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อบรมดาน Data Base 
Administrator และ Business 
Intelligence : BIอบรมดาน IoT

อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : 
ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส.)

อบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคล
สําหรับหัวหนางาน

อบรมหลักสูตร การบริหารงานดาน
การเงิน การคลัง และพัสดุ

การบริหารและการจัดการงาน
สํานักงาน เชน ดานการเงิน ดาน
แผนและงบประมาณ การประกัน
คุณภาพการศึกษา การจัดการ
ความรู การบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

1. การบริหารจัดการงานดาน
สารบรรณ การเงิน แผน 
งบประมาณ และการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ

ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

2. ไดรับความรูดานการจัดทํา
ผลงานในการข้ึนสูตําแหนงที่
สูงข้ึน

หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพของสํานัก

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

3. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

/

/

2 งาน
บริหารงาน

ทั่วไป

นางสาวนันทาวดี  คุณศิลป หัวหนางาน
บริหารงานทั่วไป

อบรม/สัมมนา

แผนพัฒนาบุคลากร
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 

ลําดับ
 

งาน
 

ตําแหนง
 

ชื่อ - สกุล
 

วิธีการพัฒนา
 

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

อบรมดาน Network Administrator

 

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ผูบริหาร นายมารุต  เปยมเกตุ หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการ

1 ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

อบรม/สัมมนา

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/

งานสังเคราะห/งานวิจัย)
หมายเหตุ

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่

สูงขึ้น (ป พ.ศ.)

(9)

 

ผลลัพธที่คาดหวัง

1. สามารถนํามาใชในการ
บริหารจัดการ การพัฒนางาน
ดานการเงิน การคลัง พัสดุ 
และการพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานใหเปนผูใหบริการที่
ดีและมีประสิทธิภาพ
2. สามารถนํามาใชในการ
บริหารจัดการระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรที่สามารถ
สนองตอบตอความตองการ
ของผูใชบริการในปจจุบัน

หัวหนางานสํานักงานผูอํานวยการ1. พัฒนาการบริหารจัดการระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
     เพ่ือใหผูใชบริการไดรับประโยชนสูงสุด 
และสามารถใหบริการระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ

1. พัฒนาระบบเอกสารราชการใหอยูใน
รูปแบบของระบบ e-Form เพ่ือใหมีรูปแบบที่
เปนมาตรฐาน
     เพ่ือการจัดเก็บขอมูลเปนระเบียบ งายตอ
การคนหา ลดจํานวนข้ันตอน และเพ่ิมความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
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ลําดับ
 

งาน
 

ตําแหนง
 

ชื่อ - สกุล
 

วิธีการพัฒนา
 

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

 

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/

งานสังเคราะห/งานวิจัย)
หมายเหตุ

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่

สูงขึ้น (ป พ.ศ.)

(9)

 

ผลลัพธที่คาดหวัง

การพัฒนาและออกแบบเว็บไซตดวย
 PHP และเครื่องมือที่เก่ียวของ

อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การทํางาน

อบรมดานการบริหารจัดการ

ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

4. ไดรับความรูดานการจัดทํา
ผลงานในการข้ึนสูตําแหนงที่
สูงข้ึน

หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพของสํานัก

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

5. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

การบริหารจัดการโครงการ ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

6. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานการบริหารจัดการ
โครงการ

การบริหารจัดการงาน หรือการ
ดําเนินงานดานนโยบายและแผน

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

1. สามารถนําความรูที่ไดมา
ประยุกตใชกับงานดาน
นโยบายและแผนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

2. ไดรับความรูดานการจัดทํา
ผลงานในการข้ึนสูตําแหนงที่
สูงข้ึน

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

1. Web Application สําหรับ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
2. ไดเรียนรูเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนและสนับสนุน
การทํางานที่ทันสมัยเพ่ือ
ถายทอดความรูใหแกบุคลากร
 นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ
3. สามารถนํามาใชในการ
บริหาร การพัฒนางาน และ
การพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานใหเปนผูใหบริการที่
ดีและมีประสิทธิภาพ

/

นางสาวกัลยสุดา  ศรีโพธ์ิ นักวิเคราะห
นโยบายและแผน

อบรม/สัมมนางาน
บริหารงาน

ทั่วไป

3 นายธีระพงษ  ใจคํามา หัวหนางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4

1. พัฒนาระบบการรายงานผลการใช
สารสนเทศของหนวยงาน 
         เพ่ือผูบริหารและสวนที่เก่ียวของได
เห็นขอมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
สามารถนําขอมูลมาวางแผนในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ได

1. คูมือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การบริหาร
จัดการงานดานนโยบายและแผน
       เพ่ือใหคูมือดังกลาวเปนแนวปฎิบัติที่ดี
สําหรับผูปฏิบัติงานรายอ่ืน

2. งานวิจัย เรื่อง เทคนิคการประเมินคา
ตัวช้ีวัดของโครงการ
      งานวิจัยดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือศึกษา
รูปแบบวิธีการในการประเมินคาตัวช้ีวัด ที่มี
ความถูกตอง และนาเช่ือถือตามหลักสถิติ

       ปที่ทําผลงาน 2567       
 (เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 9 ม.ิย. 

2560)

อบรม/สัมมนา
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ลําดับ
 

งาน
 

ตําแหนง
 

ชื่อ - สกุล
 

วิธีการพัฒนา
 

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

 

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/

งานสังเคราะห/งานวิจัย)
หมายเหตุ

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่

สูงขึ้น (ป พ.ศ.)

(9)

 

ผลลัพธที่คาดหวัง

หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพของสํานัก

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

3. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

การตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน 
และการเบิกจายที่ถูกตองของสวน
ราชการ

วินัยทางการเงิน การคลังกับการ
บริหารงานการเงินในสวนราชการ

การวิเคราะหงบการเงินอยางงาย
สําหรับสวนราชการ

เทคนิคการทําวิจัย และการทํา
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนา
บุคลากรและองคกร

ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

5. ไดรับความรูดานการจัดทํา
ผลงานในการข้ึนสูตําแหนงที่
สูงข้ึน

หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพของสํานัก

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

6. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

โปรแกรมประยุกตสําหรับการผลิต
ส่ือมัลติมีเดีย

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

1. เทคนิค กระบวนการในการ
ผลิตส่ือการเรียนรู
อิเล็กทรอนิกสใหตรงตอความ
ตองการมีคุณภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
2. ส่ือการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส
ที่สนับสนุนการเรียนรูอยางมี
คุณภาพทันยุคปจจุบัน

1. ตรวจสอบและจัดทําเอกสาร
การเบิกจายไดอยางถูกตอง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
2. เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ 
ทักษะประสบการณและเนน
การเสริมสรางวินัยทางการเงิน 
การคลังใหมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน
3. มีแนวทางในการวิเคราะห
งบการเงินอยางงายเพ่ือ
ประโยชนในการบริหารองคกร
โดยใชขอมูลทางการเงินมาชวย
เปนแนวทางในการประเมินผล
การดําเนินงาน
4. ทําผลงานวิจัย และผลงาน
ทางวิชาการได

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

นางสาวจริยา  หมื่นแกว นักวิชาการเงิน
และบัญชี

อบรม/สัมมนา

นางสาวรุงทิวา  กิตติยังกุล นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

/

/5 งาน
บริหารงาน

ทั่วไป

6 อบรม/สัมมนา 1. คูมือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง ข้ันตอนและ
วิธีการออกแบบผลิตส่ือการเรียนรู
อิเล็กทรอนิกส
     เพ่ือใชในการผลิตออกแบบส่ือการเรียนรู
โดยใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่จัดเตรียม
ไวอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมี
จํานวนบทเรียนออนไลนที่มีคุณภาพบริการ
กับกลุมเปาหมาย

ความถูกตอง และนาเช่ือถือตามหลักสถิติ

1. คูมือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการ
จัดทําเอกสารการเบิกจาย และการตรวจสอบ
เอกสารทางการเงินของสวนราชการ
       คูมือปฏิบัติงานหลักดังกลาวจะเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงาน
รายอ่ืนในสายงานประเภทเดียวกันนําไป
ศึกษาและเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี
ตอไป

2. งานวิจัย เรื่อง ปญหาการเบิกจาย
งบประมาณของหนวยงานราชการ
       งานวิจัยดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจถึง
ปญหาที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการเบิกจาย
งบประมาณของหนวยงานราชการ แลวนําผล
ที่ไดไปวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางแกไขใหมีการ
เบิกจายที่ถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง



2559 2560 2561 2562 2563

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)

 

ลําดับ
 

งาน
 

ตําแหนง
 

ชื่อ - สกุล
 

วิธีการพัฒนา
 

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

 

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/

งานสังเคราะห/งานวิจัย)
หมายเหตุ

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่

สูงขึ้น (ป พ.ศ.)

(9)

 

ผลลัพธที่คาดหวัง

ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

3. ไดรับความรูดานการจัดทํา
ผลงานในการข้ึนสูตําแหนงที่
สูงข้ึน

หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพของสํานัก

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

4. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

การบริหารจัดการระบบการเรียน
การสอนออนไลน

ต.ค.60- ก.ย. 61
ต.ค.61- ก.ย. 62
ต.ค.62- ก.ย. 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

1. เพ่ือทราบ จุดดี และจุดดอย
ของระบบการเรียนการสอน
ออนไลน เพ่ือใชในการ
เปรียบเทียบ/ปรับปรุงระบบที่
ดูแล ใหทันสมัย
2. เพ่ือไดความรูในการนํา
เทคโนโลยีใหม มาปรับใชกับ
ระบบบริหารจัดการการเรียน
การสอนออนไลน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม

การปฏิบัติงานพัสดุ ต.ค.60- ก.ย. 61 3. รับทราบระเบียบการจัดซ้ือ
จัดจาง และระเบียบอ่ืนๆที่
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน
พัสดุที่เปนปจจุบัน
4. วิธีการปฏิบัติงานพัสดุใน
ระบบ 3 มิติ
5. วิธีการปฏิบัติงานพัสดุใน
ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
(eGP)

ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

6. ไดรับความรูดานการจัดทํา
ผลงานในการข้ึนสูตําแหนงที่
สูงข้ึน

/อบรม/สัมมนา7 งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

นางพรพิมล  แกวฟุงรังษี นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

2. งานสังเคราะห เรื่อง การผลิตส่ือการเรียนรู
อิเล็กทรอนิกสใหมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล
     เพ่ือเปนแนวทางการผลิตส่ือการเรียนรู
ตามบริบทของมหาวิทยาลัยและชุมชนทองถ่ิน

1. คูมือการปฏิบัติงานหลัก เรื่องข้ันตอนและ
วิธีการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอน
ออนไลน
    เพ่ือใหคูมือดังกลาวเปนแนวปฏิบัติที่ดี
สําหรับผูปฏิบัติงานรายอ่ืน ในการบริหาร
จัดการระบบการเรียนการสอนออนไลน ซ่ึงมี
หลักการปฏิบัติในหนาที่รับผิดชอบ และ
เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคใน
การบริหารจัดการระบบการเรียนการสอน
ออนไลน

2. งานวิจัย เรื่อง ลดการใชกระดาษจากการ
สอบดวยระบบการสอบออนไลน
   งานวิจัยดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาความ
เปนไปไดและเปนตนแบบในการลดการใช
กระดาษจากการจัดสอบซ่ึงเปนกิจกรรมใน
กระบวนการเรียนการสอน ดวยการนําระบบ
สอบออนไลนซ่ึงเปนสวนหน่ึงในระบบการ
เรียนการสอนออนไลนเขามาใชเปนเครื่องมือ
ในการลดการใชกระดาษจากกระบวนการ
สอบซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการสนับสนุนนโยบาย
 Green University
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)

 

ลําดับ
 

งาน
 

ตําแหนง
 

ชื่อ - สกุล
 

วิธีการพัฒนา
 

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

 

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/

งานสังเคราะห/งานวิจัย)
หมายเหตุ

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่

สูงขึ้น (ป พ.ศ.)

(9)

 

ผลลัพธที่คาดหวัง

หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพของสํานัก

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

7. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

เทคนิคการจัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
บุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ

การใชงานโปรแกรมการประมวลผล
ทางสถิติและการวิเคราะหแบบสํารวจ

ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

3. ไดรับความรูดานการจัดทํา
ผลงานในการข้ึนสูตําแหนงที่
สูงข้ึน

หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพของสํานัก

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

4. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

ต.ค.60- ก.ย. 61
ต.ค.61- ก.ย. 62
ต.ค.62- ก.ย. 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

1. ไดรับความรูในการจัด
ฝกอบรมและบริการวิชาการ
อยางครบวงจร เพ่ือนํามา
ปรับปรุงการทํางานดานการ
จัดอบรมใหมีประสิทธิภาพ
2. ไดรับความรูในการสราง
แบบสํารวจตลอดจนสถิติที่ใช
ในการประมวลผลที่เหมาะสม
และรูวิธีการประมวลผลขอมูล
ตลอดจนสามารถแปลผลลัพธ
ใหอยูในรูปแบบรายงานที่
สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
 เพ่ือนํามาใชในการจัดอบรม
ใหแก อาจารย บุคลากร 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

1. เพ่ือจะไดทราบถึงการนําเอา
ระบบ Virtual และ IOT มา
ติดตั้งและใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
2. เพ่ือจะไดนําเอาระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
สําหรับงานบริการดานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรในองคกร

นางสาวพรรณนิภา  ดวงใย นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

อบรม/สัมมนา /

ต.ค.60- ก.ย. 61
ต.ค.61- ก.ย. 62
ต.ค.62- ก.ย. 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

อบรมดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
Virtual Server และ IOT

8 งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

9 งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

นายวิวัฒนชัย  ขําประไพ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

/

1. คูมือการปฏิบัติงานหลัก เรื่อง ข้ันตอนและ
วิธีการจัดฝกอบรมและการบริการวิชาการ
อยางมีประสิทธิภาพ 
       เพ่ือใหคูมือดังกลาวเปนแนวปฏิบัติที่ดี
สําหรับผูปฏิบัติงานรายอ่ืน ในการจัดอบรม
และบริการวิชาการ  ซ่ึงมีหลักการปฏิบัติใน
หนาที่รับผิดชอบ และเสนอแนะแนว
ทางแกไขปญหาอุปสรรคในการจัดอบรม

2. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความตองการการ
ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร       
      งานวิจัยดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือศึกษา
ความตองการและปจจัยที่ทําใหผูเขาอบรม
เกิดความสนใจและมีความตองการเขารวม
อบรม เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตร
อบรมและกระบวนการทํางานของงานจัด
ฝกอบรมและบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ
 และตรงตอความตองการของผูรับบริการ

1. คูมือการปฏิบัติงานหลัก เรื่อง ข้ันตอน
วิธีการตรวจสอบและบริหารเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายดวยระบบ Virtual 
Server 
        เพ่ือใหคูมือปฏิบัติงานดังกลาวเปนแนว
ปฏิบัติที่ดีในการบริหารและจัดการระบบ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายดวยระบบ Virtual 
Server เพ่ือจะไดทราบถึงปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไขของการบริหารและจัดการ
ตอไป

อบรม / สัมมนา
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)

 

ลําดับ
 

งาน
 

ตําแหนง
 

ชื่อ - สกุล
 

วิธีการพัฒนา
 

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

 

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/

งานสังเคราะห/งานวิจัย)
หมายเหตุ

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่

สูงขึ้น (ป พ.ศ.)

(9)

 

ผลลัพธที่คาดหวัง

ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

3. ไดรับความรูดานการจัดทํา
ผลงานในการข้ึนสูตําแหนงที่
สูงข้ึน

หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพของสํานัก

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

4. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ระบบสตรีมมิ่ง (Streaming) 
สมัยใหม

ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

3. ไดรับความรูดานการจัดทํา
ผลงานในการข้ึนสูตําแหนงที่
สูงข้ึน

หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพของสํานัก

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

4. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

ต.ค.60- ก.ย. 61
ต.ค.61- ก.ย. 62
ต.ค.62- ก.ย. 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

1. ไดเรียนรู กาวทันระบบ
เทคโนโลยีในปจจุบัน เพ่ือ
นํามาปรับปรุงการทํางาน
เก่ียวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยให
มีประสิทธิภาพ
2. ไดเรียนรูการใชงาน 
Streaming ในปจจุบัน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ เทคนิค ใหดี
ยิ่งข้ึน

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

10 งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

นายเจษฎา  ยาวุฑฒิ 1. คูมือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การใชงานระบบ
สตรีมมิ่ง (Streaming) เพ่ือจัดการการเรียน
การสอน
       เพ่ือใหคูมือดังกลาวเปนแนวปฏิบัติที่ดี
สําหรับผูปฏิบัติงานรายอ่ืน การใชงานระบบ
สตรีมมิ่ง (Streaming) ซ่ึงมีหลักการปฏิบัติใน
หนาที่รับผิดชอบ และเสนอแนะแนว
ทางแกไขปญหาอุปสรรคการใชงานระบบ
สตรีมมิ่ง (Streaming)

2. งานวิเคราะห เรื่อง การนําระบบสตรีมมิ่ง 
(Streaming) เพ่ือสนับสนุนการจัดการการ
เรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ       
      งานวิเคราะหกระบวนการปฏิบัติงาน
จัดการระบบสตรีมมิ่ง และงานถายทอดสด 
เพ่ือใหทราบถึง ประสิทธิภาพที่เกิดข้ึนในการ
ปฏิบัติงานจัดการระบบสตรีมมิ่ง และงาน
ถายทอดสด รวมถึงปญหา อุปสรรคตาง  ๆใน
การปฏิบัติงานจัดการระบบสตรีมมิ่ง และงาน
ถายทอดสด เพ่ือจะไดขอมูลที่ใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนางานดานการงานจัดการระบบ
สตรีมมิ่ง และงานถายทอดสดใหเกิด 
ประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป 

/

ตอไป

2. งานวิเคราะห เรื่อง การพัฒนาระบบ
ตรวจสอบความช้ืนและอุณหภูมิหองบริหาร
และจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
       งานวิเคราะหดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือใหได
ระบบตรวจสอบความช้ืนและอุณหภูมิหอง
บริหารและจัดการระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรดวยการนําระบบ IOT มาใช

อบรม/สัมมนา



2559 2560 2561 2562 2563

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)

 

ลําดับ
 

งาน
 

ตําแหนง
 

ชื่อ - สกุล
 

วิธีการพัฒนา
 

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

 

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/

งานสังเคราะห/งานวิจัย)
หมายเหตุ

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่

สูงขึ้น (ป พ.ศ.)

(9)

 

ผลลัพธที่คาดหวัง

เทคโนโลยีทางดานเครือขายไรสาย 
การพัฒนาระบบเครือขายไรสาย

การบริหารจัดการระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร

ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

3. ไดรับความรูดานการจัดทํา
ผลงานในการข้ึนสูตําแหนงที่
สูงข้ึน

หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพของสํานัก

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

4. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

12 อบรมดานการพัฒนา Web App 
ดวย CSS Framework

ต.ค.60- ก.ย. 61
ต.ค.61- ก.ย. 62
ต.ค.62- ก.ย. 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

1. เพ่ือจะไดนํา CSS 
Framework มาใชในการ
พัฒนาระบบงาน ที่ไดรับ
มอบหมาย
2. เพ่ือจะไดนําเอา  CSS 
Framework มาใชในการ
ปรับปรุงระบบงานใหสามารถ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยไดดียิงข้ึน

/

ต.ค.60- ก.ย. 61
ต.ค.61- ก.ย. 62
ต.ค.62- ก.ย. 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

/1. ไดรับความรูเก่ียวกับ
เทคโนโลยีดานเครือขายไรสาย 
เพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางาน
ดานการบริหารจัดการ
เครือขายไรสายใหมีประสิทธิ
มากข้ึน และสามารถ
สนองตอบตอความตองการ
ของผูใชบริการ คือ อาจารย 
บุคลากร นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป
2. ไดรับความรูในการบริหาร
จัดการระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรที่สามารถนําไปใช
ในการตัดสินใจ เพ่ือนํามาใชใน
การพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
เพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการของผูใชบริการ คือ 
อาจารย บุคลากร นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไปไดอยางมีประ
สิทธิมากข้ึน

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วาที่รอยตรีอานนท  มะโน
เมือง

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

นายชลิต  โปธา อบรม/สัมมนานักวิชาการ
คอมพิวเตอร

11 1. คูมือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การใชงาน
ระบบบัญชีผูใชงานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม
       เพ่ือใหคูมือดังกลาวเปนแนวปฏิบัติที่ดี
สําหรับผูปฏิบัติงานรายอ่ืน ตลอดจนการ
แกไขปญหาอุปสรรคตาง  ๆในการทํางาน

2. งานวิเคราะห เรื่อง การพัฒนาระบบบัญชี
ผูใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม     
     งานวิเคราะห ดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือ
พัฒนาระบบบัญชีผูใชงานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
 ใหมีประสิทธิภาพ และตรงตอความตองการ
ของผูรับบริการ

1. คูมือการปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การ
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศใน
รูปแบบ Web Application
        เพ่ือใหคูมือปฏิบัติงานดังกลาวเปนแนว
ปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานดานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ใหแกผูปฏิบัติงานรายอ่ืน

2. งานวิจัย เรื่อง ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการดานบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม

อบรม/สัมมนา



2559 2560 2561 2562 2563

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)

 

ลําดับ
 

งาน
 

ตําแหนง
 

ชื่อ - สกุล
 

วิธีการพัฒนา
 

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

 

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/

งานสังเคราะห/งานวิจัย)
หมายเหตุ

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่

สูงขึ้น (ป พ.ศ.)

(9)

 

ผลลัพธที่คาดหวัง

ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

3. ไดรับความรูดานการจัดทํา
ผลงานในการข้ึนสูตําแหนงที่
สูงข้ึน

หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพของสํานัก

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

4. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

การวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนา
ระบบเว็บแอพพลิเคช่ันดวยรูปแบบ
การพัฒนาสมัยใหม

การออกแบบและพัฒนาระบบบน
อุปกรณเคล่ือนที่

ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

3. ไดรับความรูดานการจัดทํา
ผลงานในการข้ึนสูตําแหนงที่
สูงข้ึน

หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพของสํานัก

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

4. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

14 เทคโนโลยีที่ทันสมัยเก่ียวกับการ
ถายทอดสด การตัดตอ และการใช
กลอง

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

1. ไดความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี
การตัดตอภาพสมัยใหม
2. เพ่ือพัฒนาการจัดรูปแบบ
แสงในการผลิตส่ือ
3. เพ่ือพัฒนาระบบการ
ถายภาพของหนวยงาน

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

13 1. ไดรับความรูในการพัฒนา
ระบบเว็บแอพพลิเคช่ัน ใน
รูปแบบสมัยใหม ใหมี
ประสิทธิภาพ และเปนสากล
2. ไดรับความรูในการพัฒนา
ระบบบนอุปกรณเคล่ือนที่ เพ่ือ
นํามาใชพัฒนาระบบบน
อุปกรณเคล่ือนที่ ตลอดจนการ
จัดอบรมใหแก อาจารย 
บุคลากร นักศึกษา และ 
บุคคลทั่วไป

อบรม/สัมมนา

ราชภัฏเชียงใหม
       งานวิจัยดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือใหได
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการดาน
บุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่
สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการดาน
บุคคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 สามารถออกรายงานขอมูลเชิงสารสนเทศ
สําหรับผูบริหาร อีกทั้งยังสามารถสนับสนุน
ขอมูลบุคลากรใหกับหนวยงานและระบบอ่ืนๆ
 ได

1. คูมือการปฏิบัติงานหลัก เรื่อง ข้ันตอนและ
วิธีการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบ 
ใหมีประสิทธิภาพ
       เพ่ือใหคูมือดังกลาวเปนแนวปฏิบัติที่ดี
สําหรับผูปฏิบัติงานรายอ่ืน ในการวิเคราะห 
ออกแบบ และพัฒนาระบบ ในแนวทาง
เดียวกัน และเปนสากล เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพ

2. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบขอใช
ยานพาหนะออนไลนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม       
      งานวิจัยดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือจัดทํา
ระบบขอใชยานพาหนะออนไลน มาทดแทน
การทํางานในระบบงานเดิมที่เปนกระดาษ 
เพ่ือใหเกิดระบบที่มีประสิทธิภาพ และความ
รวดเร็วตอผูใชงานระบบ

1. คูมือการปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การผลิตส่ือ
การเรียนการสอน
       เพ่ือใหคูมือดังกลาวเปนแนวปฏิบัติที่ดี
สําหรับผูปฏิบัติงานรายอ่ืน ในการปฏิบัติงาน
ดานผลิตส่ือมัลติมีเดีย 

2. การวิจัย เรื่อง การศึกษาความตองการการ

       ปที่จะทําผลงาน 2564    
   (เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ก.พ. 

2558)

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

นายกฤษณ  ขาวศรี นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

นายบัณฑิต  นันทะเทศ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

/

อบรม/สัมมนา



2559 2560 2561 2562 2563

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)

 

ลําดับ
 

งาน
 

ตําแหนง
 

ชื่อ - สกุล
 

วิธีการพัฒนา
 

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

 

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/

งานสังเคราะห/งานวิจัย)
หมายเหตุ

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่

สูงขึ้น (ป พ.ศ.)

(9)

 

ผลลัพธที่คาดหวัง

ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

4. ไดรับความรูดานการจัดทํา
ผลงานในการข้ึนสูตําแหนงที่
สูงข้ึน

หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพของสํานัก

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

5. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเก่ียวกับกราฟก
และมัลติมีเดีย

การทําอนิเมชัน

การตัดตอภาพน่ิง และภาพคล่ือนไหว

ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

4. ไดรับความรูดานการจัดทํา
ผลงานในการข้ึนสูตําแหนงที่
สูงข้ึน

หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพของสํานัก

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

5. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

อบรมดานเทคโนโลยี ระบบ 
Virtualization

อบรมทางดานเทคโนโลยีระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย 
(wifi)

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

1. เพ่ือทราบถึงเทคโนโลยีการ
ตัดตอภาพสมัยใหม
2. เพ่ือพัฒนาการจัดรูปแบบ
แสงในการผลิตส่ือ
3. เพ่ือพัฒนาเก่ียวกับกราฟก
และมัลติมีเดียของหนวยงาน

15 งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

นายณัฐพงษ  วงคจันทรตา

อบรม/สัมมนา16 นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

1. ไดรับความรูทางดาน
เทคโนโลยีใหมของ 
Virtualization เพ่ือนํามา
ปรับปรุงการทํางานดานการ
บริหารจัดการระบบ 
Virtualization ใหมี
ประสิทธิภาพมาย่ิงข้ึน
2. ไดรับความรูในการ
ออกแบบปรับปรุงระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรไรสาย 
wifi และสามารถนําความรูที่
ไดมาประยุกตปรับปรุงระบบ
เดิมใหมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งข้ึน

1. คูมือการปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การผลิตส่ือ
การเรียนการสอน
       เพ่ือใหคูมือดังกลาวเปนแนวปฏิบัติที่ดี
สําหรับผูปฏิบัติงานรายอ่ืน ในการปฏิบัติงาน
ดานผลิตส่ือมัลติมีเดีย 

2. การวิจัย เรื่อง การศึกษาความตองการการ
ใชงานส่ือกราฟก เพ่ือการเรียนการสอนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
      งานวิจัยดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือศึกษา
ความตองการรูปแบบการใชงานส่ือกราฟก
เพ่ือการเรียนการสอน และนําผลที่ไดมาผลิต
ส่ือกราฟกใหตรงกับความตองการของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

อบรม / สัมมนา

1. คูมือการปฏิบัติงานหลัก เรื่องการติดตั้ง
ระบบ Virtualizaton สําหรับใหบริการ 
Virtual Server แกหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 
       เพ่ือใหคูมือปฏิบัติงานดังกลาวเปนแนว
ปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายดวยระบบ Virtual 
Server ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด

2. งานวิเคราะหเรื่อง พฤติกรรมการใชงาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไรสาย (wifi) ของ
 อาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
        งานวิเคราะหดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือให

ใชงานส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
      งานวิจัยดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือศึกษา
ความตองการรูปแบบการใชงานส่ือมัลติมีเดีย
เพ่ือการเรียนการสอน และนําผลที่ไดมาผลิต
ส่ือมัลติมีเดียใหตรงกับความตองการของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

นายวิทูร  อุนแสน

/

/

นักวิชาการศึกษา



2559 2560 2561 2562 2563

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)

 

ลําดับ
 

งาน
 

ตําแหนง
 

ชื่อ - สกุล
 

วิธีการพัฒนา
 

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

 

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/

งานสังเคราะห/งานวิจัย)
หมายเหตุ

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่

สูงขึ้น (ป พ.ศ.)

(9)

 

ผลลัพธที่คาดหวัง

ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

3. ไดรับความรูดานการจัดทํา
ผลงานในการข้ึนสูตําแหนงที่
สูงข้ึน

หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพของสํานัก

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

4. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

การปรับใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เพ่ือใหบริการกับนักศึกษา

การใชงานโปรแกรมการประมวลผล
ทางสถิติและการวิเคราะห
แบบสอบถาม

ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

3. ไดรับความรูดานการจัดทํา
ผลงานในการข้ึนสูตําแหนงที่
สูงข้ึน

หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพของสํานัก

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

4. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

การปรับใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
กับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือ
บริการนักศึกษา

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

1. ไดรับความรูในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรทั้งทางดานอารด
แวรและซอฟตแวรเพ่ือนํามา
ใหบริการนักศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.  ไดรับความรูในการสราง
แบบสอบถามที่เหมาะสมและรู
วิธีประมวลผลขอมูลตลอดจน
สามารถแปรผลลัพธใหอยูใน
รูปแบบที่สามารถนําไปสรุป
ผลการวิจัยและนําผลการวิจัย
ไปใชใหเกิดประโยชนได

17

18

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

นายจรูญ  บุตรแกว นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

นักวิชาการศึกษานายปยะพงษ  หินเกยงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. คูมือการปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรบริหารจัดการ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
    เพ่ือใหคูมือดังกลาวเปนแนวปฏิบัติที่ดี
สําหรับผูปฏิบัติงานรายอ่ืน ในการบริหาร
จัดการคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ

1. ไดรับความรูในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรทั้งทางดาน
ซอฟตแวรและฮารดแวรเพ่ือ
นํามาใชกับหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรบริการนักศึกษา

        งานวิเคราะหดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือให
ไดระบบที่สามารถตรวจสอบ การเขาใชงาน
ของผูใชงาน สามารถแสดงผลเก่ียวกับ
พฤติกรรมการใชงานในแตละชวงเวลาของ
ผูใชงานได เพ่ือเปนขอมูลในการปรับใช และ
จัดสรรปริมาณ Bandwidth ของอินเทอรเน็ต
ใหเหมาะสม เพ่ือใหผูใชงานสามารถใช
อินเทอรเน็ตไรสายไดอยางราบรื่น 

1. คูมือการปฏิบัติงานหลัก เรื่อง ข้ันตอนและ
วิธีการใหบริการซอมบํารุงคอมพิวเตอรแก
นักศึกษา อาจารยและบุคลากร และข้ันตอน
และวิธีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอรใน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
       เพ่ือใหคูมือดังกลาวเปนแนวปฏิบัติที่ดี
สําหรับผูปฏิบัติงานรายอ่ืน ในการใหบริการ
ซอมบํารุงคอมพิวเตอรแกนักศึกษา อาจารย
และบุคลากร และข้ันตอนและวิธีการดูแล
รักษาเครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร

2. งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการที่มีตอฝายซอมบํารุงคอมพิวเตอร 
สํานักดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา

      งานวิจัยดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจและปจจัยที่ทําใหผูใชบริการ
เลือกมาใชบริการเพ่ือนําไปปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการใหตรงตามความตองการ
ของผูใชบริการของฝายซอมบํารุงคอมพิวเตอร
 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา

/

อบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา

/



2559 2560 2561 2562 2563

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)

 

ลําดับ
 

งาน
 

ตําแหนง
 

ชื่อ - สกุล
 

วิธีการพัฒนา
 

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

 

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/

งานสังเคราะห/งานวิจัย)
หมายเหตุ

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่

สูงขึ้น (ป พ.ศ.)

(9)

 

ผลลัพธที่คาดหวัง

การใชงานโปรแกรมสราง
แบบสอบถามและการประมวลผล
ทางสถิติพรอมการวิเคราะห
แบบสอบถาม

ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

3. ไดรับความรูดานการจัดทํา
ผลงานในการข้ึนสูตําแหนงที่
สูงข้ึน

หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพของสํานัก

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

4. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ

อบรมดานการพัฒนา Web App 
ดวย CSS Framework

อบรมดานการพัฒนาระบบสําหรับ
การทํางานภาคโมบาย และอ่ืนๆ

ภาษาการเขียนโปรแกรมประเภทอ่ืนๆ

1. เพ่ือจะไดนํา CSS 
Framework มาใชในการ
พัฒนาระบบงานและปรับปรุง
ระบบงานใหสามารถสนับสนุน
การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยไดดีย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือพัฒนาระบบให
สอดคลองกับการใชงานผาน
อุปกรณ ประเภท มือถือ แท็ป
เล็ต
3. ไดรับความรูในการพัฒนา
ระบบบนอุปกรณเคล่ือนที่ เพ่ือ
นํามาใชพัฒนาระบบบน
อุปกรณเคล่ือนที่ ตลอดจนการ
จัดอบรมใหแก อาจารย 
บุคลากร นักศึกษา และ 

19 ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

จัดการคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรเพ่ือบริการแกนักศึกษา อาจารย
และบุคลากร

2. งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการที่มีตอการใชบริการ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สํานักดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา
    งานวิจัยดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจ ความตองการเพ่ิมเติมและปจจัยที่
ทําใหผูใชบริการเลือกมาใชบริการเพ่ือนําไป
ปรับปรุงพัฒนาการใหบริการใหตรงตาม
ความตองการของผูใชบริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา

1. คูมือการปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การ
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศใน
รูปแบบ Web Application
        เพ่ือใหคูมือปฏิบัติงานดังกลาวเปนแนว
ปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานดานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ใหแกผูปฏิบัติงานรายอ่ืน

2. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบแฟมสะสม
งานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
       งานวิจัยดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนา
ระบบฐานขอมูลภาระงานของอาจารยและ
บุคลากร เพ่ือสนับสนุนการประเมินการ
ปฏิบัติงานของอาจารยและบุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คอมพิวเตอรบริการนักศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
2. ไดรับความรูในการสราง
แบบสอบถามที่เหมาะสมและรู
วิธีประมวลผลขอมูลตลอดจน
สามารถแปรผลลัพธใหอยูใน
รูปแบบที่สามารถนําไปสรุป
ผลการวิจัยและนําผลการวิจัย
ไปใชใหเกิดประโยชนได

งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

นายกุลชาติ  ปญญาดี นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

/อบรม/สัมมนา



2559 2560 2561 2562 2563

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)

 

ลําดับ
 

งาน
 

ตําแหนง
 

ชื่อ - สกุล
 

วิธีการพัฒนา
 

หัวขอ
ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

 

ชวงเวลาพัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ชื่อผลงานที่จะใชขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/งานวิเคราะห/

งานสังเคราะห/งานวิจัย)
หมายเหตุ

กําหนดการจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงที่

สูงขึ้น (ป พ.ศ.)

(9)

 

ผลลัพธที่คาดหวัง

ดานการข้ึนสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

4. ไดรับความรูดานการจัดทํา
ผลงานในการข้ึนสูตําแหนงที่
สูงข้ึน

หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพของสํานัก

ต.ค 60 - ก.ย 61
ต.ค 61 - ก.ย 62
ต.ค 62 - ก.ย 63

(อยางนอย 1 ครั้ง/ป)

5. ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพในงานของตนที่
รับผิดชอบ


