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1. หลักการและเหตุผล 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีบทบาทความรับผิดชอบในฐานะหน่วยงาน

ที่ขับเคลื่อนในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาและสนับสนุนพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้ง 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยมีพันธกิจหลักในการพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้ได้ตามระดับ
มาตรฐานสากล เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อให้มีศักยภาพในการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพอย่างเต็มศักยภาพแก่บุคลากร นักศึกษาและท้องถิ่น  

การให้บริการเป็นภารกิจที่สําคัญของหน่วยงาน ดังน้ันเพ่ือให้ผลการดําเนินงานมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจึงได้ทํา
การสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ โดยแบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการตามประเด็นต่างๆ  5 
ด้าน ดังน้ี 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก 4) ด้านคุณภาพการให้บริการ 5) ด้านระบบสารสนเทศ 

จากแบบสอบถามสรุปได้ว่า ผู้รับบริการมีความต้องการในประเด็นต่างๆ ดังน้ี ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉล่ีย 4.09 อยู่ในระดับ มาก ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉล่ีย 4.20 อยู่ในระดับ 
มาก ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ค่าเฉล่ีย 4.35 อยู่ในระดับ มาก ด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่
ในระดับ มาก และ ด้านระบบสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับ มาก มีภาพรวมการให้บริการของสํานัก
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ค่าเฉล่ีย 4.29 อยู่ในระดับ มาก 

ทั้งน้ีสํานักฯ ได้นําผลการสํารวจดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และที่ประชุมมีมติให้ทําแผนการให้บริการที่ครอบคลุมการทํางานทั้ง 5 ประเด็น ดังต่อไปน้ี  1) ด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก               
4) ด้านคุณภาพการให้บริการ 5) ด้านระบบสารสนเทศ 

โดยมีโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  
 1.1 ประชุมผู้ปฏิบัติงานเพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติการขอใช้บริการห้องต่างๆ ของสํานักดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
 2.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2560 
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

3.1 ซ่อมแซม และบํารุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
3.2 บํารุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 4.1 กิจกรรม 5 ส 

4.2 แผนการบริหารความเสี่ยงสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2560 
4.3 บรกิารซ่อมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับบุคลากร และนักศึกษา 
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4.4 ซ่อมแซม และบํารุงรักษา ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ด้านระบบสารสนเทศ 
 5.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้งานสื่อการเรียนแบบออนไลน์ 

5.2 กิจกรรมตามโครงการพัฒนาแอปพลิเคช่ันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 

2. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  
 งานบริการห้องมินิเธียเตอร์ ห้องมินิสตูดิโอ และ ห้องประชุม ได้จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ

สําหรับการใช้บริการห้องต่างๆ ของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และมีการประกาศใช้ โดยกิจกรรมน้ีอยู่ในแผน
บริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2560 เมื่อมีการประกาศใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้วทําให้
ความเสี่ยงหมดไปเน่ืองจากข้อผิดพลาดที่เกิดจากการจองห้องอยู่ในระดับความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักฯ ยอมรับได้ 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
 จากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ 2560 มีเกณฑ์ความสําเร็จของแผนดังกล่าวโดยแยก
ประเมินเป็นฝ่ายงานในสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จากจํานวนบุคลากรทั้งหมด 19 คน ดังน้ี 1)ร้อยละของ
บุคลากรหน่วยงานบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) จากจํานวนทั้งหมด 5 คน ได้ไป
พัฒนาตนเอง จํานวน 5 คน     คิดเป็นร้อยละ 100 2)ร้อยละของบุคลากรหน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(MIS) จากจํานวนทั้งหมด 4 คน ได้ไปพัฒนาตนเอง จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 3)ร้อยละของบุคลากร
หน่วยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning) จากจํานวนทั้งหมด 4 คน ได้ไปพัฒนาตนเอง จํานวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 4)ร้อยละของบุคลากรหน่วยอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ (Training) จาก
จํานวนทั้งหมด 1 คน ได้ไปพัฒนาตนเอง จํานวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 5)ร้อยละของบุคลากรหน่วยดูแล
และบํารุงระบบคอมพิวเตอร์ ( Computer Miantenance) จากจํานวนทั้งหมด 2 คน ได้ไปพัฒนาตนเอง 
จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 6)  ร้อยละของบุคลากรหน่วยงานสํานักงาน จากจํานวนทั้งหมด 3 คน ได้ไป
พัฒนาตนเอง จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 7) ร้อยละของบุคลากรได้เข้ารับการอบรมเรื่องการขอเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้นไป จากจํานวนบุคลากรท้ังหมด 19 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการขึ้นสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้น จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 73.68 

      จากข้อ 1-7 สามารถสรุปการไปพัฒนาตนเองของบุคลากร สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 96.24 ซึ่งจากแผนพัฒนาบุคลกรและแผนปฏิบัติงาน สํานักดิจิทัลิเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2559-2563 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาให้มี
คุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป้าประสงค์ที่ 1 สํานักดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดีสร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร 
(Healty Organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทํางานให้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (High 
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Performance Organization) ซึ่งมีการกําหนดเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560 ไว้ที่ร้อยละ 80 
ดังน้ัน จึงถือว่าบรรลุตัวช้ีวัด 

3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
3.1 ซ่อมแซม และบํารุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 

  งานบริการห้องมินิเธียเตอร์ ห้องมินิสตูดิโอ และ ห้องประชุม ได้ปรับปรุงห้องมินิเธียเตอร์ 
ห้องมินิสตูดิโอ และห้องประชุม ให้พร้อมสําหรับการให้บริการ โดยใช้งบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีครุภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมทั้งหมด 9 รายการ และผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ ค่าเฉล่ีย 4.59 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

3.2 บํารุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
งานบํารุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้ทําการปรับปรุงลงโปรแกรม

เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 2 ครั้ง ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC11 
INC12 INC21 26071 และ 26072  , เปลี่ยน Power Supply จํานวณ 3 เครื่อง, เปลี่ยนเม้าส์ 10 ตัว, เปลี่ยน
หูฟัง 40 ตัว และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 4.1 กิจกรรม 5 ส 

  สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาดําเนินกิจกรรม  “สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ร่วมใจ 5ส.” วันพุธที่ 
19 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผล
การประเมินหลังจากดําเนินกิจกรรม 5ส ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย 4.55 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

4.2 แผนการบริหารความเสี่ยงสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2560 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้จัดทําแผนการบริหารความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ 2560 มี

ประเด็นความเสี่ยงที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและ
บุคลากรของสํานักฯ ใน 3 ด้าน ดังน้ี  

1. บริหารจัดการห้องบริการเคร่ืองแม่ข่าย (ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลและอุปกรณ์ในห้องบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรณี
ไฟฟ้าดับ 

2. การให้บริการห้องต่างๆ ของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน) วัตถุประสงค์  เพ่ือให้การบริการห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงาน บุคลากร 
และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว  

3. การดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ (ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
   จากการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นทั้ง 3 ด้าน พบว่า 1) ความ
เสี่ยงด้านบริหารจัดการห้องบริการเคร่ืองแม่ข่าย (ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก) ลดลง อยู่ในระดับที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยอมรับได้ แต่เห็นควรเพ่ิมประเด็นการบริหารความเสี่ยงไปยังห้องบริการ
เครื่องแม่ข่ายทุกห้องให้ครอบคลุมทุกวิทยาเขต 2) ความเสี่ยงด้านการให้บริการห้องต่างๆ ของสํานักดิจิทัล
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เพ่ือการศึกษา (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน) เมื่อดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงแล้วความเสี่ยงหมดไป 
และ 3) ความเสี่ยงด้านการดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ (ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร) เมื่อดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้วความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงยอมรับได้ และเห็นควรเพ่ิมประเด็นความรู้ด้านหมวดหมู่และระเบียบการเบิกจ่ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ
ภาพการเบิกจ่ายงบประมาณให้ดีย่ิงขึ้น 
     สรุปได้ว่าสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสามารถดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง              
ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ อยู่ในกรอบระยะเวลาที่วางแผนไว้ สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลง จํานวน 2 เรื่อง 
และความเสี่ยงหมดไปจํานวน 1 เรื่อง บรรลุตามตัวช้ีวัดของแผนบริหารความเสี่ยงที่วางไว้ 

4.3 บริการซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับบุคลากร และนักศึกษา 
  ปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ให้บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากรจํานวน 650 ครั้ง โดยสามารถแบ่งรายละเอียดดังน้ี คณะครุศาสตร์ 258 ครั้ง คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70 ครั้ง คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 129 ครั้ง คณะวิทยาการจัดการ 135 
ครั้ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ครั้ง สํานักงานอธิการบดี 9 ครั้ง สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจฯ(adiCET) 4 ครั้ง 
งานประชาสัมพันธ์ 2 ครั้ง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2 ครั้ง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 1 
ครั้ง สํานักหอสมุด 2 ครั้ง กองพัฒนานักศึกษา 4 ครั้ง หน่วยตรวจสอบภายใน 2 ครั้ง สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 4 ครั้ง แบ่งตามประเภทของอุปกรณ์ได้ดังน้ี คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 594 ครั้ง คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 55 
ครั้ง Tablet/Smartphone 1 ครั้ง แบ่งตามประเภทของปัญหาได้ดังน้ี ปัญหาที่เก่ียวกับฮาร์ดแวร์ 9 ครั้ง 
ปัญหาที่เก่ียวกับซอฟต์แวร์ 640 ครั้ง ปัญหาที่เก่ียวกับไวรัส 1 ครั้ง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย 4.61 
อยู่ในระดับ มากที่สุด 

4.4 ซ่อมแซม และบํารุงรักษา ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีการจัดทําโครงการ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายดังน้ี  
1. เพ่ิมปริมาณ bandwidth Internet ภายในประเทศจาก 500 Mbps เป็น 600 

Mbps และภายนอกประเทศจาก 120 Mbps เป็น 400 Mbps 
2.เพ่ิมจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย Accesspoint ในแต่ละวิทยาเขตดังน้ี 

2.1 วิทยาเขตเวียงบัว เพ่ิมขึ้นจํานวน 338 AP 
2.2 วิทยาเขตแม่สา เพ่ิมขึ้นจํานวน 30 AP 
2.3 ศูนย์แม่ริมและคณะเกษตรฯ เพ่ิมขึ้นจํานวน  117 AP 
2.4 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 32 AP 
รวมทุกวิทยาเขต เพ่ิมขึ้น จํานวน 517 AP 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย 4.60 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
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4.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานจัดฝึกอบรมและบริการวิชาการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 25 หลักสูตร ดังน้ี 1) Android Programming ขั้นพ้ืนฐาน 2) Android 
Programming ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง 3) iOS Application Development ขั้นพ้ืนฐาน 4) iOS Application 
Development ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง 5) PHP using MySQL Database for Web Development 6) การ
สร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress 7) การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย 
Joomla 8) การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สําเร็จรูป 9) การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม Flash 10) 
การสร้างและออกแบบ Infographic เพ่ือสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ 11) การออกแบบกราฟิกและ
สิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator 12) การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro 13) Advanced 
Microsoft Excel 2010/2007 Function and Database 14) Fundamentals Microsoft Excel 2010/
2007 15) การสร้างงานนําเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ 16) การประยุกต์ใช้
โปรแกรม Microsoft Word ในการทํางาน 17) การใช้งาน Office365 และการบริหารจัดการเอกสารออนไลน์ 
18) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริการขององค์กรท้องถิ่น 19) การใช้งานโปรแกรม 
SPSS เพ่ือการวิจัย 20) การใช้งานโปรแกรม AMOS เพ่ือการวิจัย 21) การลงโปรแกรมและการดูแลรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Maintenance) 22) Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับเบ้ืองต้น)  23) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิค Predictive Modeling เพ่ือสนับสนุนการ
วิจัย 24) Business Analytic วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ 25) Startup Camp เสริมสร้างศักยภาพ
สู่ความเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล และผู้รับบริการงานจัดฝึกอบรมและบริการวิชาการ มีความพึงพอใจใน
ภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.70 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

5. ด้านระบบสารสนเทศ 
 5.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้งานสื่อการเรียนแบบออนไลน์ 

ในปีงบประมาณ 2560 งานพัฒนาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สําหรับ
อาจารย์ จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 34 คน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย 4.76 อยู่ในระดับ มากที่สุด 2) 
หลักสูตรการใช้งานห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สําหรับนักศึกษา จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 49 
คน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย 4.68 อยู่ในระดับ มากที่สุด 3) หลักสูตรการใช้งานระบบ e-Learning 
ด้วย Moodle สําหรับนักศึกษา จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 48 คน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย 4.71 อยู่
ในระดับ มากที่สุด 

5.2 กิจกรรมตามโครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้พัฒนาแอปพลิเคช่ันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จํานวน 2 ระบบ 

ได้แก่ 1) CMRU App บนระบบ Android 2) CMRU App บนระบบ iOS และผู้รับบริการงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ มีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 4.64 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
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3. ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 
2560 
1. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน 64 คน) 

ประเด็นความต้องการ ค่าเฉลี่ย ค่า SD อยู่ในระดับ 
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.55 0.54 มากที่สุด 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.59 0.56 มากที่สุด 
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.68 0.59 มากที่สุด 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.73 0.52 มากที่สุด 
5. ด้านระบบสารสนเทศ 4.46 0.53 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 0.55 มากที่สุด 
 
2. งานพัฒนาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน 127 คน) 

ประเด็นความต้องการ ค่าเฉลี่ย ค่า SD อยู่ในระดับ 
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.60 0.59 มากที่สุด 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 0.40 มากที่สุด 
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.70 0.52 มากที่สุด 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.72 0.48 มากที่สุด 
5. ด้านระบบสารสนเทศ 4.70 0.52 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.71 0.50 มากที่สุด 
 
3. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ (จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน 42 คน) 

ประเด็นความต้องการ ค่าเฉลี่ย ค่า SD อยู่ในระดับ 
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.51 0.79 มากที่สุด 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.69 0.67 มากที่สุด 
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.60 0.70 มากที่สุด 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.62 0.68 มากที่สุด 
5. ด้านระบบสารสนเทศ 4.77 0.66 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.64 0.70 มากที่สุด 
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4. งานจัดฝึกอบรมและบริการวิชาการ (จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน 400 คน) 
ประเด็นความต้องการ ค่าเฉลี่ย ค่า SD อยู่ในระดับ 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.50 0.71 มาก 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.69 0.49 มากที่สุด 
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.74 0.61 มากที่สุด 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.81 0.56 มากที่สุด 
5. ด้านระบบสารสนเทศ 4.76 0.61 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.70 0.60 มากที่สุด 
 
5. งานดูแลและบํารุงระบบคอมพิวเตอร์ (จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน 213 คน) 

ประเด็นความต้องการ ค่าเฉลี่ย ค่า SD อยู่ในระดับ 
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.55 0.60 มากที่สุด 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.61 0.58 มากที่สุด 
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.57 0.58 มากที่สุด 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.64 0.55 มากที่สุด 
5. ด้านระบบสารสนเทศ 4.67 0.54 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.61 0.57 มากที่สุด 
 
6. งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้น (จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน 441 คน) 

ประเด็นความต้องการ ค่าเฉลี่ย ค่า SD อยู่ในระดับ 
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.68 0.86 มากที่สุด 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.51 0.85 มากที่สุด 
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.64 0.87 มากที่สุด 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.78 0.82 มากที่สุด 
5. ด้านระบบสารสนเทศ 4.62 0.84 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.65 0.85 มากที่สุด 
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7. งานบริการห้องมินิเธียเตอร์ ห้องมินิสตูดิโอ และ ห้องประชุม (จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน 154 คน) 
ประเด็นความต้องการ ค่าเฉลี่ย ค่า SD อยู่ในระดับ 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.56 0.62 มากที่สุด 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.62 0.50 มากที่สุด 
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.68 0.65 มากที่สุด 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.59 0.58 มากที่สุด 
5. ด้านระบบสารสนเทศ 4.52 0.52 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.59 0.57 มากที่สุด 
 
8. ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการตามแผนการให้บริการของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจําปี
งบประมาณ 2560 (จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน 1,441 คน) 

ประเด็นความต้องการ ค่าเฉลี่ย ค่า SD อยู่ในระดับ 
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.58 0.67 มากที่สุด 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.62 0.58 มากที่สุด 
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.67 0.65 มากที่สุด 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.74 0.60 มากที่สุด 
5. ด้านระบบสารสนเทศ 4.66 0.60 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.65 0.62 มากที่สุด 
 
หมายเหตุ 
การสํารวจความพึงพอใจใช้การวัดระดับความต้องการ 5 ระดับ ดังน้ี 

  ระดับคะแนนเป็น  1 หมายถึง  น้อยที่สุด 
  ระดับคะแนนเป็น 2 หมายถึง  น้อย 
  ระดับคะแนนเป็น 3 หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดับคะแนนเป็น  4 หมายถึง  มาก 
  ระดับคะแนนเป็น 5 หมายถึง  มากที่สุด 
 
 ใช้เกณฑ์กําหนดระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเพ่ือการแปรผล ดังน้ี 
  ระดับผลคะแนนเป็น  0.00 – 1.50 หมายถึง  น้อยที่สุด 
  ระดับผลคะแนนเป็น  1.51 – 2.50 หมายถึง  น้อย 

ระดับผลคะแนนเป็น  2.51 – 3.50 หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับผลคะแนนเป็น  3.51 – 4.50 หมายถึง  มาก 
ระดับผลคะแนนเป็น  4.51 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
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จากแบบสอบถามสรุปได้ว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตามประเด็นต่างๆ ดังน้ี ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉล่ีย 4.58 อยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉล่ีย 4.62 อยู่ในระดับ 
มากที่สุด ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ค่าเฉล่ีย 4.67 อยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย 
4.74 อยู่ในระดับ มากที่สุด และ ด้านระบบสารสนเทศ ค่าเฉล่ีย 4.66 อยู่ในระดับ มากที่สุด ทั้งน้ีมีภาพรวม
ความพึงพอใจของผู้รับบริการตามแผนการให้บริการของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2560 
ค่าเฉล่ีย 4.65 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 
4. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

1. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
1.1 ปัญหาและอุปสรรค์ 

- ระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยไม่มีความเสถียร 
- ผู้มาใช้บริการลืมรหัสการใช้งานระบบต่างๆเช่น ระบบ wifi บ่อย 
- การขอรับบริการของผู้ใช้บริการบางครั้งจะเป็นลักษณะ User Error เล็ก ๆ น้อย ๆ 

เช่น แจ้งว่าใช้ระบบเครือข่ายไม่ได้แต่ลืมเสียบสายสัญญาณ 
- การให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนในบางคร้ังเมื่อโทรแจ้งให้ไปแก้ไขปัญหาให้ เมื่อไปถึง

แล้วกลับไม่อยู่ห้องทําให้เกิดการเสียเวลา 
- กรณีที่เกิดปัญหาแบบกะทันหันแต่ไม่มีงบประมาณสําหรับการซ่อมแซมเช่น สายไฟ

เบอร์เกิดเสียหาย 
1.2 แนวทางแก้ไขปัญหา 

- หาระบบสํารองไฟฟ้าเฉพาะระบบที่สําคัญๆ อาจจะไม่ใช่ทั้งหมด 
- ศึกษาการนําเอาระบบรหัสการใช้งานระบบอ่ืนมาใช้กับระบบของงาน 
- หากเป็นปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ต้องทําการสอนหรือแนะนําให้ผู้ใช้บริการทราบถึง

การแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง 
- หากจะไปให้บริการแก่หน่วยงานใดก่อนเดินทางไปต้องโทรแจ้งหรือนัดเวลากันให้

ชัดเจน 
- ปรึกษาผู้บังคับบัญชาเผื่อให้หางบประมาณสําหรับแก้ไขเป็นครั้งๆไป 

2. งานพัฒนาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.1 ปัญหา/อุปสรรค 

   - ระยะเวลาในการอบรมมีน้อย อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมไม่ได้เตรียมเอกสาร และ
เน้ือหาที่เก่ียวข้องกับการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์มาใช้จริงในการอบรม ทําให้การอบรมต้องใช้ข้อมูล
ทดสอบการใช้เครื่องมือในแต่ละส่วน เมื่อเสร็จจากการอบรมอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาทําต่อเน่ือง เมื่อทิ้งเวลา
ไปนานก็มีผลกับการต่อยอดในเรื่องของการนําเคร่ืองมือไปใช้จริงในการเรียนการสอน 
   - เอกสารประกอบการอบรมภาพไม่ชัดเจน 
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 2.2 แนวทางแก้ไข 
   - เพ่ิมระยะเวลาการอบรม และจัดทํากระบวนการอบรมให้เสมือนจริงมากย่ิงขึ้น 
   - จัดหาร้านถ่ายเอกสารที่มีคุณภาพ 

3. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3.1 ปัญหา/อุปสรรค 

- การเขียนข้อตกลงในการพัฒนาระบบไม่ชัดเจน และไม่รดักุม 
- มีภาระอ่ืนแทรกเข้ามา ทําให้ไม่สามารถพัฒนาระบบได้อย่างเต็มที่ 
- ไม่มกีารวางแผนในการพัฒนาระบบมาก่อน ทําให้เกิดความล่าช้า 
- ผู้ให้ข้อมลูในการพัฒนาระบบ ไม่เข้าใจในกระบวนการของระบบอย่างดี 

3.2 แนวทางแก้ไข 
- กําหนดข้อตกลง และระยะเวลาการพัฒนาระบบให้ชัดเจน 
- ใหผู้้บริหารพิจารณาความเหมาะสมของการให้งาน และการรับงานของคนที่พัฒนา

ระบบ 
- มีการสํารวจความต้องการ การใช้งานระบบของแต่ละหน่วยงานก่อน เพ่ือจัดลําดับ

ในการพัฒนาระบบ 
- ผู้พัฒนาระบบควรศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ิมเติม  

4. งานจัดฝึกอบรมและบริการวิชาการ 
4.1 ปัญหา/อุปสรรค 
ประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ INC21 ที่ใช้จัดอบรมมีประสิทธิภาพตํ่า            

ไม่สนับสนุนการจัดอบรมในบางหลักสูตร เช่น Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ระดับเบ้ืองต้น) Android Programming ขั้นพ้ืนฐาน และAndroid Programming ขั้นประยุกต์ใช้
งานจริง เน่ืองจากการอบรมดังกล่าวต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง การประมวลผลท่ีรวดเร็ว 

4.2 แนวทางแก้ไข 
การจัดอบรมหัวข้อ Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

ระดับเบ้ืองต้น) ได้ย้ายห้องจัดอบรมไปที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 29127 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ 
เน่ืองจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 29127 มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง สนับสนุนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่จัดอบรมหัวข้อดังกล่าว ส่วนในปีงบประมาณต่อไปเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดหาคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสูง เพ่ือใช้ในการจัดอบรมหลักสูตรสําหรับ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป           
ให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล 
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5. งานดูแลและบํารุงระบบคอมพิวเตอร์ 
5.1 ปัญหาและอุปสรรค์ 

- ผู้มาใช้บริการไม่ได้สํารองข้อมูลมาก่อนทําให้เมื่อลงระบบปฏิบัติการใหม่แล้วข้อมูล
ถูกลบทั้งหมด 

- ผู้มาใช้บริการอธิบายถึงปัญหาที่เกิดผิดทําให้การแก้ไขปัญหาไม่ตรงกับจุดที่เป็น
ปัญหา 

- ผู้ใช้บริการนําเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ช้ินส่วนพังอยู่แล้วมาใช้บริการ 
- การขอรับบริการของผู้ใช้บริการบางครั้งจะเป็นลักษณะ User Error เล็ก ๆ น้อย ๆ

เช่นแจ้งว่าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายไม่ได้แต่ลืมเปิดระบบที่ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
- การให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนในบางคร้ังเมื่อโทรแจ้งให้ไปแก้ไขปัญหาให้ เมื่อไปถึง

แล้วกลับไม่อยู่ห้องทําให้เกิดการเสียเวลา 
5.2 แนวทางแก้ไขปัญหา 

- สอบถามยํ้ากับผู้มาใช้บริการหลายๆ รอบเพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าผู้ใช้บริการได้ทํา
การสํารองข้อมูลมาแล้ว หากไม่ได้ทําการสํารองข้อมูลมาก่อนต้องให้ผู้ใช้บริการทําการสํารองข้อมูลก่อนทุกคร้ัง 

- ในบางครั้งที่ผู้มาใช้บริการไม่สามารถอธิบายถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ชัดเจนต้องทําการ
เปิดเคร่ืองแล้วให้ผู้ใช้บริการอธิบายปัญหาที่เกิดประกอบ 

- ให้ผู้ใช้บริการนําไปเคลมกับร้านค้าหรือทําการเปลี่ยนช้ินส่วนเพ่ือให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ทํางานได้เสียก่อน 

- หากเป็นปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ต้องทําการสอนหรือแนะนําให้ผู้ใช้บริการทราบถึง
การแก้ปัญหาเบ้ืองต้นด้วยตนเอง 

- หากจะไปให้บริการแก่หน่วยงานใดก่อนเดินทางไปต้องโทรแจ้งหรือนัดเวลากันให้
ชัดเจน 

6. งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น 
6.1 ปัญหาและอุปสรรค์ 

1. ผู้มาใช้บริการมีจํานวนมากกว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการห้อง INC11 INC12 
2. ผู้มาใช้บริการนําของต้องห้ามเข้าไปในห้องบริการคอมพิวเตอร์ เช่น นํ้าด่ืม อาหาร

และ ขนม เป็นต้น 
3. เครื่องปรับอากาศเสียบ่อยในห้อง INC12 
4. ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการห้อง 26071 และ 26072 แจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการเรียน

การสอนหลังเปิดเทอม ทําให้การติดต้ังโปรแกรมทําได้ยาก เน่ืองด้วยมีการใช้งานตลอดวัน 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์มีความล้าสมัย ไม่สามารถรันโปรแกรมใหม่ๆ ได้ดี INC21 
6. ระบบไฟฟ้าไม่เสถียรดับบ่อย และเบรกเกอร์ไฟห้อง 26071, 26072 ชอบเด้ง 
7. การขอยืมคอมพิวเตอร์เพ่ือนําไปใช้งานอ่ืนนอกห้องปฏิบัติการ ทําให้เครื่อง

คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอสําหรับบริการ และเกิดความเสียหาย 
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6.2 แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. ทําแผนของบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ิม ห้อง INC11 
2. คอยสอดส่อง ตักเตือน ถ้าเห็นการนําของต้องห้ามเข้าไปในห้องบริการ

คอมพิวเตอร์ 
3. แจ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบปัญหา และให้หมั่นมาตรวจสอบระบบทํา

ความเย็นห้อง INC12 
4. จัดทําหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ห้องปฏิบัติการห้อง 26071, 

26072 ในการเรียนการสอนเพ่ือสํารวจรายช่ือโปรแกรมที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนก่อนเปิดเทอมทุกๆ เทอม 
5. ทําแผนของบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ ห้อง INC21 
6. แจ้งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับด้านไฟฟ้าให้มาตรวจสอบและแก้ไข้ 
7. แจ้งทุกๆ หน่วยงาน งดยืมคอมพิวเตอร์ไปใช้งานนอกสถานที่ทุกกรณี 

7. งานบริการห้องมินิเธียเตอร์ ห้องมินิสตูดิโอ และ ห้องประชุม 
7.1 ปัญหา/อุปสรรค 

- มีการขอใช้ห้องเร่งด่วน ทําให้ผู้ดูแลห้องไม่สามารถเตรียมห้องได้ทัน 
- ผู้ขอใช้ห้องโทรมาจอง โดยไม่ได้ส่งใบขอใช้ห้อง ทําให้เกิดความผิดพลาดในการ

ตรวจสอบข้อมูล 
- ผู้ขอใช้ห้อง ทําการจอง แต่ไม่มาใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว 
- ผู้ใช้ห้อง นําอาหาร ขนม และนํ้าด่ืมเข้ามารับประทานในห้อง 

7.2 แนวทางแก้ไข 
- จัดทําระเบียบการใช้ห้อง และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
- ใหจ้ัดทําระบบการจองห้องออนไลน์ โดยอํานวยความสะดวกให้กับผู้ต้องการใช้ห้อง 

ไม่ต้องมากรอกคําขอที่สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
- ใหผู้้ดูแลห้อง ทําการยืนยันการใช้ห้องเมื่อถึงเวลาการใช้ห้อง และนําเสนอเสนอ

ผู้บริหารพิจารณา ในการใช้หอ้งคร้ังต่อไป 
- กําชับผู้มาใช้ห้องทุกคร้ัง ห้ามนํา อาหาร ขนม นํ้าด่ืม เข้ามาในห้อง 

 
5. คณะผู้จัดทํา 
ที่ปรึกษา 

1. อาจารย์อํานาจ  โกวรรณ  ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
2. อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์  รองผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
3. อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์  ต๊ะการ  รองผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
4. นายมารุต   เป่ียมเกตุ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
5. นางสาวนันทาวดี  คุณศิลป์  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
6. นายวิวัฒน์ชัย   ขําประไพ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ทีมประเมินผลและสรุปผล 
1. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

1. นายวิวัฒน์ชัย   ขําประไพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. นายเจษฎา  ยาวุฑฒิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นายอานนท์  มะโนเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นายวิทูร  อุ่นแสน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

2. งานพัฒนาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
1. นางพรพิมล  แก้วฟุ้งรังษี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. นางสาวรุ่งทิวา  กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นายกฤษณ์  ขาวศรี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นายณัฐพงษ์  วงค์จันทร์ตา นักวิชาการศึกษา 
 

3. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
1. นายธีระพงษ์  ใจคํามา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. นายชลิต  โปธา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นายบัณฑิต  นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นายกุลชาติ  ปัญญาดี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
4. งานจัดฝึกอบรมและบริการวิชาการ 
 1. นางสาวพรรณนิภา   ดวงใย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
5. งานดูแลและบํารุงระบบคอมพิวเตอร ์

1. นายจรูญ  บุตรแก้ว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

6. งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น 
1. นายปิยะพงษ์  หินเกย  นักวิชาการศึกษา 
 

7. งานบริการห้องมินิเธียเตอร์ ห้องมินิสตูดิโอ และ ห้องประชุม 
 1. นายธีระพงษ์  ใจคํามา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

2. นายเจษฎา  ยาวุฑฒิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นายณัฐพงษ์  วงค์จันทร์ตา นักวิชาการศึกษา 
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