
 

  

 

 

 

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล 

ระหว่าง 

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา พลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล ฉบับนี้  
ท าข้ึนระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๐ 
หมู่ ๓ ชั้น ๖-๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้ง
วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดย นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการ
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เรียกว่า “สดช.” 
ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ลงนามแทน 
ดังปรากฎรายชี่อท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้  ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือนี้เรียกว่า 
“มรภ.” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันด าเนินการสนับสนุนการพัฒนา พลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล  
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนมีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
การใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลให้ เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (Digital Literacy) จึงได้จัดท าบันทึก ข้อตกลง 
ความร่วมมือนี้ขึ้นไว้เป็นหลักฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือด าเนินการร่วมกันระหว่าง สดช. กับ มรภ. ที่จะพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล ให้นักศึกษา 
บุคลากร และประชาชนมีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์
และสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนและส่งเสริม ในประเด็น ดังนี้ 



     ๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลผ่านระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลและสื่อดิจิทัล และร่วมกันพัฒนาสื่อ เพ่ือการ
เรียนรู้ดิจิทัลการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจดิจิทัล  และการพัฒนาพลเมือง
ด้านการเข้าใจดิจิทัล 
      ๒. ส่ งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสมรรถนะดิจิทัล ในการทดสอบสมรรถนะ 
และความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล การเข้าถึงข้อมูลในระบบ และการออกหนังสือรับรองผลการทดสอบ การจัดท า
ข้อมูลและรายงานผลการทดสอบสมรรถนะ รวมทั้งการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะ ทางด้านดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ 
ในการพัฒนานักศึกษา บุคลากร และประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการของ มรภ. 
 ๓. สร้างความเชี่ยวชาญของบุคลากร มรภ. และการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในสมรรถนะ ทางด้าน
ดิจิทัลที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชน ที่ประกอบด้วย การเข้าใจดิจิทัล (Digital 
Literacy) ก ารพั ฒ นาทั กษ ะด้ านดิ จิ ทั ล  (Digital Skill) และการพั ฒ นาทั กษะด้ าน  ความ เชี่ ย วช าญ 
ด้านดิจิทัล (Digital Competence) ให้ได้รับมาตรฐานในระดับประเทศและระดับสากล 
 ๔. สร้างงานวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องที่ สร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนาความรู้  
ความเข้าใจดิจิทัลตามนโยบายภาครัฐและภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๕. ร่วมกันด าเนินการอื่นใด ตามท่ี สดช. และ มรภ. เห็นสมควร 
 
 ข้อ ๒ การบริหารจัดการ 

       เพ่ือให้การด าเนินการร่วมกันระหว่าง สดช. กับ มรภ. ในการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล  
ให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชน มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้แต่ละฝ่าย 
มอบหมายให้มีหน่วยงานภายใต้ที่รับผิดชอบและมอบหมายผู้ประสานงานเพ่ือการด าเนินงานร่วมกันทั้งสองฝ่าย  
แนบไว้ท้ายบันทึกนี้ หรือหากมีความประสงค์จะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ หรือ ผู้ประสานงาน
ดังกล่าวตามเอกสารแนบในบันทึกนี้ สามารถท าเป็นหนังสือแจ้งไปยังทั้งสองฝ่าย 

ข้อ ๓ ผลผูกพันทางกฎหมาย 

    บันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นเพียงการแสดงเจตนาร่วมกันของทั้งสองฝ่าย โดยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
หรือสร้างภาระผูกพัน รวมทั้งข้อผูกพันทางกฎหมาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ประการใด 

ข้อ ๔ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

    สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอ่ืนใดของผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ใหม่ ข้อมูลหรือ  
สิ่งอ่ืนใดที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากการด าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ทางปัญญาดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย 

ข้อ ๕ ระยะเวลาความร่วมมือ 

    ความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่มีการลงนามเป็นต้นไป เป็นระยะเวลา ๕ ปี (ห้าปี) และอาจ
ขยายระยะเวลาความร่วมมือได้อีกตามความประสงค์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย หรือหากมีความประสงค์จะเพ่ิมเติม  หรือ



แก้ไขข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นในบันทึกนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบทั้งสองฝ่าย โดยท าเป็นหนังสือ แบบพิธีลงนาม
ทั้งสองฝ่าย และน าเข้าแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ส่วนกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ประสงค์จะยุติบันทึก
ความร่วมมือนี้ สามารถท าได้โดยการแจ้งอีกฝ่ายทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน (หกสิบวัน)  
เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของทั้งสองฝ่ายในการด าเนินงานสนับสนุนการพัฒนา พลเมืองด้านการ
เข้าใจดิจิทัล ให้ประชาชนมีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ให้เกิดประโยชน์
และสร้างสรรค์ ตามนโยบายภาครัฐและภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน จึงได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เป็นจ านวน 36 ฉบับ ทุกฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน 
ทุกประการ ทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการ 
เพ่ือเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ทุกฝ่ายจึงได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน เมื่อวันที่..... เดือน ..... พ.ศ. 
๒๕๖๓  ณ  มหาวิทยาลั ยราชภัฏ .............และทุ กฝ่ าย ได้ เก็ บบั นทึ กข้ อตกลงความร่วมมื อนี้ ไว้ฝ่ าย 
ละฉบับ 

  

 

ลงชื่อ 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  เกียรติสิน)นายก
สมาคมสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย 

  ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลกัษณ์ เวชวิทยาขลัง)
รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

  ลงชื่อ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 



ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

  ลงชื่อ 

(ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม) 
รักษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

 ลงชื่อ 

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ลงชื่อ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย) 
รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ลงชื่อ 

(รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา) 
รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  ลงชื่อ 

(ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ  พลับเที่ยง) 
รักษาราชการอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 



ลงชื่อ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช) 
รักษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา เวชมี) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

 ลงชื่อ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

  



ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 ลงชื่อ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ลงชื่อ 

(ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 ลงชื่อ 

(รองศาสตราจารย์ พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ)              
รักษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

ลงชื่อ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว ์อินใย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรัตน์) 
ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

  



ลงชื่อ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ กลิ่นงาม)      
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)     
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.บัญชา ศรีสมบัติ) 
รักษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

ลงชื่อ 

(รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์)อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 



ลงชื่อ 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์  โพธิเวชกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 ลงชื่อ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร) 
รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  

                                  

 

 

                                   ลงชื่อ 

(นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล 

ที่ มรภ. หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผู้ประสานงาน โทรศัพท์/มือถือ e-Mail 

๑ มรภ.ธนบุรี ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผศ.แอนนา พายุพัด ๐๘๐-๐๔๖๕๔๓๗ anna.p@dru.ac.th 

๒ มรภ.
มหาสารคาม 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผศ.วุฒิชัย   
พรพัชรพงศ์ 

๐๘๑-๒๕๖๓๖๒๑  wutthichai@rmu.ac.th 

๓ มรภ.เพชรบูรณ์ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อ.ดร.เดือนฉาย  
ไชยบุตร 

๐๘๖-๔๔๕๑๔๒๗ dueanchai.ch@pcru.ac
.th 

๔  มรภ.เพชรบุร ี ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นายอภิรัตน์  
วงศ์ศุภชาต ิ

๐๙๕-๒๓๖๕๔๑๔ apirat.won@mail.pbru.
ac.th 

๕  มรภ.
ก าแพงเพชร 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 รศ.อรุณลักษณ์  
รัตนพันธุ ์

๐๙๑-๗๐๕๒๑๕๘ Arunlak_ra@kpru.ac.th 

๖ มรภ.สุราษฎร์
ธาน ี

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อ.กานต์ธิดา บญุมา 
นายธีรวฒัน์  กิจงาม 

๐๘๙-๖๕๐๒๕๘๒ 
๐๘๔-๘๔๐๒๑๒๓ 

kantida.sangrieng@ 
gmail.com 
teerawat.kit@sru.ac.th 

๗  มรภ.กาญจนบุร ี ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 อ.ดร.ณรงค์ พันธุ์คง ๐๘๖-๖๐๕๕๓๗๐ jaynarongpunkong@ 
gmail.com 



ที่ 
 

มรภ. หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผู้ประสานงาน โทรศัพท์/มือถือ e-Mail 

๘  มรภ.เชียงใหม่ ส านักหอสมุด 
ส านักดิจทิัลเพื่อ
การศึกษา 

ผศ.ดร.สุทธินันท์  
ชื่นชม 
อ.อ านาจ โกวรรณ 

๐๖๓-๙๘๙๑๖๕๓ 
 

๐๙๕-๑๔๕๑๕๙๘ 

sutthinan@g.cmru.ac. 
th 
umnaj@cmru.ac.th 

๙  มรภ.นครสวรรค์ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 อ.พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม ๐๙ ๗๙๒๔ ๕๓๑๐  pongsak@nsru.ac.th 

๑๐  มรภ.ภูเก็ต ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ผศ.ดร.พิทา  
จารุพูนผล 

๐๙๕-๖๖๓๐๔๙๑ p.jarupunphol@pkru. 
ac.th 

๑๑ มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

อ.ดร.สุรินทร์   
ผลงาม 

๐๘๔-๖๗๑๔๔๐๒ Surinph@hotmail.com 

๑๒ มรภ.บุรีรัมย์ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ผศ.ดร.สมศักดิ์ 
จีวัฒนา 

๐๙๒ ๑๕๖๗๘๔๑ nuttapol.sk@ 
bru.ac.th 

๑๓ มรภ. 
พระนครศรี 
อยุธยา 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ๐๘๙-๒๐๖๒๖๓๒ ipreds@yahoo.com  

๑๔ มรภ. 
หมู่บ้านจอมบงึ 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อ.ดร.ปิยะวดี พงษ์
สวัสดิ ์

๐๙๐-๗๘๖๘๐๑๖ gp_ph@ 
hotmail.com 

  



ที่ มรภ. หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผู้ประสานงาน โทรศัพท์/มือถือ e-Mail 

๑๕  มรภ.พระนคร ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล 
อ.พัชรพงษ์  
ตรีวิริยานุภาพ 

๐๘๗-๘๒๔๙๙๖๖ 
๐๙๙-๑๔๙๑๔๕๒ 

patcharapong@
pnru.ac.th 

๑๖  มรภ.เทพสตร ี ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
การศึกษา 

 อ.ไชยพล กลิน่จันทร ์ ๐๘๑-๘๕๒๒๘๓๙ yod.chaiyapol@
lawasri.tru.ac.th 

๑๗  มรภ. 
ราชนครินทร์ 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ดร.ณรงค์ศักดิ์  
 พุดเผือก 

๐๘๖-๕๑๓๖๕๓๐ narongsak.put@
csit.rru.ac.th 

๑๘  มรภ.นครปฐม ส านักคอมพิวเตอร์ อาจารย์ขนิษฐา แซ่ลิ้ม ๐๘๕-๒๙๒๐๙๓๙ kanit@webmail.
npru.ac.th 

๑๙ มรภ.ร าไพพรรณ ี ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 อ.ดร.ภูวดล บัวบางพลู ๐๖๓-๑๙๖๕๑๔๙ puvadon.b@ 
rbru.ac.th 

๒๐  มรภ.จันทรเกษม  ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผศ.เกียรติพงษ์  
ยอดเยี่ยมแกร 

๐๘๑-๙๐๔๐๖๔๙ kiadtipo@chand
ra.ac.th 

๒๑  มรภ.ร้อยเอ็ด ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายนวัตกรรมและ
สื่อดิจิทัล 

 อ.ดร.พิทักษ์ พลคชา ๐๘๙-๙๔๔๕๙๖๐ pitak@reru.ac. 
th 

  



ที่ มรภ. หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผู้ประสานงาน โทรศัพท์/มือถือ e-Mail 

๒๒ มรภ.
นครศรีธรรมราช 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ผศ.ดร.อุทัย คูหาพงศ์ ๐๘๖-๔๗๐๗๑๙๙ rkuthai@nstru.ac
.th 

๒๓ มรภ.ล าปาง ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ๐๙๖-๖๙๔๗๔๗๒ preecha@lpru. 
ac.th 

๒๔ มรภ.พิบูลสงคราม ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นางสาวนิภา  
ชื่นทองมอญ 

๐๖๑-๒๖๗๑๐๑๐ nipla_tone@ 
hotmail.com 

  มรภ.สกลนคร ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 นายสมบัติ เทียบแสง ๐๘๑-๐๖๐๑๘๙๕ sombat@snru. 
ac.th 

๒๖  มรภ.
อุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผศ.ดร.กชกร เจตินัย ๐๘๒-๗๘๒๘๒๒๖ kotchakorn.j@ 
ubru.ac.th 

๒๗ มรภ.ยะลา ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อ.ดร.ปรีชา  พังสุบรรณ ๐๘๖-๕๙๗๘๘๔๙ 
 

preecha@yru. 
ac.th 

๒๘ มรภ. ศรีสะเกษ  ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมและบริการ
วิชาการ 

ดร.เจษฎา โพนแก้ว ๐๙๓-๓๒๗๗๓๐๗ 
๐๘๙-๗๒๐๕๑๓๑ 

j.ponkaew@sskr
u.ac.th 

 

 

 

 



ที่ มรภ. หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผู้ประสานงาน โทรศัพท์/มือถือ e-Mail 

๒๙ ม.ราชภัฏ
นครราชสีมา 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่าย
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์  
พงศ์กิจวิทูร 
อ.สุเกษม  อิงคนินันท ์

๐๘๑-๗๙๐๕๔๑๐ 
๐๖๑-๐๒๑๖๖๔๔ 
๐๖๑-๐๒๓๖๔๔๔ 

Rungrote.p@ 
nrru.ac.th 
sukasem.e@ 
nrru.ac.th 

๓๐  มรภ.สุรินทร์ ส านักวิทยบริการ
เเละเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผศ.สันทนา  กูลรัตน ์
อาจารย์สมเกียรติ   

เพ็ชรมาก 

๐๘๐-๔๖๗๙๔๒๒ 
๐๘๑-๘๗๙๔๗๔๒ 

sangoonrat@ 
gmail.com 

๓๑ มรภ.อุตรดิตถ์ ส านักวิทยบริการ
เเละเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 อ.เกวลี รังษีสุทธาภรณ์ ๐๘๑-๔๗๒๑๘๘๘  keowalee@uru.
ac.th 

๓๒ มรภ. 
วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

ส านักวิทยบริการ
เเละเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ ์ ๐๘๑-๓๔๑๑๘๒๘ taksina@vru.ac.
th  

๓๓ มรภ.เลย ส านักวิทยบริการ
เเละเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน ์ ๐๘๔-๑๖๐๑๐๓๓  wichai@lru.ac. 
th 

๓๔ มรภ.ชัยภูมิ  ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ผศ.ดร.วิโรจน์  
อภินันท์ธนากร 
นายภัครพล  อาจอาษา 

๐๘๑-๙๗๗๒๕๑๖ 
 
๐๙๑-๘๓๒๔๑๗๗ 
 

wirote@cpru. 
ac.th 
tiwa@cpru.ac. 
th 

 

ที่ มรภ. หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผู้ประสานงาน โทรศัพท์/มือถือ e-Mail 

mailto:wirote@cpru.ac.th
mailto:wirote@cpru.ac.th


๓๔ มรภ.ชัยภูมิ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผศ.ดร.วิโรจน์   
อภินันท์ธนากร 
นายภัครพล  อาจอาษา 

๐๘๑-๙๗๗๒๕๑๖ 
 
๐๙๑-๘๓๒๔๑๗๗ 

wirote@cpru. 
ac.th 
tiwa@cpru.ac.th 

๓๕ มรภ.สงขลา  ส านักวิทยบริการ
เเละเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผศ.ดร.อ านาจ ทองขาว  ๐๘๐-๖๒๘๗๖๔๐ aumnat.to@skru.
ac.th 

๓๖ มรภ.เชียงราย  ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อาจารย์ ดร.ธนาวฒุ ิ
 ธนวณิชย ์

๐๘๙-๔๓๒๒๓๘๙ thanawut.tha@ 
crru.ac.th 

 

 

mailto:wirote@cpru.ac.th
mailto:wirote@cpru.ac.th

