แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คํานํา
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในฐานะหนวยงานที่ขับเคลื่อนใน
การนําเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใชในการสนับสนุนยุทธศาสตรพัฒนาและสนับสนุนพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทั้ง 4 ดาน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีพันธกิจหลักในการพัฒนาบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใหได
ตามระดับมาตรฐานสากล เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกาวสูองคกรดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อให
มีศักยภาพในการใหบริการที่มีประสิทธิภาพอยางเต็มศักยภาพแกบุคลากร นักศึกษาและทองถิ่น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวขางตนมีประสิทธิภาพ บุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่ อ
การศึกษาเปนทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ผูบริหารของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจึงเล็งเห็นวาบุคลากรจะตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อ
สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีความรู ความสามารถ และมีสมรรถนะที่ดีสอดคลองกับตําแหนงงาน
และจะไดนําความรูมาปรับใชในการปฎิบัติงาน ทําใหบุคลากรมีความกาวหนาในหนาที่การงาน อีกทั้ง
สนับสนุนใหบุคลากรมีความรัก ความศรัทธาในองคกรซึ่งจะทําใหการดําเนินงานของสํานักดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาบรรลุตามภารกิจ พันธกิจและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

(อาจารยอํานาจ โกวรรณ)
ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
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บทที่ 1
บทนํา
ขอมูลเบื้องตนของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
สํ า นั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษาอดี ต เคยเป น ส ว นหนึ่ ง ของสํ านั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ต อมาได แ บ งส ว นราชการและจัด ตั้งขึ้น โดยอาศัย อํานาจตามความในมาตรา 4 แห ง
พระราชบัญญัติ การบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับความใน
มาตรา 18 (2) แห งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลัย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชี ยงใหม ในการประชุ ม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และไดป ระกาศ ณ วัน ที่ 2
กรกฎาคม 2558 ใหมีการจัดตั้งสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เปนสวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใชชื่อภาษาอังกฤษวา Office of Digital for Education
ในปจจุบันการแบงงานภายในสํานักงานผูอํานวยการ สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา อาศัยตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ไดมีการแบงหนวยงาน
ในสํานักงานผูอํานวยการ ออกเปน 2 สวน ไดแก 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิสัยทัศน (Vision)
“เปนองคกรที่เปนเลิศดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใหไดตามมาตรฐานระดับสากล
2. พัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวสูองคกรดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ
3. ส ง เสริ ม ศั ก ยภาพด า นการใช เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถในการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพอยางเต็มศักยภาพแกบุคลากร นักศึกษา และทองถิ่น
4. พั ฒ นาองค กรให เป น องคก รแห งการเรียนรู โดยเชื่อมโยงองคความรูกั บ บุ คลากรทั้ ง
ภายในและภายนอกองคกรเพื่อสรางความรวมมือที่เขมแข็ง ดานเทคโนโลยีดิจิทลั
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5. สงเสริม สนับสนุนองคกรใหมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหมีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี
วัตถุประสงค (Objective)
1. เพื่ อ พั ฒ นาระบบดิ จิ ทั ล ให ต อบสนองนโยบายและสนั บ สนุ น การบริ ห ารงานของ
มหาวิทยาลัยตามภารกิจทั้ง 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคมการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนาสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนรู
3. เพื่อสรางองคความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล และใหบริการวิชาการแกสังคม ตลอดจนสราง
เครือขายดิจิทัลทั้งในประเทศและตางประเทศ
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โครงสรางการบริหารงาน
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก
ผูอํานวยการ
คณะกรรมการบริหาร
สํานัก
รองผูอํานวยการ

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผูบริหารของสํานักดิจทิ ัลเพื่อการศึกษา

อ.อํานาจ โกวรรณ
ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

อ.ดร.ทิวาวลย ตะการ

อ.ดร.กัลยา ใจรักษ

รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

นายมารุต เปยมเกตุ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
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บุคลากรของสํานักงานดิจิทัลเพื่อการศึกษา
หัวหนางาน

นางสาวนันทาวดี คุณศิลป
หัวหนางานบริหารงานทั่วไป

นายวิวัฒนชัย ขําประไพ
หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยบริหารและจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร

นายวิทูร อุนแสน
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นายอานนท มะโนเมือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร
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หนวยพัฒนาระบบสารสนเทศ

นายบัณฑิต นันทะเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นายกุลชาติ ปญญาดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นายธีระพงษ ใจคํามา
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นายชลิต โปธา
นักวิชาการคอมพิวเตอร
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หนวยดูแลและบํารุงระบบคอมพิวเตอร

นายปยะพงษ หินเกย
นักวิชาการศึกษา

นายจรูญ บุตรแกว
นักวิชาการคอมพิวเตอร

หนวยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส

นางสาวพรพิมล แกวฟุงรังษี
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นางสาวรุงทิวา กิตติยังกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร
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หนวยอบรมและถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวพรรณนิภา ดวงใย
นักวิชาการคอมพิวเตอร

หนวยมินิเธียรเตอรและสื่อออนไลน

นายเจษฎา ยาวุฑฒิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร

หนวยการเรียนการสอนทางไกล

นายกฤษณ ขาวศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร

หนวยออกแบบสื่อกราฟกและเว็บไซต

นายณัฐพงษ วงคจันทรตา
นักวิชาการศึกษา
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หนวยการเงิน

นางสาวจริยา หมื่นแกว
นักวิชาการเงินและบัญชี

หนวยแผนและงบประมาณ

นางสาวกัลยสุดา ศรีโพธิ์
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

จํานวนผูบริหารและบุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษามีบุคลากรทั้งหมด 22 คน สามารถแบงออกเปนประเภท ดังนี้
ตารางที่ 1 จํานวนผูบริหารและบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 ดังนี้
ประเภทบุคลากร
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
รวม

จํานวน
1
21
22
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ตารางที่ 2 จํานวนผูบริหารและบุคลากรประจําปงบประมาณ 2560 จําแนกวุฒิการศึกษา ดังนี้
ประเภทบุคลากร
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
รวม

จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
1
13
6
2
13
7
2

รวม
1
21
22

10

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

บทที่ 2
ทิศทางการพัฒนาบุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระยะ
5 ป ข องสํ า นั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษา และสอดคลอ งกับ แผนยุ ทธศาสตรข องมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
เชี ยงใหม รวมทั้ งวิสั ยทั ศน พั นธกิจของหนวยงาน บรรลุผลสําเร็จครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตาม
วัตถุประสงคของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจึงไดกําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร ดังตอไปนี้
1.การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู
2.การสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
3.สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง
4.สงเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการบริการและการทํางาน
5.สงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา
6.สงเสริมใหบุคลากรกาวหนาในวิชาชีพของตน
การประเมินสภาพปจจุบันของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
1.ผลการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength)
• บุคลากรมีความรวมมือในการปฏิบัติงาน (Teamwork)

• เปนศูนยรวมระบบสารสนเทศและระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย

• บุคลากรมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• บุคลากรมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• มีทรัพยากรดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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2.ผลการวิเคราะหจุดออน (Weakness)
• งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ อุปกรณดานเทคโนโลยีมีราคาสูง

• สถานที่ ตั้ ง ขององค ก รไม เอื้ อ อํ า นวยต อ การให บ ริก าร เช น ทางเข า ป า ยบอกทาง
ที่จอดรถ
• คอมพิวเตอรที่ใหบริการไมเพียงพอตอความตองการของผูใชงานและไมทันสมัย
• ขาดแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน การวิเคราะหอัตรากําลัง
• บุคลากรมีจํานวนนอยไมรองรับกับปริมาณงาน

• ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ไดรับผลกระทบจากไฟฟาที่ไมเสถียร
• ระบบติดตอประสานงานระหวางบุคลากรกับผูใชบริการไมดีพอ
• ระบบเบิกจายมีความยุงยาก

3.ผลการวิเคราะหโอกาส (Opportunities)
• มีเครือขายความรวมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน

• มี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ หม ส นั บ สนุ น การทํ า งานทั้ ง Hardware, Software และ
Peopleware
• มหาวิทยาลัยตั้งอยูในพื้นที่เศรษฐกิจที่เอื้อตอการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี
• รัฐบาลมีนโยบายดานเทคโนโลยีที่ชัดเจน

• มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยี

4.ผลการวิเคราะหภัยคุกคาม (Threats)

• เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
• ราคาอุปกรณ และซอฟตแวรราคาสูง
• คูแขงดานเทคโนโลยีมีมาก

12

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

สมรรถนะที่ตองการสําหรับผูบริหารและบุคลากรกลุมตางๆ ของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
จากการวิ เคราะห ตํ าแหน ง งานของบุ ค ลากรในสํ า นั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษา พบว า แต ล ะ
ตําแหนงงานมีสมรรถนะที่ตองการเพื่อใหการทํางานของบุคลากรในตําแหนงนั้นๆ ทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยนําข อมูลจากประกาศสมรรถนะหลักของตําแหนงงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ซึ่งมีดังตอไปนี้
1.สมรรถนะที่ตองการสําหรับผูบริหาร






วิสัยทัศน (Visionary Mind)
ทักษะการบริหาร (Management Skill)
ภาวะผูนํา (Leadership)
การตัดสินใจแกปญหา (Decision Making & Problem Solving)
การวางแผน (Planning)

2.สมรรถนะที่ตองการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
1) กลุม บริห ารงานทั่ ว ไป ประกอบดว ยบุคลากรในตําแหนง เจาหนาที่ บ ริห ารงานทั่ วไป
ผูปฏิบัติงานบริหาร และตําแหนงอื่นที่เกี่ยวของมี 5 สมรรถนะ คือ
 จิตบริการ (Service Mine)
 ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
 ความรับผิดชอบ (Accountability)
 ความสามารถในการจัดการ (Management Skill)
 ความรู เรื่ อ งกฎ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ งาน (Knowledge of Job-related Rules
and Regulation)

2) กลุมงานนโยบายและแผน ประกอบดวยบุคลากรในตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการสถิติ นักตรวจสอบภายใน และตําแหนงอื่นที่เกี่ยวของมี 5 สมรรถนะ คือ
 จิตบริการ (Service Mine)
 ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
 ทักษะการคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)
 ความรับผิดชอบ (Accountability)
 ความรู เรื่ อ งกฎ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ งาน (Knowledge of Job-related Rules
and Regulation)

13

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

3) กลุม งานคลั งและพั สดุ ประกอบดวยบุค ลากรในตําแหนง นักวิช าการการเงินและบัญ ชี
นักวิชาการพัสดุ และตําแหนงอื่นที่เกี่ยวของมี 5 สมรรถนะ คือ

 จิตบริการ (Service Mine)
 ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
 ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน (Attention to detail and
Ability to see a task through to Competition)
 ความรู เรื่ อ งกฎ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ งาน (Knowledge of Job-related Rules
and Regulation)

4) กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวยบุคลากรในตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และตําแหนงอื่นที่เกี่ยวของมี 5 สมรรถนะ คือ
 จิตบริการ (Service Mine)
 ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
 ความรับผิดชอบ (Accountability)
 การบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Maintenance of Informations)
 การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการใช ง าน (Development of
Information and Using)

5) กลุมงานบริการวิชาการ ประกอบดวยบุคลากรในตําแหนง นักวิชาการศึกษา นักแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ นักวิชาการศึกษาพิเศษ ผูปฏิบัติงานการศึกษาพิเศษ ผูปฏิบัติงานชวยสอน ครูพี่
เลี้ยง และตําแหนงอื่นที่เกี่ยวของมี 5 สมรรถนะ คือ




Service)


จิตบริการ (Service Mine)
ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
ความรู แ ละทั ก ษะในการบริ ก ารการศึ ก ษา (Knowledge of Education
ความรับผิดชอบ (Accountability)
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บทที่ 3
แผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2560
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
แนวทางการพัฒนาบุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนการ
ดําเนิ นงานของหนวยงานให บรรลุเปาหมาย และไดผลสําเร็จ การดําเนินงานของสํานักงานเปน ไป
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเล็งเห็นวาการพัฒนาบุคลากรเปนสิ่ง
สํ า คั ญ ที่ ค วรดํ า เนิ น การ ทั้ งนี้ อ าศั ย ข อ มูล ของเครื่อ งมือ บริห ารจัด การยุค ใหม รวมทั้ งการจัด การ
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ประกอบกั บ การประเมิน สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยการวิเคราะห SWOT
เพื่ อ ให ท ราบสภาวะที่ แท จ ริง เป าหมายและกลยุทธที่สอดคลองที่ทําใหบ รรลุผลตามที่ห นว ยงาน
ตองการ
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 บรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาไดกําหนดแผนในการพัฒนาบุคลากร
ดังตอไปนี้
1. การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู
1.1. การจัดการความรู (KM)
1.2. กิจกรรม 5 ส
1.3. การประชุมภายในหนวยงาน
1.4. การประชุมรวมกับหนวยงานภายนอก
2. การสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
2.1. การประกันคุณภาพการศึกษา
2.2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
3. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง
3.1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
3.2. การจัดทําวิจัยของหนวยงาน
3.3. การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน
4. สงเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการบริการและการทํางาน
4.1. การสรางจิตสํานึกที่ดี
4.2. ความรับผิดชอบตอหนาที่
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4.3. การจัดกิจกรรมสันทนาการตางๆ
5. สงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา
6. สงเสริมใหบุคลากรกาวหนาในอาชีพ
เปาหมาย/วัตถุประสงคของแผนพัฒนาบุคลากร
1. เพื่ อพั ฒ นาบุ คลากรสามารถกา วทัน ตอ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทั ลของ
ประเทศไทย 4.0
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความเชียวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
3. เพื่ อพัฒ นาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในดานการบริหารจัดการสํานักงานใหมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เกณฑความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
1. รอยละของบุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ไดเขารับการอบรมพัฒนาตนเองใน
ดานตางๆ อยางนอยรอยละ 80
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แผนพัฒนาบุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู
1
การจัดทําแผนการจัดการความรูและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู
2
การประชุมกับหนวยงานภายในและภายนอก
3
การปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน
สงเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการบริการและการทํางาน
4
สงบุคลากรเขารวมอบรม/กิจกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม เชน การทําบุญสํานัก
ประจําป งานแหเทียน หรือ การบวช เปนตน
5
บุคลากรเขารวมอบรมดานความรู และทักษะ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
6

การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน
และการสรางบรรยากาศในการทํางาน
(กิจกรรม 5 ส)
7
การจัดกิจกรรมสันทนาการในโอกาสตางๆ
เชน วันเกิด วันขึ้นปใหม การแขงขันกีฬา เปน
ตน
สงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา
8
บุคลากรเขารวมฝกอบรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้

หนวยนับ

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู
จํานวนครั้งในการประชุม
จํานวนคูมือในการปฏิบตั ิงาน

ครั้ง

1

สํานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา

ต.ค.59- ก.ย 60

ครั้ง
เลม

4
1

สํานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา
สํานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา

ต.ค.59- ก.ย 60
ต.ค.59- ก.ย 60

จํานวนบุคลากรที่เขารวม
อบรม/รวมกิจกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม
จํานวนบุคลากรที่เขารวม
อบรมดานความรูล ักษะดาน
การปฏิบัติงาน
จํานวนครั้งการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน

คน

15

สํานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา

ต.ค.59- ก.ย 60

คน

15

สํานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา

ต.ค.59- ก.ย 60

ครั้ง

1

สํานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา

ต.ค.59- ก.ย 60

จํานวนครั้งของกิจกรรรม
สันทนาการ

ครั้ง

2

สํานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา

ต.ค.59- ก.ย 60

จํานวนบุคลากรที่เขารวม
ฝกอบรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คน

15

สํานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา

ต.ค.59- ก.ย 60

17

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ลําดับที่
9

โครงการ/กิจกรรม
สงบุคลากรเขารวมฝกอบรม ศึกษาดูงานดาน
การประกันคุณภาพ

10

บุคลากรเขารวมการอบรมทางดานภาษาและ
วัฒนธรรม

11

บุคลากรเขารวมการอบรม สัมมนา หรือดูงาน
ในประเทศ

สงเสริมใหบุคลากรกาวหนาในอาชีพ
12
บุคลากรเขารวมการอบรมดานความกาวหนา
ในวิชาชีพ

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้
จํานวนบุคลากรที่เขารวม
ฝกอบรมดานการประกัน
คุณภาพ
จํานวนบุคลากรที่เขารวม
ฝกอบรมดานการภาษาและ
วัฒนธรรม
จํานวนบุคลากรที่เขารวม
ฝกอบรมดานการภาษาและ
วัฒนธรรม

หนวยนับ
คน

เปาหมาย
10

ผูรับผิดชอบ
สํานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา

ระยะเวลา
ต.ค.59- ก.ย 60

คน

10

สํานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา

ต.ค.59- ก.ย 60

คน

10

สํานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา

ต.ค.59- ก.ย 60

จํานวนบุคลากรที่เขารวมการ
อบรม

คน

10

สํานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา

ต.ค.59- ก.ย 60

หลั งจากนั้ น สํานั กดิ จิทัลเพื่อการศึกษา ไดทําการสํารวจความตองการในการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรในปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยผานการ
ตรวจสอบจากคณะผูบริหารสํานักดิจิทัลเรียบรอยแลว แสดงรายละเอียดในตารางดังตอไปนี้
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

อาจารยอํานาจ โกวรรณ ผูอาํ นวยการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
ปงบประมาณ 2560
ต.ค 59 - ม.ค 60 - เม.ย 60 - ก.ค 60 ธ.ค 59
มี.ค 60
มิ.ย 60
ก.ย 60
1.หัวขอเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0




2.หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ


3.หัวขอเกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย




4.หัวขอเกี่ยวกับการอบรมภาษาอังกฤษและภาษา


อาเซียนสําหรับอาจารยและบุคลากร
5. ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป

2560
อาจารย ดร.กัลยา ใจรักษ รองผูอาํ นวยการ
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1.หัวขอเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0
2.หัวขอเกี่ยวเนื่องกับงานสารสนเทศเพื่อการบริการ
3.หัวขอเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
4.หัวขอการจัดทําแผนยุทธศาสตรและการกําหนด
KPI
5. ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป
2560

ต.ค 59 ธ.ค 59




อาจารย ดร.ทิวาวัลย ตะการ รองผูอํานวยการ
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
ต.ค 59 ธ.ค 59
1.หัวขอเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0
2.เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความรู การประกัน
คุณภาพ
3.หัวขอเกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
4.เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง
5. ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป
2560
หมายเหตุ เริ่มปฏิบัติงาน 1 พฤษภาคม 2560

ปงบประมาณ 2560
ม.ค 60 - เม.ย 60 มี.ค 60
มิ.ย 60







ก.ค 60 ก.ย 60







ปงบประมาณ 2560
ม.ค 60 - เม.ย 60 มี.ค 60
มิ.ย 60






ก.ค 60 ก.ย 60
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

นายมารุต เปยมเกตุ หัวหนาสํานักงานผูอาํ นวยการ
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
ต.ค 59 ธ.ค 59
1.หัวขออบรมดานการบริหารจัดการระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร Network
Administrator
2.หัวขอดาน DataBase Administrator
3.อบรม Mastering Big Data Administrator
and Analytic : BDA
4.เนื้อหาอบรมการพัฒนาดาน IoT
5. อบรมการพัฒนาระบบ IPv6
6.อบรมการจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับสายบริหารและสนับสนุน
7.อบรม IT Trends Strategic Planning
8.หัวขออบรมดานการบริหารจัดการระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร Network
Administrator
9.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป
2560
10.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
น.ส. นันทาวดี คุณศิลป หัวหนาบริหารงานทั่วไป
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
ต.ค 59 ธ.ค 59
1.อบรมดานการบริหารงานทั่วไป
2.อบรมดานการเงิน

3.อบรมดานแผนและงบประมาณ
4.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
5.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป
2560

ปงบประมาณ 2560
ม.ค 60 - เม.ย 60 มี.ค 60
มิ.ย 60

ก.ค 60 ก.ย 60






















ปงบประมาณ 2560
ม.ค 60 - เม.ย 60 มี.ค 60
มิ.ย 60




ก.ค 60 ก.ย 60
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

นายวิวัฒนชัย ขําประไพ รักษาการ หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
ปงบประมาณ 2560
ต.ค 59 - ม.ค 60 - เม.ย 60 ธ.ค 59 มี.ค 60
มิ.ย 60
1.อบรมดานการนําเอาระบบ Cloud มาใชในองคกร



2.อบรมดานการ Migration ระบบ VM เขาสูระบบ



Cloud
3.อบรมดาน Security บนระบบ Cloud



4.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น

5.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 2560

นายอานนท มะโนเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1.อบรมเกี่ยวกับระบบ Virtualization
2. การระบบที่เกี่ยวกับระบบ Cloud เพื่อนํามาปรับ
ใช
3. Security บนระบบ Cloud
4. อบรมระบบมอนิเตอรเครือขาย
5. Ci : Code Igniter Framework
6.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
7.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 2560

ปงบประมาณ 2560
ต.ค 59 - ม.ค 60 - เม.ย 60 ธ.ค 59 มี.ค 60
มิ.ย 60




ก.ค 60 ก.ย 60






นายวิทูร อุนแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1.อบรมเกี่ยวกับระบบ Virtualization
2. การระบบที่เกี่ยวกับระบบ Cloud เพื่อนํามาปรับ
ใช
3.อบรมการ Config อุปกรณเครือขาย Mikrotik
4. อบรมระบบมอนิเตอรเครือขาย
5.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
6.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 2560

ก.ค 60 ก.ย 60


ต.ค 59 ธ.ค 59















ปงบประมาณ 2560
ม.ค 60 - เม.ย 60 - ก.ค 60 มี.ค 60 มิ.ย 60
ก.ย 60
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

นายธีระพงษ ใจคํามา นักวิชาการคอมพิวเตอร
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
ต.ค 59 ธ.ค 59
1. เข าร ว ม อบ รม หั วข อ การพั ฒ น าระบ บ
Authorization services provider ตามแบบวิ ธี
OAuth 2.0 Protocol สํ า หรั บ ให บ ริ ก ารพิ สู จ น
ตั ว ตนเพื่ อ เข า ใช งานแอพพลิ เคชั่ น งานWANCA
ครั้งที่34
2. อบรมหลั กสูตรโปรแกรมสํานั กงาน Microsoft
Office หั วข อ Fundementals และ Advance
Microsoft Excel 2013
3.อบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบและแอพลิเคชั่น
บนมื อ ถื อ หั ว ข อ PHP using MySQL Database
for Web Development
4.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
5.ทบทวนแผนปฏิ บั ติ ก ารและกลยุ ท ธ ป ระจํ า ป
2560

ปงบประมาณ 2560
ม.ค 60 - เม.ย 60 มี.ค 60
มิ.ย 60

ก.ค 60 ก.ย 60







นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
ปงบประมาณ 2560
ต.ค 59 - ม.ค 60 - เม.ย 60 ธ.ค 59 มี.ค 60
มิ.ย 60
1.เขารวมอบรม หัวขอ การพัฒนาระบบ

Authorization services provider ตามแบบวิธี
OAuth 2.0 Protocol สําหรับใหบริการพิสูจน
ตัวตนเพื่อเขาใชงานแอพพลิเคชั่น งานWANCA ครั้ง
ที่34
2. เขารวมอบรม หัวขอ React & Redux

Bootcamp
3. Vue CLI

4. React Redux Advance

5.Android and iOS using React Native in
right way
6.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น

7.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป

2560

ก.ค 60 ก.ย 60
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

นายกุลชาติ ปญญาดี นักวิชาการคอมพิวเตอร
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1.เขารวมอบรม หัวขอ การพัฒนาระบบ
Authorization services provider ตามแบบ
วิธี OAuth 2.0 Protocol สําหรับใหบริการ
พิสูจนตัวตนเพื่อเขาใชงานแอพพลิเคชั่น งาน
WANCA ครั้งที่34
2. เขารวมอบรม หัวขอ React & Redux
Bootcamp
3. Ci : Code Igniter Framework
4. System Analysis
5. Database Analysis
6.JQuery Framework
7. Java Script for website
8. HTML, CSS, and JS framework for
developing responsive
9.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
10.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป
2560
นายชลิต โปธา นักวิชาการคอมพิวเตอร
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1. Ci : Code Igniter Framework
2. System Analysis
3. Database Analysis
4.JQuery Framework
5. Java Script for website
6. HTML, CSS, and JS framework for
developing responsive
7.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
8.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป
2560

ปงบประมาณ 2560
ต.ค 59 - ม.ค 60 - เม.ย 60 ธ.ค 59 มี.ค 60
มิ.ย 60
























ก.ค 60 ก.ย 60











ปงบประมาณ 2560
ต.ค 59 - ม.ค 60 - เม.ย 60 ธ.ค 59 มี.ค 60
มิ.ย 60





















ก.ค 60 ก.ย 60
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

นายกฤษณ ขาวศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1.การตัดตอภาพเคลื่อนไหว
2.การจัดระบบไฟสตูดิโอ
3.การทําอนิเมชั่น
4.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
5.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป
2560
น.ส. รุงทิวา กิติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1.โปรแกรมประยุกตสําหรับการผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย e-learning
2.โปรแกรมประยุกตสําหรับการผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย e-learning
3.การพัฒนางานบริการ
4.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
5.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป
2560

ปงบประมาณ 2560
ต.ค 59 - ม.ค 60 - เม.ย 60 ธ.ค 59 มี.ค 60
มิ.ย 60











ก.ค 60 ก.ย 60




ปงบประมาณ 2560
ต.ค 59 - ม.ค 60 - เม.ย 60 ธ.ค 59 มี.ค 60
มิ.ย 60


ก.ค 60 ก.ย 60










นางพรพิมล แกวฟุงรังษี นักวิชาการคอมพิวเตอร
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
ปงบประมาณ 2560
ต.ค 59 - ม.ค 60 - เม.ย 60 ธ.ค 59 มี.ค 60
มิ.ย 60
1. หลักสูตรดานการพัฒนานวัตกรรมการเรียน

การสอนอิเล็กทรอสิกส
2. หลักสูตรดาน IT

3. หลักสูตรดานการปฏิบัติงานพัสดุ

4.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น

5.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป

2560

ก.ค 60 ก.ย 60
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

นายณัฐพงษ วงศจันทรตา นักวิชาการศึกษา
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1. - หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอน (eLearning) และการออกแบบสื่อกราฟกและ
มัลติมีเดีย (Graphic/Multimedia)
2. การตัดตอภาพเคลื่อนไหว
3.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
4.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป
2560
นายจรูญ บุตรแกว นักวิชาการคอมพิวเตอร
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1. อบรม/สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใน
สถานศึกษา
2. การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการบริหาร
จัดการหองปฏิบัติการหรือหองเรียน
คอมพิวเตอร
3. การ ฺBackup/Restore เครื่องคอมพิวเตอร
ลักษณะเปนกลุม
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
5.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
6.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป
2560

ปงบประมาณ 2560
ต.ค 59 - ม.ค 60 - เม.ย 60 ธ.ค 59 มี.ค 60
มิ.ย 60

ก.ค 60 ก.ย 60




















ปงบประมาณ 2560
ต.ค 59 - ม.ค 60 - เม.ย 60 ธ.ค 59 มี.ค 60
มิ.ย 60

ก.ค 60 ก.ย 60
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

นายเจษฎา ยาวุฑฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1. การเพิ่มคะแนน Webometrics Ranking
2. การพัฒนาระบบ Authorization services
provider
3. การพัฒนาระบบ Cloud Server

ปงบประมาณ 2560
ต.ค 59 - ม.ค 60 - เม.ย 60 ธ.ค 59 มี.ค 60
มิ.ย 60







ก.ค 60 ก.ย 60





นางสาวพรรณนิภา ดวงใย นักวิชาการคอมพิวเตอร
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
ปงบประมาณ 2560
ต.ค 59 - ม.ค 60 - เม.ย 60 ธ.ค 59 มี.ค 60
มิ.ย 60
1. เนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน



เพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
2. เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทําสื่อกราฟก



ประชาสัมพันธ
3. เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดอบรมอยางมี

ประสิทธิภาพ
4. เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนางานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ก.ค 60 ก.ย 60



นางสาวจริยา หมื่นแกว นักวิชาการเงินและบัญชี
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
ให มี ค วามพร อ มในการปฏิ บั ติ ง าน ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560

ปงบประมาณ 2560
ต.ค 59 - ม.ค 60 - เม.ย 60 ธ.ค 59 มี.ค 60
มิ.ย 60


ก.ค 60 ก.ย 60
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

นางสาวกัลยสุดา ศรีโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
ให มี ค วามพร อ มในการปฏิ บั ติ ง าน ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560

ปงบประมาณ 2560
ต.ค 59 - ม.ค 60 - เม.ย 60 ธ.ค 59 มี.ค 60
มิ.ย 60

ก.ค 60 ก.ย 60



หมายเหตุ นางสาวจริยา หมื่นแกว และ นางสาวกัลยสุดา ศรีโพธิ์ เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2560
1. ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
2. ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560
เนื่องจากมีการเปลี่ยนตําแหนงรองผูอํานวยการ และรับบุคลากร 2 ตําแหนงเขามา
ใหม คือ นักวิชาการเงินและบัญชี และ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คณะผูจัดทํา
1. อาจารยอํานาจ

โกวรรณ

ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

2. อาจารย ดร.กัลยา

ใจรักษ

รองผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

3. อาจารย ดร.ทิวาวัลย

ตะการ

รองผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

4. นายมารุต

เปยมเกตุ

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

5. นางสาวนันทาวดี

คุณศิลป

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป

6. นายวิวัฒนชัย

ขําประไพ

หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. นายธีระพงษ

ใจคํามา

นักวิชาการคอมพิวเตอร

8. นายเจษฎา

ยาวุฑฒิ

นักวิชาการคอมพิวเตอร

9. นายอานนท

มะโนเมือง

นักวิชาการคอมพิวเตอร

10. นายชลิต

โปธา

นักวิชาการคอมพิวเตอร

11. นายบัณฑิต

นันทะเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร

12. นายกฤษณ

ขาวศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร

13. นายณัฐพงษ

วงคจันทรตา

นักวิชาการศึกษา

14. นายจรูญ

บุตรแกว

นักวิชาการคอมพิวเตอร

15.นายวิทูร

อุนแสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร

16. นายปยะพงษ

หินเกย

นักวิชาการคอมพิวเตอร

17. นายกุลชาติ

ปญญาดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร

18. นางสาวรุงทิวา

กิตติยังกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร

19. นางพรพิมล

แกวฟุงรังษี

นักวิชาการคอมพิวเตอร

20. นางสาวพรรณนิภา

ดวงใย

นักวิชาการคอมพิวเตอร

21. นางสาวจริยา

หมื่นแกว

นักวิชาการเงินและบัญชี

22. นางสาวกัลยสุดา

ศรีโพธิ์

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
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