แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2562
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
แนวทางการพัฒนาบุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย และไดผลสําเร็จ การดําเนินงานของสํานักดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาเปน ไปอยา งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเล็งเห็นวา การ
พัฒนาบุคลากรเปนสิ่งสําคัญที่ควรดําเนินการ ทั้งนี้อาศัยขอมูลของเครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม
รวมทั้งการจัดการทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ ประกอบกับการประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยการ
วิเคราะห SWOT เพื่อใหทราบสภาวะที่แทจ ริง เปาหมายและกลยุทธที่สอดคลองที่ทําใหบรรลุผล
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 นรู ร 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
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. เพื่อพัฒนาบุคลากรสามารถกา วทันตอ การเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ประเทศไทย 4.0
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความเชียวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในดานการบริหารจัดการสํานักงานใหมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เกณฑความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
1. รอยละของบุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ไดเขารับการอบรมพัฒนาตนเองใน
ดานตางๆ อยางนอยรอยละ 80

แผนพัฒนาบุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู
1 การจัดทําแผนการจัดการความรูและเขา รว มกิจ กรรม
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ภ ายในหน ว ยงานหรื อ ร ว มกั บ
หนวยงานอื่น
2 การประชุมกับหนวยงานภายในและภายนอก
3 การปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน
สงเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการบริการและการทํางาน
4 สงบุคลากรเขารวมอบรม/กิจกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม เชน การทําบุญสํานักประจําป งานแหเทียน
หรือ การบวช เปนตน
5 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานและการ
สรางบรรยากาศในการทํางาน (กิจกรรม 5 ส)
6 การจัดกิจกรรมสันทนาการในโอกาสตางๆ เชน วันเกิด
วันขึ้นปใหม การแขงขันกีฬา
สงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา
7 บุคลากรเขารวมฝกอบรมดานการประกันคุณภาพ

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้

หนวยนับ เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ครั้ง

1

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.61- ก.ย 62

จํานวนครั้งในการประชุม
จํานวนคูมือในการปฏิบัติงาน

ครั้ง
เลม

4
1

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.61- ก.ย 62
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.61- ก.ย 62

จํานวนบุคลากรที่เขารวมอบรม/
รวมกิจกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวนครั้งการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน
จํานวนครั้งของกิจกรรรมสันทนา
การ

คน

10

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.61- ก.ย 62

ครั้ง

1

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.61- ก.ย 62

ครั้ง

2

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.61- ก.ย 62

คน

5

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.61- ก.ย 62

คน

15

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.61- ก.ย 62

คน

15

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.61- ก.ย 62

คน

15

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต.ค.61- ก.ย 62

จํานวนบุคลากรที่เขารวมฝกอบรม
ดานการประกันคุณภาพ
8 บุคลากรเขารวมอบรมดานความรู และทักษะที่เกี่ยวของ จํานวนบุคลากรที่เขารวมอบรมดาน
กับการปฏิบัติงาน หรือ เขารวมฝกอบรมดานเทคโนโลยี ความรูลักษณะดานการปฏิบัติงาน
สารสนเทศ
9 บุคลากรเขารวมการอบรม สัมมนา หรือดูงานในประเทศ จํานวนบุคลากรที่เขารวมฝกอบรม
ดานการภาษาและวัฒนธรรม
สงเสริมใหบุคลากรกาวหนาในอาชีพ
10 บุคลากรเขารวมการอบรมดานความกาวหนาในวิชาชีพ จํานวนบุคลากรที่เขารวมการอบรม

หลังจากนั้นสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ไดทําการสํารวจความตองการในการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรในปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยผานการตรวจสอบจากคณะ
ผูบริหารสํานักดิจิทัลเรียบรอยแลว แสดงรายละเอียดในตารางดังตอไปนี้
ลําดับ
1

2

3

4

ชื่อ-นามสกุล
อาจารยอํานาจ โกวรรณ

อาจารย ดร.กัลยา ใจรักษ

อาจารย ดร.ทิวาวัลย ตะการ

นายมารุต เปยมเกตุ

ตําแหนง

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง

ผูอํานวยการ
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

1.หัวขอเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0
2.หัวขอเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
3.หัวขอเกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
4.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 2562
5.หัวขอเกี่ยวกับการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
สําหรับอาจารยและบุคลากร
1.หัวขอเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0
2.หัวขอเกี่ยวกับการจัดการความรู หรือ การประกันคุณภาพ
3.หัวขอเกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
4.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 2562
5.หัวขอการจัดทําแผนยุทธศาสตรและการกําหนด KPI
6.หัวขอเกี่ยวเนื่องกับงานสารสนเทศเพื่อการบริการ
1.หัวขอเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0
2.หัวขอเกี่ยวกับการจัดการความรู หรือ การประกันคุณภาพ
3.หัวขอเกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
4.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 2562
5.เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง
1.ดาน Network Administrator
2.ดาน Data Base Administrator
3.ดาน IoT
4.ดานการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.ดานการบริหารจัดการองคกร

รองผูอํานวยการ
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รองผูอํานวยการ
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการ

ปงบประมาณ 2562
ต.ค 61 - ม.ค 62- เม.ย 62 - ก.ค 62 ธ.ค 61 มี.ค 62 มิ.ย 62 ก.ย 62





















ลําดับ
5

6

7

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวนันทาวดี คุณศิลป

นายธีระพงษ ใจคํามา

นายวิวัฒนชัย ขําประไพ

ตําแหนง
หัวหนาบริหารงานทั่วไป

หัวหนางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1.การบริหารและการจัดการงานสํานักงาน เชน ดานการเงิน
ดานแผนและงบประมาณ การประกันคุณภาพการศึกษา การ
จัดการความรู การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2.หัวขอเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ)

นายอานนท มะโนเมือง

นักวิชาการคอมพิวเตอร

ต.ค 61 - ม.ค 62- เม.ย 62 - ก.ค 62 ธ.ค 61 มี.ค 62 มิ.ย 62 ก.ย 62




4.หัวขอเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ)
1.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร Virtual Server และ IOT
3.หัวขอเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ)
1.เทคโนโลยีทางดานเครือขายไรสาย การพัฒนาระบบ
เครือขายไรสาย
2.การบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
4.หัวขอเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ)







1.การพัฒนา Web App ดวย CSS Framework
2.เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนและการทํางาน
3.ดานการบริหารจัดการองคกร

2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น

8

ปงบประมาณ 2562


























ลําดับ
9

10

11

12

ชื่อ-นามสกุล
นายวิทูร อุนแสน

นายเจษฎา ยาวุฒฑิ

นายบัณฑิต นันทะเทศ

นายกุลชาติ ปญญาดี

ตําแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นักวิชาการคอมพิวเตอร

นักวิชาการคอมพิวเตอร

นักวิชาการคอมพิวเตอร

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1.เทคโนโลยี ระบบ Virtualization
2.เทคโนโลยีระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย (WiFi)
3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
4.หัวขอเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ)
1.ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.ระบบสตรีมมิ่ง (Streaming) สมัยใหม
3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
4.หัวขอเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ)
1.การวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่น
ดวยรูปแบบการพัฒนาสมัยใหม
2.การออกแบบและพัฒนาระบบบนอุปกรณเคลื่อนที่
3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
4.หัวขอเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ)
1.การพัฒนา Web App ดวย CSS Framework
2.การพัฒนาระบบสําหรับการทํางานภาคโมบาย และอื่นๆ
3.ภาษาการเขียนโปรแกรมประเภทอื่นๆ
4.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
5.หัวขอเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ)
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ลําดับ
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ชื่อ-นามสกุล
นายชลิต โปธา

นายกฤษณ ขาวศรี

นางสาวรุงทิวา กิติยังกุล

นางพรพิมล แกวฟุงรังษี

นางสาวพรรณนิภา ดวงใย

ตําแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นักวิชาการคอมพิวเตอร

นักวิชาการคอมพิวเตอร

นักวิชาการคอมพิวเตอร

นักวิชาการคอมพิวเตอร

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1.การพัฒนา Web App ดวย CSS Framework
2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
3.หัวขอเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ)
1.เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับการถายทอดสด การตัดตอ
และการใชกลอง
2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
3.หัวขอเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ)
1.โปรแกรมประยุกตสําหรับการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
3.หัวขอเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ)
1.การใชงาน ระบบ/โปรแกรม คอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน
2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
3.หัวขอเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ)
1.การอบรมการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนและการวิจัย
2.การใชงานโปรแกรมการประมวลผลทางสถิติและการ
วิเคราะหแบบสํารวจ
3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
4.หัวขอเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ)
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ชื่อ-นามสกุล
นายปยะพงษ หินเกย

นายณัฐพงษ วงศจันทรตา

นายจรูญ บุตรแกว

ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง
1.การปรับใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรเพื่อบริการนักศึกษา
2.การใชงานโปรแกรมสรางแบบสอบถามและการ
ประมวลผลทางสถิติพรอมการวิเคราะหแบบสอบถาม
3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
4.หัวขอเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ)
1.เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับกราฟกและมัลติมีเดีย
2.การทํา Animation
3.การตัดตอภาพนิ่ง และภาพคลื่อนไหว
4.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
5.หัวขอเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ)
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1.การปรับใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อใหบริการกับ
นักศึกษา







2.การใชงานโปรแกรมการประมวลผลทางสถิติและ
การวิเคราะหแบบสอบถาม



3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น



4.หัวขอเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ)







ลําดับ
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ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจริยา หมื่นแกว

ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง

นางสาวกัลยสุดา ศรีโพธิ์

นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน

ต.ค 61 - ม.ค 62- เม.ย 62 - ก.ค 62 ธ.ค 61 มี.ค 62 มิ.ย 62 ก.ย 62

1.การตรวจสอบหลั กฐานการจา ยเงิ น และการเบิ ก จ า ยที่
ถูกตองของสวนราชการ
2.วินัยทางการเงิน การคลังกับการบริหารงานการเงินในสวน
ราชการ
3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น

22
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4.หัวขอเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ)
1.การบริหารจัดการงาน หรือการดําเนินงานดานนโยบาย
และแผน
2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้น
3.หัวขอเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน (การจัดการความรู
ความเสี่ยง การประกันคุณภาพ)


















