4 นายเจษฎา ยาวุฑฒิ 

2. หัวหนางาน/หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการ/ผูอํานวยการดับเพลิง 
ตดิตามสถานการณ และเดินทางไปจุด
เกิดเหต ุ

1. ผูอํานวยการดับเพลิง (ผูอํานวยการ
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา) 
2. หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
3. หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 

ติดตามสถานการณ เตรียมปฏิบัติ
ตามลําดับขั้นตอน 

3. เขาควบคุมเพลิงเบื้องตน 1. เกิดเหตุช้ัน 1-2 
     1.1 นายปยะพงษ หินเกย 
     1.2 นายจรูญ บุตรแกว 
2. เกิดเหตุช้ัน 3-4 
    2.1 นายธีระพงษ ใจคํามา 
    2.2 นายบัณฑิต นันทะเทศ 
    2.3 นายเจษฎา ยาวุฑฒิ 

1. ใชอุปกรณดับเพลิงที่อยูใกลจุดเกิด
เหตุเขาควบคุมเพลิง 
2. ประเมินสถานการณและรายงานให
ผูบังคับบัญชาขั้นตนของตนทราบ 

เม่ือไมสามารถควบคุมเพลิงได ดําเนิน
ขั้นตอน 4-8 และปฏิบัติตามแผนระงับ
เพลิงไหมขั้นรุนแรง 
4. แจงหัวหนางานเพื่อใหสัญญาณ
อพยพ 

 
 
 
หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(นายธีระพงษ ใจคํามา)  

 
 
 
ใหสัญญาณอพยพ (เสียงกริ่งยาว 1 
ครั้ง) 

5. ตัดแผงไฟฟา/สับสวิตท 1. อานนท มะโนเมือง 
2. วิวัฒนชัย ขําประไพ 

ตัดแผงไฟฟา และสับสวิตทไฟ เพื่อเปน
การตัดไฟ 

6. ขนยายเอกสารสําคัญ 1. นางสาวนันทาวดี คุณศิลป (หอง
ผูบริหาร) 
2. นางสาวรุงทิวา กิตติยังกุล (เอกสาร
สารบรรณ) 
3. นางพรพิมล แกวฟุงรังษี (เอกสาร
พัสดุ/ครุภัณฑ) 
4. นางสาวจริยา หม่ืนแกว (เอกสาร
การเงิน) 

รวบรวมเอกสารสําคัญเพื่อเคล่ือนยาย
เอกสาร (กําหนด/ซักซอม เรื่อง
เอกสารสําคัญที่ตองนําออกจาก
อาคาร) 

7. ผูนําธงอพยพไปไปจุดรวมพล 
บริเวณสนามฟุตบอล 

1. นายกฤษณ ขาวศรี (ช้ัน 1) 
2. นายชลิต โปธา (ช้ัน 2) 

1. ถือธงอพยพเพื่อนําบุคลากร และ
ผูใชบริการในช้ันที่ตนรับผิดชอบไปยัง
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ลําดับข้ันตอน ผูรับผิดชอบ หนาทีค่วามรับผิดชอบ 
3. นางสาวพรรณนิภา ดวงใย (ช้ัน 3) 
4. นายกุลชาติ ปญญาดี  (ช้ัน 4) 

จุดรวมผล 
2. ใหคําแนะนําผูใชบริการในช้ันที่ตน
รับผิดชอบไมใหตื่นตระหนก และ
ปฏิบัติตามตนอยางเครงครัด 

8. ผูนําธงอพยพรายงานจํานวนผู
อพยพตอผูอํานวยการดับเพลิง 

1. ผูอํานวยการดับเพลิง (ผูอํานวยการ
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา) 
2. นายกฤษณ ขาวศรี (ช้ัน 1) 
3. นายชลิต โปธา (ช้ัน 2) 
4. นางสาวพรรณนิภา ดวงใย (ช้ัน 3) 
5. นายกุลชาติ ปญญาดี (ช้ัน 4) 

นับจํานวนบุคลากร ตรวจสอบ
ผูไดรับบาดเจ็บ สูญหายในช้ันที่ตน
รับผิดชอบตอผูอํานวยการดับเพลิง 
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แผนระงับเพลิงไหมขั้นรุนแรง 

ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อบุคลากรพบเหตุเพลิงไหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บุคลากรพบเหตุเพลิงไหม 

ใชแผนแผนระงับ 

เพลิงไหมขั้นตน 

ควบคุมเพลิงขางตน 

ใหสัญญาณอพยพ 

ตัดแผงไฟฟา/สับสวิตท 

ขนยายเอกสารสําคัญ 

อพยพคนไปจุดรวมพล 

รายงานจํานวนผูอพยพตอ
ผูอํานวยการดับเพลิง 

รายงานหัวหนางาน/หัวหนา
สํานักงานผูอํานวยการ 

หัวหนางาน/หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ/
ผูอํานวยการดับเพลิง ติดตามสถานการณ 

และเดินทางไปจุดเกิดเหต ุ

รายงานผูอํานวยการ
ดับเพลิง 

ดับไดทันท ี

ดับไมไดทันที 

ดับได 

ดับไมได 

ดับไดทันท ี

ดับไมไดทันที 

รอรายงานประเมิน
สถานการณ 

แจงหนวยบรรเทา 

สาธารณภัย 

(หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการใหขอมูลหนวย

บรรเทาสารธารณภัย) 
 

ผูอํานวยการดับเพลิง 

ไปจุดรวมพล 

หนวยบรรเทา 

สาธารณภัย 

ปฏิบัติการดับเพลิง 
 

รายงานจํานวนคน 

โทรขอความ 
ชวยเหลือ 

รายงานสถานการณอพยพ 

รายงานจํานวนคนและ
ขอมูลอันเปนประโยชน 

รายงานสถานการณ
คล่ีคลาย 

ประกาศสถานการณสงบ 
เบอรโทรสําคัญ 

 สถานีดับเพลิงชางเผือก 
053-222-852 

 หนวยกูภัย 1669 

 สถานีตํารวจ 191 
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2. ประเด็นความเสี่ยง การกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการและการรายงานผล (ความเสี่ยงดานทรัพยากร) 
วัตถุประสงค  เพื่อใหการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในปงบประมาณ 
ตัวช้ีวัด  ระบบรายงานความกาวหนาโครงการ 
      
ผลการดําเนินงาน บรรลุตามตัวช้ีวัด โดยสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาไดพัฒนาระบบรายงานความกาวหนาโครงการ 
จํานวน 1 ระบบ สามารถเขาใชงานไดที่ www.project.cmru.ac.th เพื่อใชติดตามการดําเนินงานตามโครงการและ
รายงานประจําปงประมาณ โดยระบบน้ีสามารถติดตามการดําเนินงาน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนสามารถ
เห็นภาพรวมการเบิกจายงบประมาณตามไตรมาส การติดตามและขอขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่บุคลากรทานอื่น
รับผิดชอบไดอยางสะดวก ทําใหเสี่ยงดานเจาหนาที่แผน และผูบริหารไมสามารถเขาถึงขอมูลการดําเนินงานโครงการ
เพื่อติตดามใหผลการดําเนินงานตรงตามแผนที่วางไว หมดไป 

 
 

 
หนาเพจหลัก 

 
 

 
หนาเพจการเขาสูระบบ 
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หนาเพจสําหรบักรอกขอมลูรายงานผลการดําเนินงาน 

 

 
หนาเพจการจัดการโครงการและกจิกรรม 

 
 

 
หนาเพจแสดงขอมูลการติดตามการดําเนินงานของโครงการ 
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3. ประเด็นความเสี่ยง การบริหารจัดการสาํนักงานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงดาน

ปฏิบัติงาน)  
วัตถุประสงค  เพื่อใหการดําเนินงานดานบริหารงานทั่วไปของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ดานการสนับสนุนการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ทันเวลา 
ตัวช้ีวัด  กระบวนการดําเนินงานบริหารงานทั่วไป การรับ-สงเอกสาร ใหมีความสะดวก ถูกตอง และทันตอเวลา 
ระหวางวิทยาเขตเวียงบัว และวิทยาเขตศูนยแมริม   
    
ผลการดําเนินงาน บรรลุตามตัวช้ีวัด โดยสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาไดพัฒนากระบวนการการรับ-สงเอกสาร ใหมี
ความสะดวก ถูกตอง และทันตอเวลา ระหวางวิทยาเขตเวียงบัว และวิทยาเขตศูนยแมริม ข้ึนใหมอยูจากเดิมอยูใน
รูปแบบสมุดทะเบียน เปนระบบออนไลน ผาน Google Drive โดยแบงออกเปน 2 สวนการทํางาน คือ ทะเบียน
หนังสือเขา ทะเบียนหนังสือออก การดําเนินการรับสงเอกสารและลงทะเบียนตามกระบวนการระบบออนไลนน้ี
สามารถจัดสง ติดตาม สถิติความเสียหายจากการไมไดรับเอกสาร หรือเอกสารลาชา เกิดข้ึน 1 ฉบับ จาก 1,166  
ฉบับ(สถิติหนังสือเขา ณ 11 ต.ค. 62) คิดเปน รอยละ 0.08 ทําใหความเสี่ยงดานเกิดความ ผิดพลาด ไมทันตอเวลา ใน
การรับสงเอกสารเพื่อการบริหารจัดการงานบริหารงานทั่วไปของสํานักฯ อยูในเกณฑที่รับได ความเสี่ยงหมดไป 
 
กระบวนการการรับ-สงเอกสาร และลงทะเบียนออนไลน 
การรับหนังสือเขา 
1. ผูรับผิดชอบดานสารบรรณเปดรับเอกสารจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
2. พิมพเอกสารจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
3. ลงทะเบยีนหนังสือเขาผานระบบทะเบียนหนังสือเขาออนไลน Google Drive 
4. นําหนังสือเขาผานกระบวนการหัวหนางานบริหารงานทั่วไป หัวหนาสํานักงานฯ และผูอํานวยการ 
5. นําหนังสือเขาที่ทําการเกษียณแลวบันทึกลงระบบทะเบียนหนังสือเขาออนไลน Google Drive 
6. แสกนหนังสือเขาที่ทําการเกษียณแลวเขาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
7. สงตอไปยังผูเกี่ยวของผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 
การออกหนังสือออก 
1. ผูตองการเลขหนังสือออก ตรวจสอบหมวดหมูเลขทะเบียนหนังสือออกจากทะเบียนหนังสือออนไลน Google 

Drive 
2. ผูบริหารลงนามหนังสือออก 
3. สําเนา หรือสแกนหนังสือออกเพื่อจัดเก็บไวเปนหลักฐานของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และดําเนินการจัดสง

หนังสืออก  
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ภาพทะเบียนหนังสือเขาออนไลน 

 

 
ภาพทะเบียนหนังสืออกออนไลน 
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รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู 
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

     หัวขอการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการครุภัณฑของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

     หลักการและเหตุผล 

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เปนหนวยงานท่ีดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ไมวาจะ
เปนเครือขายโครงสรางพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร อุปกรณทางดานไอที และเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการแก 
นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ซึ่งมีจํานวนครุภัณฑที่อยูในการกํากับดูแลเปนจํานวนมาก โดยไดจัดเก็บ
ทะเบียนครุภัณฑที่อยูในกํากับดูแล ในรูปแบบเอกสารและไฟลเอกซเซล จึงทําใหขอมูลครุภัณฑคอมพิวเตอรที่
มีอยูนั้นกระจัดกระจาย ในบางครั้งขอมูลเกิดการสูญหาย ทําใหยากตอการติดตาม โดยยังไมไดมีกระบวนการ
การจัดการใด ๆ ที่เหมาะสม ท่ีจะจัดเก็บขอมูลของเอกสารเหลานี้รวมไวเปนสวนกลาง เมื่อหนวยงานอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยหรือผูบริหารมีความตองการที่จะใชขอมูลดังกลาว จึงทําใหเกิดความลาชาในการคนหาขอมูล 
นอกจากนี้ในปจจุบันสํานักฯ ยังไมมีระบบงานคอมพิวเตอรใดๆ ที่ใชในการจัดการและบริหารขอมูลครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของสํานักฯ และรายงานขอมูลตางๆ ใหผูบริหารหรือเจาหนาที่ที่เก่ียวของใชงาน  

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จึงพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑข้ึน เพ่ือชวยในการจัดการขอมูล
เหลานี้ได และทําใหเกิดการบูรณาการขอมูลครุภัณฑของสํานักฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูดูแลระบบจะ
สามารถบริหารและจัดการครุภัณฑที่รับผิดชอบไดอยางรวดเร็วและแมนยําข้ึน อีกทั้งยังสามารถนําขอมูล
เหลานั้นมาชวยในการตัดสินใจพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑในครั้งตอๆ ไปใหกับผูบริหารของสํานักดิจิทัลเพ่ือ
การศกึษา และหนวยงานที่สนใจภายในมหาวิทยาลัยตอไป 

    วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
2. เพ่ือสามารถคนหา ตรวจสอบสถานะของครุภัณฑ และแสดงรูปภาพครุภัณฑท่ีเปนปจจุบันได 
3. เพ่ือออกรายงานขอมูลตางๆ สนับสนุนในการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร 

    แนวทางการดําเนินงาน 

จากแผนการจัดการความรู ไดกําหนดกระบวนการสกัดความรูจากการทํากิจกรรม จํานวน 7 ขั้นตอน 
รายละเอียดดังนี ้

1) การกําหนดเปาหมายของการจัดการความรู 
ศึกษาปญหาการจัดการขอมูลครุภัณฑของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ความตองการ ของผูที่มีหนาที่

รับผิดชอบครุภัณฑของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และกําหนดขอบเขตการพัฒนาระบบเบื้องตน 
2) การสรางและแสวงหาความรู 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการครุภัณฑของสํานักดิจิทัล
เพ่ือการศกึษา   
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3) การสรางความรู หรือแนวปฏิบัต ิ
นําขอมูลจากบันทึกการเลาเรื่อง จากการจัดกิจกรรม “การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ครุภัณฑของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา” มาเปนขอมูลในการออกแบบและพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูล
ครุภัณฑ และจัดทําใหเปนแนวปฏิบัติในการใชงานระบบใหแกบุคลากรภายในสํานักฯ 

   

4) การประยุกตใชความรู 
จัดประชุมเพ่ือแจงแนวปฏิบัติภายในสํานักฯ โดยแจงใหบุคลากรทุกฝายที่เก่ียวของใหทดลองการใช

งานระบบบริหารจัดการครุภัณฑท่ีพัฒนาขึ้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
   

5) การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร ในการใชงานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ และให

บุคลากรผูใชงานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ ไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปรับปรุงระบบ 
   

6) การปรับปรุงเปนชุดความรู 
นําขอเสนอแนะจากบันทึกการเลาเรื่อง ในการจัดกิจกรรมการใชงานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ 

และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   

7) การประเมินผลการดําเนินงาน 
กําหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1.  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ค ว า ม ถู ก ต อ ง ข อ ง ก า ร แ ส ด ง ข อ มู ล ห ลั ก ฐ า น ท่ี นํ า เ ข า ร ะบ บ                                      
คา Precision = 100% 

2.  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ค ว า ม ถู ก ต อ ง ข อ ง ก า ร คํ า น ว ณ ค ะ แ น น จ า ก ผู ป ร ะ เ มิ น                                             
คา Precision = 100% 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. ผูบริหารหนวยงานมีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดเก็บขอมูลในระบบเนื่องจากสามารถ

เขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา  
2. บุคลากรมีแหลงขอมูลจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบ สะดวกในการคนหาและจัดการ   

ผลการดําเนินงาน  

ตามแผนการจัดการความรู “การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการครุภัณฑของสํานักดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา” ไดดําเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู 7 ข้ันตอน ดังนี ้

   

1) การกําหนดเปาหมายของการจัดการความรู 
วิธีการสูความสําเร็จ 
ทําการวิเคราะหปญหาเดิมในการจัดการครุภัณฑ พบวาการจัดเก็บขอมูลดวยเอกสารทําใหการคนหา

ขอมูลยุงยากและใชเวลานาน การตรวจสอบสถานะของครุภัณฑไมสามารถทําไดอยางรวดเร็ว และไมสามารถ
แสดงรูปที่เปนปจจุบันของครุภัณฑได 
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2) การสรางและแสวงหาความรู 
วิธีการสูความสําเร็จ 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการครุภัณฑของสํานักดิจิทัล

เพ่ือการศกึษา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ หองประชุมเอ้ืองสายสองแสง สํานักดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา เพ่ือประชุมวางแผนทบทวนกระบวนการทํางาน หาแนวทางการแกไขปญหารวมกัน สรุปแนวทาง

ปฏิบัติลงสูการปฏิบัติจริง ประเมินผลการปฏิบัติจากแนวทางใหม และระบุปญหาที่พบ 

3) การสรางความรู หรือแนวปฏิบัต ิ
วิธีการสูความสําเร็จ 
จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจะไดบันทึกการเลาเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการครุภัณฑของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาออกแบบและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการฐานขอมูลครุภัณฑ ในระหวางเดือนธันวาคม 2561-กุมภาพันธ 2562  และจัดทําใหเปนแนวปฏิบัติในการ
ใชงานระบบใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน  

 
4) การประยุกตใชความรู 

วิธีการสูความสําเร็จ 
จัดประชุมบุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ 

หองประชุมเอ้ืองสายสองแสง สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เพื่อแจงใหบุคลากรทราบถึงแนวปฏิบัติในการใชงาน
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน และใหไดบุคลากรไดทดสอบ
ใชงานระบบบริหารจัดการครุภัณฑในระหวางเดือน มีนาคม –เมษายน 2562  

 
5) การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 

วิธีการสูความสําเร็จ 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในการใชงานระบบบริหารจัดการ

ครุภัณฑ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงระบบ ในวันที่ 3  เมษายน 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ 
หองประชุมเอ้ืองสายสองแสง สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

     

6) การปรับปรุงเปนชุดความรู 
วิธีการสูความสําเร็จ 
จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดนําบันทึกการเลาเรื่องของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม และ

สรุปขอเสนอแนะที่ไดจากการจัดกิจกรรมมาปรับปรุงระบบบริหารจัดการครุภัณฑใหมีประสิทธิภาพตรงกับความ
ตองการของผูใชงาน  

 
7) การประเมินผลการดําเนินงาน 

วิธีการสูความสําเร็จ 
ทําการประเมินผลประสิทธิภาพและความพึงพอใจ ในการใชงานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ โดยมี

ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ และตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ ดังน้ี 
 
    

150 



 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1.  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ค ว า ม ถู ก ต อ ง ข อ ง ก า ร แ ส ด ง ข อ มู ล ห ลั ก ฐ า น ท่ี นํ า เ ข า ร ะบ บ                                      

คา Precision = 100% 
2.  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ค ว า ม ถู ก ต อ ง ข อ ง ก า ร คํ า น ว ณ ค ะ แ น น จ า ก ผู ป ร ะ เ มิ น                                             

คา Precision = 100% 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. ผูบริหารหนวยงานมีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดเก็บขอมูลในระบบเนื่องจากสามารถ
เขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา คะแนน 4.52 อยูในระดับ ดีมาก 

2. บุคลากรมีแหลงขอมูลจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบ สะดวกในการคนหาและจัดการ คะแนน 
4.55 อยูในระดับ ดีมาก 

 
องคความรูท่ีเกิดขึ้น 

 จากขั้นตอนตามแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีเปาหมายใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการครุภัณฑของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มีองคความรูที่
เกิดขึ้น ดังนี ้ 
 
ขอบเขต KM  

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประเด็นความรูเรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการครุภัณฑของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา” 

ผลผลิต  : ระบบบริหารจัดการครุภัณฑของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 
องคความรูท่ีเกิดขึ้น 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศกึษา มีจํานวน 6 ข้ันตอน ดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปญหาในการจัดการขอมูลครุภัณฑ และความตองการของผูหนาที่
รับผิดชอบครุภัณฑของสํานักฯ และกําหนดขอบเขตงาน 
  ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมผูที่เก่ียวของในการทบทวนกระบวนการทํางาน แนวทางแกไข
ปญหารวมกัน จัดทําแนวปฏิบัติในการใชงานระบบ  
  ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ ตามขอบเขตงานที่
กําหนดข้ึน 
  ขั้นตอนท่ี 4 ทดสอบการใชงานระบบบริหารจัดการครุภัณฑที่พัฒนาขึ้น ตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลในระบบทั้งหมด 
  ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบ และการใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใน
การปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  ขั้นตอนท่ี 6 การปรับปรุงระบบตามขอเสนอแนะ เพ่ือใหระบบบริหารจัดการครุภัณฑมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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รูปกิจกรรม  
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รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ประจําปงบประมาณ 2562 

 
ในปงบประมาณ 2562 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดดําเนินการตาม

แผนการใหบริการของสํานักฯ และมีการประเมินผลการใหบริการงานที่เก่ียวของกับการใหบริการของสํานัก
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาทั้งหมด 11 งาน ดังนี้ 1) งานสํานักงาน 2) งานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3) งาน
พัฒนาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 4) งานจัดฝกอบรมและบริการวิชาการ 5) งานดูแลและซอมบํารุง
ระบบคอมพิวเตอร 6) งานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน 7) งานพัฒนาระบบสารสนเทศ   
8) งานบริการหองมินิเธียเตอร หองมินิสตูดิโอ และ หองประชุม 9) งานประชุมทางไกล 10) งานถายทอดสด 
11) งานออกแบบเพื่อการประชาสัมพันธ และเว็บไซตมหาวิทยาลัย โดยทําการประเมินผลครอบคลุมทั้ง 5 
ประเด็น คือ 1) ความพึงพอใจดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ 3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 5) ความพึง
พอใจดานระบบสารสนเทศหนวยงาน โดยผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักดิจิทัลเพ่ือ
การศกึษาในภาพรวม คาเฉลี่ยเทากับ 4.74 อยูในระดับ มากที่สุด สํารวจขอมูลจากผูรับบริการท้ังหมด 1,235 
คน โดยทางสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาไดทําการสํารวจขอมูลระหวางเดือน พฤษภาคม 2562 – สิงหาคม 2562 
โดยผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักดิจิทัลฯ ในภาพรวมแตละประเด็น ดังตอไปนี ้

 
ประเด็นความตองการ คาเฉลี่ย คา SD อยูในระดับ 
1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.77 0.63 มากที่สุด 
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.79 0.60 มากที่สุด 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.69 0.65 มากที่สุด 
4. ดานคุณภาพการใหบริการ 4.73 0.63 มากที่สุด 
5. ดานระบบสารสนเทศ 4.75 0.95 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.74 0.69 มากท่ีสุด 
 
หมายเหต ุ
การสํารวจความพึงพอใจใชการวัดระดับความตองการ 5 ระดับ ดังนี ้

  ระดับคะแนนเปน  1 หมายถึง  นอยที่สุด 
  ระดับคะแนนเปน 2 หมายถึง  นอย 
  ระดับคะแนนเปน 3 หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดับคะแนนเปน  4 หมายถึง  มาก 
  ระดับคะแนนเปน 5 หมายถึง  มากที่สุด 
 ใชเกณฑกําหนดระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเพ่ือการแปรผล ดังนี ้
  ระดับผลคะแนนเปน  0.00 – 1.50 หมายถึง  นอยที่สุด 
  ระดับผลคะแนนเปน  1.51 – 2.50 หมายถึง  นอย 

ระดับผลคะแนนเปน  2.51 – 3.50 หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับผลคะแนนเปน  3.51 – 4.50 หมายถึง  มาก 
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ระดับผลคะแนนเปน  4.51 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
จากแบบสอบถามสรุปไดวา ความพึงพอใจของผูรับบริการตามแผนการใหบริการของสํานักดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562 ตามประเด็นตางๆ ดังนี้ ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.77 อยูในระดับ มากที่สุด ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.79 อยูในระดับ      
มากที่สุด ดานสิ่งอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ยเทากับ 4.69 อยูในระดับ มากท่ีสุด ดานคุณภาพการใหบริการ 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.73 อยูในระดับ มากที่สุด  และ ดานระบบสารสนเทศ คาเฉลี่ยเทากับ 4.75 อยูในระดับ   
มากที่สุด ทั้งนี้มีภาพรวมความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.74 อยูในระดับ มากที่สุด 

 

ผลการประเมินตามงานตางๆ ที่เก่ียวของกับการใหบริการ ดังนี้ 
1. งานสํานักงาน 
1.1 ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1) กิจกรรม Big Cleaning Day (5ส.)  
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 4.52 อยูในระดับ มากที่สุด 

2) กิจกรรมจัดทํา Flow Chart ขั้นตอนการเขารับบริการงานบริหารงานทั่วไป 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 4.60 อยูในระดับ มากที่สุด 

1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมงานสํานักงาน ดังนี้  
(จํานวนผูตอบแบบประเมิน 18 คน) 

ประเด็นความตองการ คาเฉลี่ย คา SD อยูในระดับ 
1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.79 0.55 มาก 
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.86 0.48 มากที่สุด 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.61 0.54 มากที่สุด 
4. ดานคุณภาพการใหบริการ 4.75 0.53 มากที่สุด 
5. ดานระบบสารสนเทศ 4.79 0.65 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.76 0.23 มาก 
 
1.3 วิธีการประเมินความพึงพอใจภาพรวมงานสํานักงาน  
ประเมินแบบออนไลนที่ URL : https://forms.gle/ZVwjaKduRwb71KUC8 

 
 
2. งานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
2.1 ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1) โครงการระบบแจงเตือนการใหบริการของงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 3.54 อยูในระดับ มาก 
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2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ดังนี้  
(จํานวนผูตอบแบบประเมิน 60 คน) 

ประเด็นความตองการ คาเฉลี่ย คา SD อยูในระดับ 
1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.81 0.44 มากที่สุด 
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.83 0.45 มากที่สุด 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.80 0.41 มากที่สุด 
4. ดานคุณภาพการใหบริการ 4.77 0.49 มากที่สุด 
5. ดานระบบสารสนเทศ 4.85 3.67 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.81 0.43 มากที่สุด 

 
2.3 วิธีการประเมินความพึงพอใจภาพรวมงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
ประเมินแบบออนไลนที่ URL : http://www.network.cmru.ac.th 

 
 

3. งานพัฒนาการเรียนการสอนอเิล็กทรอนิกส  
3.1 ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1) โครงการ CMRU Online Learning Day 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 4.68 อยูในระดับ มากที่สุด 

2) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูดานงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 4.92 อยูในระดับ มากที่สุด 

3) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสรางสื่อการเรียน Content Online เพ่ือการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 4.72 อยูในระดับ มากที่สุด 

3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมงานพัฒนาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ดังนี้  
(จํานวนผูตอบแบบประเมิน 60 คน) 

ประเด็นความตองการ คาเฉลี่ย คา SD อยูในระดับ 
1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.81 0.55 มากที่สุด 
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.67 0.54 มากที่สุด 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.61 0.60 มาก 
4. ดานคุณภาพการใหบริการ 4.52 0.58 มากที่สุด 
5. ดานระบบสารสนเทศ 4.70 0.62 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.66 0.58 มากท่ีสุด 
 
3.3 วิธีการประเมินความพึงพอใจภาพรวมงานพัฒนาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 
ประเมินดวยแบบประเมินออนไลน URL: https://forms.gle/ci9AC1zGCinS7V4p8 
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4. งานจัดฝกอบรมและบริการวิชาการ 
4.1 ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สําหรับอาจารยและบุคลากร 
ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 4.63  อยูในระดับ มากที่สุด 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สําหรับนักศึกษา 
ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 4.67  อยูในระดับ มากที่สุด 

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สําหรับองคกรทองถิ่นและชุมชน 
ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 4.64  อยูในระดับ มากที่สุด 

  
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมงานจัดฝกอบรมและบริการวิชาการ ดังนี้  
(จํานวนผูตอบแบบประเมิน 853 คน) 

ประเด็นความตองการ คาเฉลี่ย คา SD อยูในระดับ 
1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.71 0.69 มากที่สุด 
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.70 0.65 มากที่สุด 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.69 0.67 มากที่สุด 
4. ดานคุณภาพการใหบริการ 4.75 0.65 มากที่สุด 
5. ดานระบบสารสนเทศ 4.81 0.68 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.73 0.67 มากท่ีสุด 
4.3 วิธีการประเมินความพึงพอใจภาพรวมงานจัดฝกอบรมและบริการวิชาการ 
ประเมินแบบออนไลนท่ี URL :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS9dpXEZjDS_Q5BCjSQOwSxVYOt4QlxNjiu63YC9L02LtMgw/viewform 

 
 
5. งานดูแลและซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร  
5.1 ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1) กิจกรรมใหยืมคอมพิวเตอรใชงานฉุกเฉิน ระหวางรอซอม 
หมายเหต ุไมมีผูเขารวมกิจกรรมจึงไมสามารถประเมินได 

2) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบสถานะการซอมผาน Mobile Device 
หมายเหต ุอยูระหวางการพัฒนาระบบ 

5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมงานดูแลและซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร ดังนี้  
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(จํานวนผูตอบแบบประเมิน 73 คน) 
ประเด็นความตองการ คาเฉลี่ย คา SD อยูในระดับ 
1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.71 0.67 มาก 
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.86 0.75 มาก 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.53 0.68 มาก 
4. ดานคุณภาพการใหบริการ 4.74 0.68 มาก 
5. ดานระบบสารสนเทศ 4.81 0.76 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.73 0.71 มาก 
 
5.3 วิธีการประเมินความพึงพอใจภาพรวมงานดูแลและซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร 
ประเมินแบบออนไลนที่ URL 
https://docs.google.com/forms/d/1vcLVbMyB9UqjhsmfQ5gvc5fq9FcEDv4x0ytQ1v_K2dE/viewform?edit_requested=true 

 
 
6. งานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน 
6.1 ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1) กิจกรรมตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรหอง INC11 และ INC12 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 3.81 อยูในระดับ มาก 

2) กิจกรรมขยายระยะเวลาการใชบริการคอมพิวเตอรหอง INC11 และ INC12 ตอครั้ง 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 3.98 อยูในระดับ มาก 

6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมงานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคน ดังน้ี  
(จํานวนผูตอบแบบประเมิน 42 คน) 

ประเด็นความตองการ คาเฉลี่ย คา SD อยูในระดับ 
1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.75 1.08 มาก 
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.81 1.12 มาก 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.67 1.18 มาก 
4. ดานคุณภาพการใหบริการ 4.53 1.07 มาก 
5. ดานระบบสารสนเทศ 4.79 1.03 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.71 1.10 มาก 
6.3 วิธีการประเมินความพึงพอใจภาพรวมงานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคน 
แบบประเมินออนไลนที่ URL: https://forms.gle/t28WFjXhppHD7qh5A 
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7. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
7.1 ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1) กิจกรรมพัฒนาโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและการรับสงมอบงาน 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 4.68 อยูในระดับ มากที่สุด 

7.2 ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังนี้  
(จํานวนผูตอบแบบประเมิน 42 คน) 

ประเด็นความตองการ คาเฉลี่ย คา SD อยูในระดับ 
1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.78 0.69 มากที่สุด 
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.74 0.65 มากที่สุด 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.78 0.68 มาก 
4. ดานคุณภาพการใหบริการ 4.83 0.69 มากที่สุด 
5. ดานระบบสารสนเทศ 4.80 0.65 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.79 0.67 มากท่ีสุด 
7.3 วิธีการประเมินความพึงพอใจภาพรวมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
แบบประเมินออนไลนที่ URL : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMuZHFOMJ49gHB3dVVgeyDxu2oY1hYgTniIDg92QsQ0vWWvQ/viewform?fbzx=-
968702054426143637 

 
 
8. งานบริการหองมินิเธียเตอร หองมินิสตูดิโอ และ หองประชมุ 
8.1 ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1) กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพโปรเจคเตอรและอุปกรณตอพวง 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 4.30 อยูในระดับ มาก 

8.2 ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมงานบริการหองมินิเธียเตอร หองมินิสตูดิโอ และ หองประชุม ดังนี้  
(จํานวนผูตอบแบบประเมิน 24 คน) 

ประเด็นความตองการ คาเฉลี่ย คา SD อยูในระดับ 
1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.78 0.66 มาก 
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.88 0.65 มาก 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.69 0.68 มาก 
4. ดานคุณภาพการใหบริการ 4.80 0.67 มาก 
5. ดานระบบสารสนเทศ 4.76 0.71 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.78 0.67 มาก 
 
 
8.3 วิธีการประเมินความพึงพอใจภาพรวมงานบริการหองมินิเธียเตอร หองมินิสตูดิโอ และ หองประชุม 
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ประเมินดวยแบบประเมินออนไลนที ่ URL : https://forms.gle/BqGaTTojLtep7Cf89 

 
 
9. งานประชุมทางไกล 
9.1 ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1) กิจกรรมจัดหาระบบประชุมทางไกลเปนแบบ FULL HD 
หมายเหต ุอยูระหวางขอตั้งงบประมาณ 2564 

9.2 ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมงานประชุมทางไกล ดังนี้  
(จํานวนผูตอบแบบประเมิน 11 คน) 

ประเด็นความตองการ คาเฉลี่ย คา SD อยูในระดับ 
1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.68 0.49 มากที่สุด 
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.85 0.30 มากที่สุด 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.76 0.58 มากที่สุด 
4. ดานคุณภาพการใหบริการ 4.62 0.50 มากที่สุด 
5. ดานระบบสารสนเทศ 4.49 0.58 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.68 0.55 มากท่ีสุด 
9.3 วิธีการประเมินความพึงพอใจภาพรวมงานประชุมทางไกล 
ประเมินดวยแบบประเมินออนไลนที่  URL : https://cutt.ly/BwZJBjH 

 
 
10. งานถายทอดสด 
10.1 ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1) กิจกรรมจัดทําขั้นตอนการใหบริการงานถายทอดสด 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 4.58 อยูในระดับ มากที่สุด 

2) กิจกรรมจัดทําโครงการจัดหาอุปกรณสนับสนุนงานถายทอดสด ในปงบประมาณ 2563 
หมายเหตุ ตามที่สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาไดเสนอโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณใน

กิจกรรมถายทอดสด ผลการพิจารณา เห็นควรใหเสนอของบประมาณในป 2564 โดยจัดทําเปนแผนการจัดหา
ครุภัณฑของหนวยงานประกอบการเสนอขอ ตอไป 
10.2 ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมงานถายทอดสด ดังนี้  
(จํานวนผูตอบแบบประเมิน 15 คน) 

ประเด็นความตองการ คาเฉลี่ย คา SD อยูในระดับ 
1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.86 0.52 มากที่สุด 
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.79 0.52 มากที่สุด 
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3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.61 0.58 มากที่สุด 
4. ดานคุณภาพการใหบริการ 4.77 0.50 มากที่สุด 
5. ดานระบบสารสนเทศ 4.65 0.58 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.74 0.55 มากท่ีสุด 
10.3 วิธีการประเมินความพึงพอใจภาพรวมงานถายทอดสด 
ประเมินดวยแบบประเมินออนไลนที่  URL : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1shJE63CrPJvpKnc70rNx-

3HZbW5b0ZGKCLtlI_q_9WML8Q/viewform?fbclid=IwAR2DNE7RodTrBGUz1R9xnfFe3uR3pQTi_9-bNN_ldkzJw43tRujmEoEVwYw 

 
 
11. งานออกแบบเพื่อการประชาสัมพันธ และเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
11.1 ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

1) กิจกรรมใหบริการออกแบบ Infographics เพ่ือการประชาสัมพันธ 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 4.68 อยูในระดับ มากที่สุด 

11.2 ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมงานออกแบบเพื่อการประชาสัมพันธ และเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ (จํานวนผูตอบแบบประเมิน 37 คน) 

ประเด็นความตองการ คาเฉลี่ย คา SD อยูในระดับ 
1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.78 0.56 มาก 
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.70 0.51 มากที่สุด 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.87 0.56 มากที่สุด 
4. ดานคุณภาพการใหบริการ 4.90 0.53 มากที่สุด 
5. ดานระบบสารสนเทศ 4.75 0.53 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.80 0.54 มากท่ีสุด 
11.3 วิธีการประเมินความพึงพอใจภาพรวมงานออกแบบเพ่ือการประชาสัมพันธ และเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
ประเมินดวยแบบประเมินออนไลนที่  URL : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-

YEqfa6ImkOxsrXDdxepJtvRj2JepVhGkFMLxnb2-0LTrTA/viewform 
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คณะผูจัดทํา 

1. อาจารยอํานาจ  โกวรรณ  ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
2. อาจารย ดร.กัลยา ใจรักษ  รองผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
3. อาจารย ดร.ทิวาวัลย  ตะการ  รองผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
4. นายมารุต   เปยมเกตุ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
5. นางสาวนันทาวดี  คุณศิลป  หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 
6. นายธีระพงษ  ใจคํามา  หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. นายวิวัฒนชัย   ขําประไพ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
8. นายเจษฎา  ยาวุฑฒิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
9. นายอานนท  มะโนเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
10. นายชลิต  โปธา  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
11. นายบัณฑิต  นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
12. นายกฤษณ  ขาวศรี  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
13. นายจรูญ  บุตรแกว  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
14. นายวิทูร  อุนแสน  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
15. นายกุลชาติ  ปญญาดี  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
16. นางสาวรุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
17. นางพรพิมล  แกวฟุงรังษี นักวิชาการคอมพิวเตอร 
18. นางสาวพรรณนิภา ดวงใย  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
19. นายณัฐพงษ  วงคจันทรตา นักวิชาการศึกษา 
20. นายปยะพงษ หินเกย  นักวิชาการศึกษา 
21. นางสาวจริยา หมื่นแกว นักวิชาการเงินและบัญชี 
22. นางสาวเสฎฐพร   เสทธะยะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
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