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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คํานํา
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การศึกษาบรรลุตามภารกิจ พันธกิจและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

(อาจารยอํานาจ โกวรรณ)
ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

สารบัญ
หนา

บทที่ 1

บทที่ 2

ขอมูลของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

1

ขอมูลเบื้องตนของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

1

วิสัยทัศน

1

พันธกิจ

1

วัตถุประสงค

2

โครงสรางหนวยงาน

3

ผูบริหารและบุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

4

จํานวนผูบริหาร และบุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

9

ทิศทางการพัฒนาบุคลากร

10

หลักการและเหตุผล

10

การประเมินสภาพปจจุบันของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาในดานบุคลากร

10

สมรรถนะที่ตองการสําหรับบุคลากรกลุมตางๆ ใน สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 12
บทที่ 3

แผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560

15

เปาหมายของแผนพัฒนาบุคลากร

16

เกณฑความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร

16

แผนพัฒนาบุคลกร ปงบประมาณ 2560

17

แผนพัฒนาบุคลากรในการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น

29

คณะผูจัดทํา

41

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

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)
“เปนองคกรที่เปนเลิศดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอยางยัง่ ยืน”
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 ดานเทคโนโลยีดิจิทัล
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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 2561 ดังนี้
ประเภทบุคลากร
จํานวน
ขาราชการ
1
ลูกจางประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัย
21
พนักงานราชการ
รวม
22
ตารางที่ 2 จํานวนผูบริหารและบุคลากรประจําปงบประมาณ 2561 จําแนกวุฒิการศึกษา ดังนี้
ประเภทบุคลากร
จําแนกตามวุฒิการศึกษา
รวม
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
ขาราชการ
1
1
ลูกจางประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัย
13
6
2
21
พนักงานราชการ
รวม 13
7
2
22
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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
การประเมินสภาพปจจุบันของสํานักดิจทิ ัลเพื่อการศึกษาในดานบุคลากร
1.ผลการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength)
• บุ ค ลากรของสํ า นั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษามี วั ฒ นธรรมในการปฏิ บั ติ ง านเป น ที ม
(Teamwork)
• บุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษามีความรัก สามัคคี กอใหเปนวัฒนธรรมที่ดีของ
องคกร
• เปน สํานั กดิ จิทัลเพื่ อการศึกษาเปนศูนยรวมระบบสารสนเทศและระบบเครือขายของ
มหาวิทยาลัย
• บุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีความกระตือรือรนในการพัฒ นาตนเองดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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• บุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษามีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

• มีทรัพยากรดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายในสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เอื้อใหบุคลากรใช
ในการทํางานอยางเต็มที่
• ผู บ ริ ห ารของสํ า นั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษามี น โยบายในการส งเสริ ม และสนั บ สนุ นให
บุคลากรไปพัฒนาตนเอง
2.ผลการวิเคราะหจุดออน (Weakness)
• งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ เนื่องจากอุปกรณดานเทคโนโลยีมีราคาสูง

• สถานที่ ตั้ ง ขององค ก รไม เอื้ อ อํ า นวยต อ การให บ ริก าร เช น ทางเข า ป า ยบอกทาง
ที่จอดรถ
• จํานวนของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการในหองปฏิบัติการไมเพียงพอตอความตองการ
ของผูใชงานและไมทันสมัย
• บุคลากรมีจํานวนนอยไมรองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในแตละป
• ขาดบุคลากรบางตําแหนง เชน เจาหนาที่พัสดุ เปนตน

• ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ไดรับผลกระทบจากไฟฟาที่ไมเสถียร
• ระบบติดตอประสานงานระหวางบุคลากรกับผูใชบริการไมดีพอ

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 โดยเฉพาะนโยบาย Thailand 4.0
• มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยี
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• มีเทคโนโลยีทางด านดิจิทัลที่มีความกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหสามารถเลือกมาใชได
อยางหลากหลาย
• มีคอรสทางดานเทคโนโลยีทางดานดิจิทัลที่เปดอบรมจํานวนมาก ทําใหบุคลากรสามารถ
เลือกอบรมไดไมซ้ํากัน
4.ผลการวิเคราะหภัยคุกคาม (Threats)
• เทคโนโลยีทางดานดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
• ราคาอุปกรณ และซอฟตแวรราคาสูง
• คูแขงดานเทคโนโลยีมีมาก

• นโยบายรัฐบาลในระบบเบิกจายมีความยุงยาก ซับซอน ไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน

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)
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 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)

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)
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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 2561
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
แนวทางการพัฒนาบุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนการ
ดําเนิน งานของหนวยงานให บรรลุเปาหมาย และไดผลสําเร็จ การดําเนินงานของสํานักดิจิทัลเพื่อ
การศึ กษาเป น ไปอยางมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และประสิทธิผ ล สํานักดิจิทัล เพื่ อการศึกษาเล็งเห็ นวาการ
พั ฒนาบุคลากรเป นสิ่งสําคัญที่ควรดําเนินการ ทั้งนี้อาศัยขอมูลของเครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม
รวมทั้งการจัดการทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ ประกอบกับการประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยการ
วิเคราะห SWOT เพื่ อใหท ราบสภาวะที่แทจริง เปาหมายและกลยุทธที่สอดคลองที่ทําใหบ รรลุผ ล
ตามที่หนวยงานตองการ
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2561 บรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาไดทําการสํารวจความตองการในการ
พัฒนาตนเองของบุคลากร รวมทั้งนําเอาผลการประเมินการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากรใน
ปงบประมาณ 2560 มาวิเคราะหและปรับปรุงแผนในการพัฒนาบุคลากร ดังตอไปนี้
1. การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู
1.1. การจัดการความรู (KM)
1.2. กิจกรรม 5 ส
1.3. การประชุ ม ภายในหน ว ยงาน และจั ด ประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรูร ว มกั บ
หนวยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
1.4. การประชุ ม เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู หรื อ ศึ ก ษาดู ง านร ว มกั บ หน ว ยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. การสรางมาตรฐานที่ดใี นการปฏิบัติงาน
2.1. การประกันคุณภาพการศึกษา
2.2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
3. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง
3.1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการปฏิบัติงานที่ตอง
รับผิดชอบ
3.2. การจัดทําวิจัยของหนวยงาน
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3.3. การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน
4. สงเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการบริการและการทํางาน
4.1. การสรางจิตสํานึกที่ดี มีจรรยาบรรณสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม
4.2. ความรับผิดชอบตอหนาที่
4.3. การสวนรวมในกิจกรรมสันทนาการตางๆ
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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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

แผนพัฒนาบุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู
1
การจัดทําแผนการจัดการความรูและเขารวม
กิ จ ก รรม การแลกเป ลี่ ย น เรี ย น รู ภ ายใน
หนวยงานหรือรวมกับหนวยงานอื่น
2
การประชุมกับหนวยงานภายในและภายนอก
3
การปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน
สงเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการบริการและการทํางาน
4
สงบุคลากรเขารวมอบรม/กิจกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม เชน การทําบุญสํานัก
ประจําป งานแหเทียน หรือ การบวช เปนตน
5
บุคลากรเขารวมอบรมดานความรู และทักษะ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน หรือ เขารวม
ฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน
และการสรางบรรยากาศในการทํางาน
(กิจกรรม 5 ส)
7
การจัดกิจกรรมสันทนาการในโอกาสตางๆ
เชน วันเกิด วันขึ้นปใหม การแขงขันกีฬา
สงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา
8
สงบุคลากรเขารวมฝกอบรมดานการประกัน
คุณภาพ

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้

หนวยนับ

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ครั้ง

1

สํานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา

ต.ค.60- ก.ย 61

จํานวนครั้งในการประชุม
จํานวนคูมือในการปฏิบตั ิงาน

ครั้ง
เลม

4
1

สํานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา
สํานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา

ต.ค.60- ก.ย 61
ต.ค.60- ก.ย 61

จํานวนบุคลากรที่เขารวมอบรม/
รวมกิจกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวนบุคลากรที่เขารวมอบรม
ดานความรูล กั ษะดานการ
ปฏิบัติงาน
จํานวนครั้งการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน

คน

15

สํานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา

ต.ค.60- ก.ย 61

คน

15

สํานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา

ต.ค.60- ก.ย 61

ครั้ง

1

สํานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา

ต.ค.60- ก.ย 61

จํานวนครั้งของกิจกรรรมสันทนา
การ

ครั้ง

2

สํานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา

ต.ค.60- ก.ย 61

จํานวนบุคลากรที่เขารวมฝกอบรม
ดานการประกันคุณภาพ

คน

5

สํานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา

ต.ค.60- ก.ย 61
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ลําดับที่
9

โครงการ/กิจกรรม

บุคลากรเขารวมการอบรม สัมมนา หรือดูงาน
ในประเทศ
สงเสริมใหบุคลากรกาวหนาในอาชีพ
10
บุคลากรเขารวมการอบรมดานความกาวหนา
ในวิชาชีพ

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้

หนวยนับ

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

จํานวนบุคลากรที่เขารวมฝกอบรม
ดานการภาษาและวัฒนธรรม

คน

15

สํานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา

ต.ค.60- ก.ย 61

จํานวนบุคลากรที่เขารวมการ
อบรม

คน

15

สํานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา

ต.ค.60- ก.ย 61

หลั งจากนั้ น สํานั กดิ จิทัลเพื่อการศึกษา ไดทําการสํารวจความตองการในการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรในปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยผานการ
ตรวจสอบจากคณะผูบริหารสํานักดิจิทัลเรียบรอยแลว แสดงรายละเอียดในตารางดังตอไปนี้
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

อาจารยอํานาจ โกวรรณ

ผูอาํ นวยการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1.หัวขอเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0
2.หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
3.หัวขอเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
4.หัวขอเกี่ยวกับการอบรมภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียนสําหรับอาจารยและบุคลากร
5. ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป
2561

ต.ค 60 ธ.ค 61




ปงบประมาณ 2561
ม.ค 61 - เม.ย 61 มี.ค 61
มิ.ย 61








ก.ค 61 ก.ย 61







อาจารย ดร.กัลยา ใจรักษ รองผูอาํ นวยการ
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1.หัวขอเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0
2.หัวขอเกี่ยวเนื่องกับงานสารสนเทศเพื่อการ
บริการ
3.หัวขอเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
4.หัวขอการจัดทําแผนยุทธศาสตรและการ
กําหนด KPI
5. ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป
2561
6.หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ต.ค 60 ธ.ค 61





ปงบประมาณ 2561
ม.ค 61 - เม.ย 61 มี.ค 61
มิ.ย 61














ก.ค 61 ก.ย 61
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

อาจารย ดร.ทิวาวัลย ตะการ

รองผูอํานวยการ

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
ต.ค 60 ธ.ค 61
1.หัวขอเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0
2.เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความรู หรือ การ
ประกันคุณภาพ
3.หัวขอเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
4.เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง
5. ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป
2561

ปงบประมาณ 2561
ม.ค 61 - เม.ย 61 มี.ค 61
มิ.ย 61









ก.ค 61 ก.ย 61





นายมารุต เปยมเกตุ หัวหนาสํานักงานผูอาํ นวยการ
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
ต.ค 60 ธ.ค 61
1.หัวขออบรมดานการบริหารจัดการระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร Network
Administrator
2.หัวขอดาน Data Base 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
2561
10.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
11.หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ปงบประมาณ 2561
ม.ค 61 - เม.ย 61 มี.ค 61
มิ.ย 61























ก.ค 61 ก.ย 61
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

นางสาวนันทาวดี คุณศิลป

หัวหนาบริหารงานทั่วไป

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1.อบรมดานการบริหารงานทั่วไป
2.อบรมดานการเงิน
3.อบรมดานแผนและงบประมาณ
4.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
5.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 2561
6.หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ปงบประมาณ 2561
ต.ค 60 - ม.ค 61 - เม.ย 61 ธ.ค 61 มี.ค 61 มิ.ย 61







ก.ค 61 ก.ย 61

นายวิวัฒนชัย ขําประไพ รักษาการ หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1.อบรมดานการนําเอาระบบ Cloud มาใชในองคกร
2.อบรมดานการ Migration ระบบ VM เขาสูระบบ
Cloud
3.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
4.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 2561
5.หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ปงบประมาณ 2561
ต.ค 60 - ม.ค 61 - เม.ย 61 ธ.ค 61 มี.ค 61 มิ.ย 61





ก.ค 61 ก.ย 61




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 2561
8.หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ปงบประมาณ 2561
ต.ค 60 - ม.ค 61 - เม.ย 61 ธ.ค 61 มี.ค 61 มิ.ย 61

ก.ค 61 ก.ย 61
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

นายวิทูร อุนแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1.อบรมเกี่ยวกับระบบ Virtualization
2. การระบบที่เกี่ยวกับระบบ Cloud เพื่อ
นํามาปรับใช
3.อบรมการ Config อุปกรณเครือขาย
Mikrotik
4. อบรมระบบมอนิเตอรเครือขาย
5.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
6.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป
2561
7.หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ต.ค 60 ธ.ค 61


ปงบประมาณ 2561
ม.ค 61 - เม.ย 61 มี.ค 61
มิ.ย 61












ก.ค 61 ก.ย 61







นายธีระพงษ ใจคํามา นักวิชาการคอมพิวเตอร
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
ต.ค 60 ธ.ค 61
1. เข าร ว ม อ บ ร ม หั ว ข อ ก าร พั ฒ น าระ บ บ
Authorization services provider ต าม แ บ บ วิ ธี
OAuth 2.0 Protocol สํ า หรั บ ให บ ริ ก ารพิ สู จ น
ตัวตนเพื่อเขาใชงานแอพพลิเคชั่น งานWANCA ครั้ง
ที่34
2. อบรมหลั ก สู ต รโปรแกรมสํ า นั ก งาน Microsoft
Office หั ว ข อ Fundementals แ ล ะ Advance
Microsoft Excel 2013
3.อบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบและแอพลิเคชั่น
บนมื อ ถื อ หั ว ข อ PHP using MySQL Database
for Web Development
4.การพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ IOS
5.การพัฒนาเว็บไซตดวย Laravel
6.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
7.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 2561
7.หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ปงบประมาณ 2561
ม.ค 61 - เม.ย 61
มี.ค 61 - มิ.ย 61

ก.ค 61 ก.ย 61
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
ต.ค 60 ธ.ค 61
1. Nuxt.js
2. Vue CLI และ Vuex
3. React Redux Advance
4.Android and iOS using React Native in right
way
5.graphql
6.node.js
7.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
9.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 2561
10.หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ






ปงบประมาณ 2561
ม.ค 61 - เม.ย 61
มี.ค 61 - มิ.ย 61


ก.ค 61 ก.ย 61









นายกุลชาติ ปญญาดี นักวิชาการคอมพิวเตอร
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
ต.ค 60 ธ.ค 61
1.เขารวมอบรม หัวขอ การพัฒนาระบบ
Authorization services provider ตามแบบวิธี
OAuth 2.0 Protocol สําหรับใหบริการพิสูจน
ตัวตนเพื่อเขาใชงานแอพพลิเคชั่น งานWANCA ครั้ง
ที่34
2. เขารวมอบรม หัวขอ React & Redux
Bootcamp
3. Ci : Code Igniter Framework
4. System Analysis
5. Database Analysis
6. HTML, CSS, and JS framework for
developing responsive
7.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
8.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 2561
9.หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ







ปงบประมาณ 2561
ม.ค 61 - เม.ย 61
มี.ค 61 - มิ.ย 61
















ก.ค 61 ก.ย 61
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

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
2561
9.หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ปงบประมาณ 2561
ต.ค 60 - ม.ค 61 - เม.ย 61 ธ.ค 61 มี.ค 61
มิ.ย 61



















ก.ค 61 ก.ย 61












นายกฤษณ ขาวศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1.การตัดตอภาพเคลื่อนไหว
2.การจัดระบบไฟสตูดิโอ
3.การทําอนิเมชั่น
4.เทคโนโลยีการถายภาพ
5.เทคโนโลยีการตัดตอ
6.เทคโนโลยีการใชกลอง
7.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
8.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 2561
9.หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ต.ค 60 ธ.ค 61





ปงบประมาณ 2561
ม.ค 61 - เม.ย 61
มี.ค 61 - มิ.ย 61








ก.ค 61 ก.ย 61
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

น.ส. รุงทิวา กิติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
ต.ค 60 ธ.ค 61
1.โปรแกรมประยุกตสําหรับการเรียนการสอน elearning
2.โปรแกรมประยุกตสําหรับการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
3.การพัฒนางานบริการ
4.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
5.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 2561
6.หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
นางพรพิมล แกวฟุงรังษี



ปงบประมาณ 2561
ม.ค 61 - เม.ย 61
มี.ค 61 - มิ.ย 61


ก.ค 61 ก.ย 61






นักวิชาการคอมพิวเตอร

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
ต.ค 60 ธ.ค 61
1. หลักสูตรดานการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอสิกส
2. หลักสูตรดาน IT
3. หลักสูตรดานการปฏิบัติงานพัสดุ
4.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
5.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 2561
6.หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ปงบประมาณ 2561
ม.ค 61 - เม.ย 61
มี.ค 61 - มิ.ย 61






ก.ค 61 ก.ย 61





นางสาวพรรณนิภา ดวงใย นักวิชาการคอมพิวเตอร
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง

ปงบประมาณ 2561
ต.ค 60 - ม.ค 61 - เม.ย 61 ก.ค 61 ธ.ค 61 มี.ค 61 - มิ.ย 61 ก.ย 61
1. การจัดอบรมอยางมีประสิทธิภาพ

2. เทคโนโลยีสารสนเทศใหมที่สนับสนุนการเรียนการ

สอนและการทํางาน
3. การพัฒนางานบริการ

4. อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น

5. ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 2561

6. หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ


25

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

นายเจษฎา ยาวุฒฑิ นักวิชาการคอมพิวเตอร
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1. ระบบ Opensource Control Web
Panels Server บน Linux Server
2. ระบบสตรีมมิ่ง (Streaming)
3. อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
4. ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป
2561
5. หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ปงบประมาณ 2561
ต.ค 60 - ม.ค 61 - เม.ย 61 ธ.ค 61 มี.ค 61
มิ.ย 61






ก.ค 61 ก.ย 61




นายปยะพงษ หินเกย นักวิชาการศึกษา
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1. การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรบริหารตัดการ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อใหบริการกับ
นักศึกษา
2. การปรับใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อบริการนักศึกษา
3.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
4.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป
2561
5.หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ปงบประมาณ 2561
ต.ค 60 - ม.ค 61 - เม.ย 61 ธ.ค 61 มี.ค 61
มิ.ย 61

ก.ค 61 ก.ย 61








นายณัฐพงษ วงศจันทรตา นักวิชาการศึกษา
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1. การออกแบบสื่อกราฟกและมัลติมีเดีย
(Graphic/Multimedia)
2. การตัดตอภาพเคลื่อนไหว
3.การจัดระบบไฟสตูดิโอ
4.การทําอนิเมชัน

ปงบประมาณ 2561
ต.ค 60 - ม.ค 61 - เม.ย 61 ธ.ค 61 มี.ค 61
มิ.ย 61











ก.ค 61 ก.ย 61
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

นายณัฐพงษ วงศจันทรตา นักวิชาการศึกษา (ตอ)
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
5.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
6.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป
2561
7.หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ปงบประมาณ 2561
ต.ค 60 - ม.ค 61 - เม.ย 61 ธ.ค 61 มี.ค 61
มิ.ย 61



ก.ค 61 ก.ย 61



นายจรูญ บุตรแกว นักวิชาการคอมพิวเตอร
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง

ปงบประมาณ 2561
ต.ค 60 ม.ค 61 - เม.ย 61 - ธ.ค 61 มี.ค 61
มิ.ย 61

1. อบรม/สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใน
สถานศึกษา
2. การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการบริหารจัดการ
หองปฏิบัติการหรือหองเรียนคอมพิวเตอร
3. การ ฺBackup/Restore เครื่องคอมพิวเตอร
ลักษณะเปนกลุม
4.หัวขอเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
5.หัวขอเกี่ยวกับ Hardware
6.หัวขอเกี่ยวกับ IOT
7.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
8.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป
2561
9.หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
























ก.ค 61 ก.ย 61






นางสาวจริยา หมื่นแกว นักวิชาการเงินและบัญชี
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1. การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ หลักฐาน
การจายเงินของสวนราชการ
2. วินัยทางการเงิน การคลังกับการบริหารงาน
การเงินในสวนราชการ

ปงบประมาณ 2561
ต.ค 60 - ม.ค 61 - เม.ย 61 ธ.ค 61 มี.ค 61
มิ.ย 61




ก.ค 61 ก.ย 61
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

นางสาวจริยา หมื่นแกว นักวิชาการเงินและบัญชี (ตอ)
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
3.การวิเคราะหงบการเงินอยางงายสําหรับสวน
ราชการ
4. อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
5.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป
2561
6.หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ปงบประมาณ 2561
ต.ค 60 - ม.ค 61 - เม.ย 61 ธ.ค 61 มี.ค 61
มิ.ย 61


ก.ค 61 ก.ย 61






นางสาวกัลยสุดา ศรีโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1. การจัดทําแผนและงบประมาณ
2.การจัดทําหนังสือราชการ
3.การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
4. อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
5.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป
2561
6.หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ปงบประมาณ 2561
ต.ค 60 - ม.ค 61 - เม.ย 61 ธ.ค 61 มี.ค 61
มิ.ย 61







ก.ค 61 ก.ย 61
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
แผนพัฒนาบุคลากรในการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ลําดับ

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ผลลัพธที่คาดหวัง

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ป พ.ศ.)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/
งานสังเคราะห/งานวิจัย)

2559 2560 2561 2562 2563

(1)
1

(2)
(3)
งานเทคโนโลยี นายมารุต เปยมเกตุ
สารสนเทศ

(4)
(5)
(6)
หัวหนาสํานักงาน การบริหาร การพัฒนางาน และ
อบรม / สัมมนา
ผูอํานวยการ บุคลากรของหนวยงาน
การบริหารจัดการระบบเครือขาย
หัวขอดาน Data Base Administrator
Mastering Big Data Administrator
and Analytic : BDA
การพัฒนาดาน IoT

(7)
(8)
เม.ย 61 - มิ.ย 61 1. ไดทราบถึงการบริหาร การพัฒนา
งาน และการพัฒนาบุคลากรของ
ก.ค 61 - ก.ย 61 หนวยงานใหเปนผูใหบริการที่ดีและมี
เม.ย 61 - มิ.ย 61 ประสิทธิภาพ
2. ทราบถึงการบริหารจัดการระบบ
เม.ย 61 - มิ.ย 61 เครือขายคอมพิวเตอรที่สามารถ
สนองตอบตอความตองการของ
ผูใชบริการในปจจุบัน
เม.ย 61 - มิ.ย 61

การพัฒนาระบบ IPv6
การจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับสายบริหารและสนับสนุน

ก.ค 61 - ก.ย 61
ก.ค 61 - ก.ย 61

IT Trends Strategic Planning

ก.ค 61 - ก.ย 61

ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธ
ประจําป 2561

ต.ค 60 - ธ.ค 61

การขึ้นสูระดับตําแหนงที่สงู ขึ้น

เม.ย 61 - มิ.ย 61

หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ม.ค 61 - มี.ค 61

(9)


(10)
1. ระบบประเมินผลการปฎิบัติราชการของ
บุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
2. การบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
3. งานวิเคราะห เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนงานบริหาร และบุคลากรแบบ
360 องศา
4. งานวิเคราะห เรื่องการพัฒนาระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรใหสามารถใหบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ลําดับ

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ผลลัพธที่คาดหวัง

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ป พ.ศ.)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/
งานสังเคราะห/งานวิจัย)

2559 2560 2561 2562 2563

(1)
2

(2)
(3)
งานบริหารงาน นางสาวนันทาวดี คุณศิลป
ทั่วไป

(4)
(5)
เจาหนาที่
การบริหารและจัดการงานเอกสาร
บริหารงานทั่วไป และงานสารบรรณ

(6)
อบรม/สัมมนา

ดานการเงิน
ดานแผนและงบประมาณ
ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น

3

งานบริหารงาน นางสาวกัลยสุดา ศรีโพธิ์
ทั่วไป

(7)
(8)
ม.ค 61 - มี.ค 61 1. ทราบวิธีการปฏิบัตงิ านที่ถูกตอง
ตามระเบียบของเอกสารราชการ และ
งานสารบรรณของหนวยงาน
ต.ค 60 - ธ.ค 61 2. การบริหารจัดการดานงานเอกสาร
ต.ค 60 - ธ.ค 61 ทางราชการ และงานสารบรรณใหมี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
เม.ย 61 - มิ.ย 61

ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธ
ประจําป 2561

ต.ค 60 - ธ.ค 61

หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ม.ค 61 - มี.ค 61

นักวิเคราะห การบริหารจัดการงานดานนโยบาย
นโยบายและแผน และแผน และดานงบประมาณ
การจัดทําหนังสือราชการ
การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธ
ประจําป 2561
หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

อบรม/สัมมนา

ต.ค 60 - ธ.ค 61 1. การบริหารและการจัดการงาน
ดานแผนและงบประมาณใหมี
ม.ค 61 - มี.ค 61 มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
2. ทราบวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตอง
เม.ย 61 - มิ.ย 61 ตามระเบียบการบริหารและการ
เม.ย 61 - มิ.ย 61 เบิกจายงบประมาณ
ต.ค 60 - ธ.ค 61
ม.ค 61 - มี.ค 61

(9)

(10)
1. พัฒนาระบบเอกสารราชการใหอยูในรูปแบบ
ของระบบ e-Form เพื่อใหมีรูปแบบที่เปน
มาตรฐาน
2. คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เอกสารทางราชการ งานสารบรรณ และคูมือการ
ใชงานระบบ e-Form
3. งานวิเคราะห เรื่อง การพัฒนาระบบเอกสาร
ราชการเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และใหมี
รูปแบบที่เปนมาตรฐานของมหาวิทยาลัย





1. คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
งานดานนโยบายและแผน
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ลําดับ

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ผลลัพธที่คาดหวัง

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ป พ.ศ.)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/
งานสังเคราะห/งานวิจัย)

2559 2560 2561 2562 2563

(1)
4

5

(2)
(3)
งานบริหารงาน นางสาวจริยา หมื่นแกว
ทั่วไป

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นางสาวรุงทิวา กิตติยังกุล

(4)
(5)
นักวิชาการเงิน การตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน
และบัญชี
และการเบิกจายทีถ่ ูกตองของสวน
ราชการ

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

(6)
อบรม/ สัมมนา

(7)
(8)
ต.ค 60 - ธ.ค 61 1. ตรวจสอบและจัดทําเอกสารการ
เบิกจายไดถูกตอง

วินัยทางการเงิน การคลังกับการ
บริหารงานการเงินในสวนราชการ

ม.ค 61 - มี.ค 61

การวิเคราะหงบการเงินอยางงาย
สําหรับสวนราชการ
ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น

ต.ค 60 - ธ.ค 61

ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธ
ประจําป 2561
หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ต.ค 60 - ธ.ค 61

(9)



(10)
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดทํา
เอกสารการเบิกจาย และการตรวจสอบเอกสาร
ทางการเงินของสวนราชการ

เม.ย 61 - มิ.ย 61

ม.ค 61 - มี.ค 61

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
และสื่อการเรียนรูออนไลน
โปรแกรมประยุกตสําหรับการเรียน
การสอน e-learning

1. อบรมเชิง
พ.ย. 61
1. เทคนิค กระบวนการในการผลิต
ปฏิบัติการ
สื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสใหตรงตอ
2. ฟงบรรยายเสวนา ม.ค 61 - มี.ค 61 ความตองการมีคุณภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
2. สื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสที่ชวย
โปรแกรมประยุกตสําหรับการผลิตสื่อ
เม.ย 61 - มิ.ย 61 สนับสนุนการเรียนรู
มัลติมฒีเดีนางานบริ
ย
การพั
การ
เม.ย 61 - มิ.ย 61
ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น

เม.ย 61 - มิ.ย 61

ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธ
ประจําป 2561
หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ต.ค 60 - ธ.ค 61
ม.ค 61 - มี.ค 61



1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการ
ออกแบบผลิตสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส
2. งานวิเคราะห เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนรู
อิเล็กทรอนิกสใหมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ลําดับ

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ผลลัพธที่คาดหวัง

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ป พ.ศ.)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/
งานสังเคราะห/งานวิจัย)

2559 2560 2561 2562 2563

(1)
6

7

(2)
(3)
งานเทคโนโลยี นางพรพิมล แกวฟุงรังษี
สารสนเทศ

งานเทคโนโลยี นางสาวพรรณนิภา ดวงใย
สารสนเทศ

(4)
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

(5)
(6)
(7)
(8)
การบริหารจัดการระบบการเรียนการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เม.ย 61 - มิ.ย 61 1. เทคนิค และกระบวนการบริหาร
สอนออนไลน
จัดการระบบการเรียนการสอน
หลักสูตรดาน IT
ม.ค 61 - มี.ค 61 ออนไลน
หลักสูตรดานการปฏิบัติงานพัสดุ

ม.ค 61 - มี.ค 61

ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น

เม.ย 61 - มิ.ย 61

ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธ
ประจําป 2561
หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ต.ค 60 - ธ.ค 61

เทคโนโลยีสารสนเทศใหมที่สนับสนุน อบรม/สัมมนา
การเรียนการสอนและการทํางาน

ก.ค.61

การจัดทําสื่อกราฟฟกประชาสัมพันธ

ม.ค 61 - มี.ค 61

การจัดอบรมอยางมีประสิทธิภาพ

เม.ย 61 - มิ.ย 61

ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น

เม.ย 61 - มิ.ย 61

ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธ
ประจําป 2561
หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ต.ค 60 - ธ.ค 61

(9)



(10)
1. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการ
บริหารจัดการระบบการเรียนการสอนออนไลน
2. งานวิเคราะห/สังเคราะห เรื่อง การบริหาร
จัดการระบบการเรียนการสอนออนไลนอยางมี
ประสิทธิภาพ

ม.ค 61 - มี.ค 61

ม.ค 61 - มี.ค 61

1. ไดเรียนรูเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่
สนับสนุกการเรียนการสอนและ
สนับสนุนการทํางาน เพื่อนํามาจัด
หลักสูตรอบรมใหมีประสิทธิภาพ



1. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการ
จัดอบรมและการบริการวิชาการอยางมี
ประสิทธิภาพ
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ลําดับ

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ผลลัพธที่คาดหวัง

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ป พ.ศ.)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/
งานสังเคราะห/งานวิจัย)

2559 2560 2561 2562 2563

(1)
8

(2)
(3)
งานเทคโนโลยี นายวิวัฒนชัย ขําประไพ
สารสนเทศ

(4)
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

(5)
ระบบ Virtual Server และ Cloud
บนระบบ Opensource
เทคโนโลยีสําหรับการใหบริการงาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

(6)
อบรม / สัมมนา

ดานการ Migration ระบบ VM เขาสู
ระบบ Cloud
ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น

9

งานเทคโนโลยี นายเจษฎา ยาวุฑฒิ
สารสนเทศ

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

(7)
(8)
เม.ย 61 - มิ.ย 61 1. เพื่อจะไดทราบถึงการนําเอาระบบ
Cloud มาติดตั้งและใชงานในองคกร
2.
เพือจะไดนําเอาระบบเทคโนโลยีที่
พ.ย. 61
ทันสมัยมาใชสําหรับงานบริการดาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรในองคกร
ก.ค 61 - ก.ย 61

ต.ค 60 - ธ.ค 61

ระบบ Opensource Control Web อบรม / สัมมนา
Panels Server บน Linux Server

ก.พ. 61

ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธ
ประจําป 2561
หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ



(10)
1. ระบบจัดเก็บขอมูลบนระบบ Cloud สําหรับ
สนับสนุนการเรียนการสอน
2. ระบบการใหบริการของงานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
ผานทางระบบอิเทคทรอนิกส

เม.ย 61 - มิ.ย 61

ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธ
ประจําป 2561
หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ระบบสตรีมมิ่ง (Streaming)

(9)

ม.ค 61 - มี.ค 61
1. เพื่อจะไดทราบถึงการนําเอาระบบ
Web Panel มาติดตั้งและใชงานใน
องค
กร
ก.ค.61
2. เพือจะไดเรียนรู กาวทันระบบ
เม.ย 61 - มิ.ย 61 เทคโนโลยีในปจจุบัน

ต.ค 60 - ธ.ค 61
ม.ค 61 - มี.ค 61



1. ระบบจัดเก็บขอมูลบนระบบ Web Panel
สําหรับสนับสนุนการเรียนการสอน
2. ระบบสตรีมมิ่ง (Streaming) เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ลําดับ

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ผลลัพธที่คาดหวัง

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ป พ.ศ.)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/
งานสังเคราะห/งานวิจัย)

2559 2560 2561 2562 2563

(1)
10

11

(2)
(3)
งานเทคโนโลยี วาที่รอยตรีอานนท มะโนเมือง
สารสนเทศ

งานเทคโนโลยี นายชลิต โปธา
สารสนเทศ

(4)
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

(5)
เทคโนลียีทางดานเครือขายไรสาย
การพัฒนาระบบเครือขายไรสาย
การบริหารจัดการระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร Network
Administrator
ระบบมอนิเตอรเครือขาย
เกี่ยวกับระบบ Virtualization

(8)
1. เพื่อนํามาปรับใชกับระบบ
เครือขายไรสายในปจจุบัน
ก.ค 61 - ก.ย 61 2. ทราบถึงการบริหารจัดการระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรที่สามารถ
สนองตอบตอความตองการของ
ผูใชบริการในปจจุบัน
ต.ค 60 - ธ.ค 61
ก.ค 61 - ก.ย 61

ระบบที่เกี่ยวกับระบบ Cloud
Ci : Code Igniter Framework
ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น

ก.ค 61 - ก.ย 61
ต.ค 60 - ธ.ค 61
เม.ย 61 - มิ.ย 61

ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธ
ประจําป 2561
หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ต.ค 60 - ธ.ค 61

System Analysis ,CodeIgniter
PHP Framework ,JQuery
Javascript Framework ,CSS
Framework

(6)
อบรม / สัมมนา

(7)
พ.ย. 61

(9)

(10)
1. ระบบบัญชีผูใชงานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. ระบบติดตามโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม



1. ระบบสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการดาน
อัตรากําลัง



ม.ค 61 - มี.ค 61
อบรม / สัมมนา

ก.พ.61

ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น

เม.ย 61 - มิ.ย 61

ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธ
ประจําป 2561
หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ต.ค 60 - ธ.ค 61
ม.ค 61 - มี.ค 61

1. เพื่อนําเอาความรู ความเขาใจมาใช
ในการพัฒนาระบบ
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ลําดับ

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ผลลัพธที่คาดหวัง

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ป พ.ศ.)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/
งานสังเคราะห/งานวิจัย)

2559 2560 2561 2562 2563

(1)
12

(2)
(3)
งานเทคโนโลยี นายบัณฑิต นันทะเทศ
สารสนเทศ

(4)
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

(5)
(6)
(7)
Mobile Developement, AI, Web อบรม / สัมนา /
พ.ย. 60 - มิ.ย. 61
Server, Bigdata, NoSQL,
ศึกษาดูงาน / Work
JavaScript in expert way, Code shop / Brain
QA & Standard
Storm
Nuxt.js

เม.ย 61 - มิ.ย 61

Next.js

เม.ย 61 - มิ.ย 61

Vue CLI และ Vuex
React Redux Advance
Android and iOS using React
Native in right way

ต.ค 60 - ธ.ค 61
ต.ค 60 - ธ.ค 61
ม.ค 61 - มี.ค 61

graphql

ก.ค 61 - ก.ย 61

node.js

ก.ค 61 - ก.ย 61

ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น

เม.ย 61 - มิ.ย 61

ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธ
ประจําป 2561
หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ต.ค 60 - ธ.ค 61
ม.ค 61 - มี.ค 61

(8)
1. นําความรูที่ไดมาพัฒนาตัวเอง
และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ ในองคกร ตลอดจน
สามารถถายทอดความรูใหแกบุคคล
อื่นได

(9)



(10)
1. คูมือการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการดวยเว็บแอพลิเคชั่น และ บนอุปกรณ
เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

35

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ลําดับ

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ผลลัพธที่คาดหวัง

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ป พ.ศ.)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/
งานสังเคราะห/งานวิจัย)

2559 2560 2561 2562 2563

(1)
13

(2)
(3)
งานเทคโนโลยี นายธีระพงษ ใจคํามา
สารสนเทศ

(4)
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

(5)
Mobile Developement, AI, Web
Server, Bigdata, NoSQL,
JavaScript in expert way, Code
QA & Standard

(6)
(7)
(8)
อบรม / สัมนา / พ.ย. 60 - มิ.ย. 61
1. พัฒนาสารสนเทศบน
ศึกษาดูงาน / Work
ระบบปฏิบัติการในอุปกรณเคลื่อนที่
shop / Brain
Storm

System Analysis ,CodeIgniter
PHP Framework ,JQuery
Javascript Framework ,CSS
Framework

เม.ย 61 - มิ.ย 61

หลักสูตรโปรแกรมสํานักงาน
Microsoft Office หัวขอ
Fundementals และ Advance
Microsoft Excel 2013

เม.ย 61 - มิ.ย 61

การพัฒนาระบบ Authorization
services provider ตามแบบวิธี
OAuth 2.0 Protocol สําหรับ
ใหบริการพิสูจนตัวตนเพื่อเขาใชงาน
แอพพลิเคชั่น งานWANCA ครั้งที3่ 4

ม.ค 61 - มี.ค 61

การพัฒนาแอพพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการ IOS
การพัฒนาเว็บไซตดวย Laravel
ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น

ม.ค 61 - ก.ย 61

ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธ
ประจําป 2561
หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ม.ค 61 - มิ.ย 61
เม.ย 61 - มิ.ย 61
ต.ค 60 - ธ.ค 61
ม.ค 61 - มี.ค 61

(9)


(10)
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการหอง
คอมพิวเตอรสําหรับการใชงานทั่วไป
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ลําดับ

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ผลลัพธที่คาดหวัง

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ป พ.ศ.)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/
งานสังเคราะห/งานวิจัย)

2559 2560 2561 2562 2563

(1)
14

(2)
(3)
งานเทคโนโลยี นายกฤษณ ขาวศรี
สารสนเทศ

(4)
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

(5)
การตัดตอภาพเคลื่อนไหว
การจัดระบบไฟสตูดิโอ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับการ
ถายทอดสด
เทคโนโลยีการตัดตอ
เทคโนโลยีการใชกลอง

15

งานเทคโนโลยี นายณัฐพงษ วงคจันทรตา
สารสนเทศ

(6)
(7)
(8)
อบรม/สัมนา/Work ต.ค 60 - ธ.ค 61 1. เพื่อทราบถึงเทคโนโลยีการตัดตอ
shop
ต.ค 60 - ธ.ค 61 ภาพสมัยใหม
2. เพื่อพัฒนาการจัดรูปแบบแสงใน
ก.ค.-61
การผลิตสื่อ
ก.ค 61 - ก.ย 61 3. เพื่อพัฒนาระบบการถายภาพของ
หนวยงาน
เม.ย 61 - มิ.ย 61

ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น

เม.ย 61 - มิ.ย 61

ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธ
ประจําป 2561
หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ต.ค 60 - ธ.ค 61

นักวิชาการศึกษา การตัดตอภาพเนิ่ง
และภาพคลื่อนไหว
การจัดแสงสตูดิโอ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับกราฟก
และมัลติมีเดีย

ม.ค 61 - มี.ค 61
อบรม/สัมนา/Work เม.ย 61 - มิ.ย 61 1. เพื่อทราบถึงเทคโนโลยีการตัดตอ
shop
ภาพสมัยใหม
เม.ย 61 - มิ.ย 61 2. เพื่อพัฒนาการจัดรูปแบบแสงใน
การผลิตสื่อ
ก.ค 61 - ก.ย 61 3. เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับกราฟกและ
มัลติมีเดียของหนวยงาน

การทําอนิเมชัน

ม.ค 61 - มี.ค 61

ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น

เม.ย 61 - มิ.ย 61

ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธ
ประจําป 2561
หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ต.ค 60 - ธ.ค 61
ม.ค 61 - มี.ค 61

(9)


(10)
1. คูมือการผลิตสื่อการการเรียนการสอน



1. คูมือการผลิตสื่อการการเรียนการสอน
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ลําดับ

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ผลลัพธที่คาดหวัง

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ป พ.ศ.)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/
งานสังเคราะห/งานวิจัย)

2559 2560 2561 2562 2563

(1)
16

(2)
(3)
งานเทคโนโลยี นายวิทูร อุนแสน
สารสนเทศ

(4)
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

(5)
เทคโนโลยีของระบบเครือขายใน
ปจจุบัน ระบบ Cloud และการใช
ซอฟตแวรที่ใชในการบริหารจัดการ
ระบบเครือขาย

(6)
อบรม / สัมมนา

(7)
เม.ย 61

เทคโนลียีทางดานเครือขายไรสาย
การพัฒนาระบบเครือขายไรสาย

พ.ย. 61

เกี่ยวกับระบบ Virtualization

ก.ค 61 - ก.ย 61

การ Config อุปกรณเครือขาย
Mikrotik
ระบบมอนิเตอรเครือขาย
ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น

ก.ค 61 - ก.ย 61

ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธ
ประจําป 2561
หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ต.ค 60 - ธ.ค 61

ต.ค 60 - ธ.ค 61
เม.ย 61 - มิ.ย 61

ม.ค 61 - มี.ค 61

(8)
1. เพื่อนําระบบนั้นมาปรับใช และ
พัฒนาระบบเครือขายปจจุบันใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อนํามาปรับใชกับระบบ
เครือขายไรสายในปจจุบัน

(9)



(10)
1. คูมือการติดตั้งระบบบริหารจัดการเครือขาย
คอมพิวเตอร
2. คูมือการติดตั้งระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไร
สาย Wireless Lan
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ลําดับ

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ผลลัพธที่คาดหวัง

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ป พ.ศ.)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/
งานสังเคราะห/งานวิจัย)

2559 2560 2561 2562 2563

(1)
17

(2)
(3)
งานเทคโนโลยี นายจรูญ บุตรแกว
สารสนเทศ

(4)
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

(5)
การบริหารจัดการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรดวยโปรแกรมประยุกต

(6)
อบรม สัมมนา

(7)
มี.ค.-61

การปรับใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เพื่อใหบริการกับนักศึกษา

พ.ค.-61

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในสถานศึกษา
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
บริหารจัดการหองปฏิบัติการหรือ
หองเรียนคอมพิวเตอร

ต.ค 60 - ธ.ค 61
เม.ย 61 - มิ.ย 61

การ ฺBackup/Restore เครื่อง
คอมพิวเตอรลักษณะเปนกลุม

ม.ค 61 - มี.ค 61

หัวขอเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
หัวขอเกี่ยวกับ Hardware

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 60 - ก.ย 61

หัวขอเกี่ยวกับ IOT
ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น

เม.ย 61 - มิ.ย 61
เม.ย 61 - มิ.ย 61

ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธ
ประจําป 2561
หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ต.ค 60 - ธ.ค 61
ม.ค 61 - มี.ค 61

(8)
1. เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนใน
การดูแลหองปฏิบัติ การคอมพิวเตอร
2. เพื่อสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับนักศึกษา

(9)


(10)
1. คูมือการดูแลหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรดวย
โปรแกรมประยุกต
2. วิจัยความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอหอง
ซอมบํารุงคอมพิวเตอร

39

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ลําดับ

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ผลลัพธที่คาดหวัง

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ป พ.ศ.)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/
งานสังเคราะห/งานวิจัย)

2559 2560 2561 2562 2563

(1)
18

19

(2)
(3)
งานเทคโนโลยี นายปยะพงษ หินเกย
สารสนเทศ

งานเทคโนโลยี นายกุลชาติ ปญญาดี
สารสนเทศ

(4)
(5)
นักวิชาการศึกษา การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรบริหาร
ตัดการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
เพื่อใหบริการกับนักศึกษา

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

(6)
อบรม/สัมมนา

(7)
มี.ค.-61

การปรับใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อ
บริการนักศึกษา

พ.ค.-61

ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น

เม.ย 61 - มิ.ย 61

ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธ
ประจําป 2561
หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ต.ค 60 - ธ.ค 61

System Analysis ,CodeIgniter
PHP Framework ,JQuery
Javascript Framework ,CSS
Framework

(8)
1. เพื่อสามารถใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรบริหารหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2. เพื่อสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรใหเหมาสมกับ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อ
บริการนักศึกษา

(9)

(10)
1. คูมือการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรบริหาร
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2. วิจัยความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร



1. ระบบ มคอ.
2. ระบบแฟมสะสมงานออนไลน
3. ระบบจองหองประชุมออนไลน
4. ระบบบริหารและจัดการเว็บไซตหนวยงานใน
รูปแบบเว็บสําเร็จรูป
5. ระบบปฏิบัติการสลับภาษาสําหรับรองรับ
โปรแกรมของหนวยงาน



ม.ค 61 - มี.ค 61
อบรม / สัมมนา

ต.ค 60 - ก.ย 61 1. เพื่อนําเอาความรู ความเขาใจมาใช
ในการพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบ Authorization
services provider ตามแบบวิธี
OAuth 2.0 Protocol สําหรับ
ใหบริการพิสูจนตัวตนเพื่อเขาใชงาน
แอพพลิเคชั่น งานWANCA ครั้งที3่ 4

ม.ค 61 - มี.ค 61

React & Redux Bootcamp

ม.ค 61 - มี.ค 61

Database Analysis

ต.ค 60 - ก.ย 61

ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น

เม.ย 61 - มิ.ย 61

ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธ
ประจําป 2561
หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

ต.ค 60 - ธ.ค 61
ม.ค 61 - มี.ค 61
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แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 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.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.นางสาวกัลยสุดา

ศรีโพธิ์

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
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