
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย และได้ผลส าเร็จ การด าเนินงานของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่ง

ส าคัญที่ควรด าเนินการ ทั้งนี้อาศัยข้อมูลของเครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม่ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่

จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ประกอบกับการประเมิน

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือให้ทราบสภาวะที่แท้จริง 

เป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องที่ท าให้บรรลุผลตามที่หน่วยงานต้องการ 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้ท าการส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากร รวมทั้งน าเอาผลการประเมินการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ 2562 

มาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนในการพัฒนาบุคลากร ดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1.1. การจัดการความรู้ (KM) 

1.2. กิจกรรม 5 ส 

1.3. การประชุมภายในหน่วยงาน และจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

1.4. การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ ศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2. การสร้างมาตรฐานที่ดใีนการปฏิบัติงาน 

2.1. การประกันคุณภาพการศึกษา 

2.2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 

3.1.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการปฏิบัติงานที่ต้อง

รับผิดชอบ 

3.2.  การจัดท าวิจัยของหน่วยงาน 



3.3.  การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึกในการบริการและการท างาน 

4.1. การสร้างจิตส านึกท่ีดี มีจรรยาบรรณส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

4.2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

4.3. การส่วนร่วมในกิจกรรมสันทนาการต่างๆ 

5. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 

6. ส่งเสริมให้บุคลากรก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย 4.0  

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความเชียวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

3. เ พ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการส านักงานให้มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

เกณฑ์ความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรของส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 

อย่างน้อยร้อยละ 80 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาบุคลากรส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1 การจัดท าแผนการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้ง 1 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.62-  ก.ย 63 

2 การประชุมกับหน่วยงานภายในและภายนอก จ านวนครั้งในการประชุม ครั้ง 4 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.62-  ก.ย 63 

3 การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน จ านวนคู่มือในการปฏิบัติงาน เล่ม 1 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.62-  ก.ย 63 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึกในการบริการและการท างาน 

4 
ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/กิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น กิจกรรมจิตอาสา บุคลากรดีเด่น เป็นต้น 

จ านวนบุคลากรร่วมกิจกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

คน 10 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.62-  ก.ย 63 

5 
การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานและการ
สร้างบรรยากาศในการท างาน (กิจกรรม 5 ส) 

จ านวนครั้งการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการท างาน 

ครั้ง 1 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.62-  ก.ย 63 

6 
การจัดกิจกรรมสันทนาการในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด 
วันขึ้นปีใหม่ การแข่งขันกีฬา เป็นต้น 

จ านวนครั้งของกิจกรรรมสันทนา
การ 

ครั้ง 2 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.62-  ก.ย 63 

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา  

7 
บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมด้าน
ความรู้ลักษณะด้านการปฏิบัติงาน 

คน 15 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.62-  ก.ย 63 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

8 
ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน ด้านการ
ประกันคุณภาพ 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมฝึกอบรม
ด้านการภาษาและวัฒนธรรม 

คน 10 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.62-  ก.ย 63 

9 การเข้าร่วมกิจกรรม/อบรมทางด้านภาษาและวัฒนธรรม 
จ านวนบุคลากรร่วมกิจกรรม/อบรม 

ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม 
คน 10 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.62-  ก.ย 63 

10 
บุคลากรเข้าร่วมการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานใน

ประเทศ  

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม 

สัมมนา หรือศึกษาดูงานในประเทศ 
คน 10 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.62-  ก.ย 63 

ส่งเสริมให้บุคลากรก้าวหน้าในอาชีพ 

11 บุคลากรเข้าร่วมการอบรมด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม คน 15 ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.62-  ก.ย 63 

 

หลังจากนั้นส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้ท าการส ารวจความต้องการในการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 โดยผ่านการตรวจสอบจาก   

คณะผู้บริหารส านักดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว  แสดงรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้ 

 



ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

1 ผูบริหาร หัวหนาสํานักงานนายมารุต  เปยมเกตุ

ผูอํานวยการ

1.อบรมดาน Network 

Administrator

2.อบรมดาน Data Base 

Administrator และ Business 

Intelligence : BI

3.อบรมดาน IoT

4.อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง

 : ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม 

(นบส.)

5.อบรมหลักสูตรการบริหารงาน

บุคคลสําหรับหัวหนางาน

6.อบรมหลักสูตร การบริหารงาน

ดานการเงิน การคลัง และพัสดุ

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป)

1. สามารถนํามาใชในการ

บริหารจัดการระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรที่

สามารถสนองตอบตอความ

ตองการของผูใชบริการใน

ปจจุบัน

2. สามารถนํามาใชในการ

บริหารจัดการ การพัฒนา

งานดานการเงิน การคลัง 

พัสดุ และการพัฒนา

บุคลากรของหนวยงานให

เปนผูใหบริการที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ

/

/

/

/

/

/

/

 แผนพฒันาบุคลากร
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตําแหนงชื่อ - สกุลงานลําดับ
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ ขอมูลนํามาจากแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย (26 ก.ย. 2561)



ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

2 งาน

บริหารงาน

ทั่วไป

นางสาวนันทาวดี  คุณศลิป หัวหนางาน

บริหารงานทั่วไป

1.การบริหารและการจัดการงาน

สํานักงาน เชน ดานการเงิน ดาน

แผนและงบประมาณ การประกัน

คุณภาพการศึกษา การจัดการความรู

 การบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน

2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

3.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป)

1. การบริหารจัดการงาน

ดานสารบรรณ การเงิน แผน

 งบประมาณ และการ

ประกันคุณภาพการศกึษา

ใหมีประสิทธิภาพ

2. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

3. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/



ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

3 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายธีระพงษ  ใจคํามา หัวหนางาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

1.การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต

ดวย PHP และเครื่องมือที่เก่ียวของ

2.อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอนและการทํางาน

3.อบรมดานการบริหารจัดการ

4.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

5.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. Web Application 

สําหรับสนับสนุนการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัย

2. ไดเรียนรูเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีสนับสนุนการ

เรียนการสอนและการ

ทํางานที่ทันสมัยเพ่ือ

ถายทอดความรูใหแก

บุคลากร นักศึกษา

3. สามารถนํามาใชในการ

บริหาร การพัฒนางาน และ

การพัฒนาบุคลากรของ

หนวยงาน

3. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

5. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพ

/

/

/

/

/

/



ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

4 งาน

บริหารงาน

ทั่วไป

นางสาวจริยา  หมื่นแกว นักวิชาการเงนิ

และบัญชี

1.การตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน

 และการเบิกจายที่ถูกตองของสวน

ราชการ

2.วินัยทางการเงิน การคลังกับการ

บริหารงานการเงินในสวนราชการ

3.เทคนิคการทําวิจัย และการทํา

ผลงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนา

4.การเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน

5.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. ตรวจสอบและจัดทํา

เอกสารการเบิกจายไดอยาง

ถูกตอง ตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง

2. เพ่ิมพูนความรู ความ

เขาใจ ทักษะประสบการณ

และเนนการเสริมสรางวินัย

ทางการเงนิ การคลัง

3. มีแนวทางในการ

วิเคราะหงบการเงินอยางงาย

เพ่ือมาชวยเปนแนวทางใน

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

4. ทําผลงานวิจัย และ

ผลงานทางวิชาการได

5.ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/

/

/



ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 งาน

บริหารงาน

ทั่วไป

นางสาวเสฏฐพร เสทธะยะ นักวิเคราะห

นโยบายและแผน

1.การบริหารจัดการงาน หรือการ

ดําเนินงานดานนโยบายและแผน

2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

3.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. สามารถนําความรูที่ไดมา

ประยุกตใชกับงานดาน

นโยบายและแผนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ /

/

/

/



ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

6 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นางสาวรุงทิวา  กิตติยังกุล นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.โปรแกรมประยุกตสําหรับการผลิต

สื่อมัลติมีเดีย

2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

3.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. เทคนิค กระบวนการใน

การผลิตสื่อการเรียนรู

อิเล็กทรอนิกสใหตรงตอ

ความตองการมีคุณภาพ และ

เกิดประสิทธิผล

2. สื่อการเรียนรู

อิเล็กทรอนิกสที่สนับสนุน

การเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ทันยุคปจจุบัน

3. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

4. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/



ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

7 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นางพรพิมล  แกวฟุงรังษี นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.การบริหารจัดการระบบการเรียน

การสอนออนไลน

2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

3.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. เพ่ือทราบ จุดดี และจุด

ดอยของระบบการเรียนการ

สอนออนไลน เพ่ือใชในการ

เปรียบเทยีบ/ปรับปรุง

ระบบที่ดูแล ใหทันสมัย

2. เพ่ือไดความรูในการนํา

เทคโนโลยีใหม มาปรับใชกับ

ระบบบริหารจัดการการ

เรียนการสอนออนไลน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

3. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

4. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/



ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

8 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นางสาวพรรณนิภา  ดวงใย นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.การใชงานโปรแกรมการ

ประมวลผลทางสถิติและการ

วิเคราะหแบบสํารวจ

2.การใชงานโปรแกรมสนับสนุนการ

เรียนการสอนและการวิจัย

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. ไดรับความรูในการสราง

แบบสํารวจและรูวิธีการ

ประมวลผลขอมูลตลอดจน

สามารถแปลผลลัพธใหอยู

ในรูปแบบรายงานที่

สามารถนําไปใชในการ

ตัดสินใจ เพ่ือนํามาใชในการ

จัดอบรมใหแก อาจารย 

บุคลากร นักศึกษา และ

บุคคลทั่วไป

2.ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

3. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/

/



ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

9 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายวิวัฒนชัย  ขําประไพ นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.อบรมดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

 Virtual Server และ IOT

2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

3.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. เพ่ือจะไดทราบถึงการ

นําเอาระบบ Virtual และ 

IOT มาติดตั้งและใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็ว

2. เพ่ือจะไดนําเอาระบบ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช

สําหรับงานบริการดานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรใน

องคกร

3. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

4. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/



ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

10 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายเจษฎา  ยาวุฑฒิ นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2.ระบบสตรีมมิ่ง (Streaming) 

สมัยใหม

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. ไดเรียนรู กาวทันระบบ

เทคโนโลยีในปจจุบัน เพ่ือ

นํามาปรับปรุงการทํางาน

เก่ียวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ใหมีประสิทธิภาพ

2. ไดเรียนรูการใชงาน 

Streaming ในปจจุบัน เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพ เทคนิค 

ใหดียิ่งขึ้น

3. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

4. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/

/



ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

11 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

วาที่รอยตรีอานนท  มะโน

เมือง

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.เทคโนโลยีทางดานเครอืขายไรสาย

 การพัฒนาระบบเครือขายไรสาย

2.การบริหารจัดการระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. ไดรับความรูเก่ียวกับ

เทคโนโลยีดานเครอืขายไร

สาย เพ่ือนํามาปรับปรุง

เครือขายไรสายใหมีประ

สิทธิมากขึ้น 

2. ไดรับความรูในการ

บริหารจัดการระบบเพ่ือ

นํามาใชในการพัฒนาการ

บริหารจัดการระบบ เพื่อ

ตอบสนองตอความตองการ

ของผูใชบริการไดอยางมี

ประสิทธิมากขึ้น

3. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

4. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/

/



ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

12 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายชลิต  โปธา นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.อบรมดานการพัฒนา Web App 

ดวย CSS Framework

2.อบรมการพัฒนาระบบและระบบ

ฐานขอมูล

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. เพ่ือจะไดนํา CSS 

Framework มาใชในการ

พัฒนาระบบงาน ที่ไดรับ

มอบหมาย

2. เพ่ือจะไดนําเอา  CSS 

Framework มาใชในการ

ปรับปรุงระบบงานให

สามารถสนับสนุนการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ไดดียิงข้ึน

3. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

4. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/

/



ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

13 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายบัณฑิต  นันทะเทศ นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.การวิเคราะห ออกแบบ และ

พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นดวย

รูปแบบการพัฒนาสมัยใหม

2.การออกแบบและพัฒนาระบบบน

อุปกรณเคลื่อนที่

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. ไดรับความรูในการพัฒนา

ระบบเว็บแอพพลิเคชั่น ใน

รูปแบบสมัยใหม ใหมี

ประสิทธิภาพ และเปนสากล

2. ไดรับความรูในการพัฒนา

ระบบบนอุปกรณเคลื่อนที่ 

เพ่ือนํามาใชพัฒนาระบบบน

อุปกรณเคลื่อนที่ ตลอดจน

การจัดอบรมใหแก อาจารย

 บุคลากร นักศึกษา และ 

บุคคลทั่วไป

3. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

4. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/

/



ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

14 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายกฤษณ  ขาวศรี นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.เทคโนโลยีที่ทันสมัยเก่ียวกับการ

ถายทอดสด การตัดตอ และการใช

กลอง

2.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

3.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1.ไดความรูเก่ียวกับ

เทคโนโลยีการตัดตอภาพ

สมัยใหม

2.เพ่ือพัฒนาการจัดรูปแบบ

แสงในการผลิตสื่อ

3.เพ่ือพัฒนาระบบการ

ถายภาพของหนวยงาน

4.ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

5.ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/



ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

15 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายณัฐพงษ  วงคจันทรตา นักวิชาการศึกษา 1.เทคโนโลยีที่ทันสมัยเก่ียวกับ

กราฟกและมัลติมีเดีย

2.การทําอนิเมชัน

3.การตัดตอภาพนิ่ง และภาพคลื่อน

ไหว

4.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

5.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1.เพ่ือทราบถึงเทคโนโลยี

การตัดตอภาพสมัยใหม

2.เพ่ือพัฒนาการจัดรูปแบบ

แสงในการผลิตสื่อ

3.เพ่ือพัฒนาเกี่ยวกับกราฟก

และมัลติมีเดียของหนวยงาน

4.ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

5.ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/

/

/



ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

16 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายวิทูร  อุนแสน นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.อบรมดานเทคโนโลยี ระบบ 

Virtualization 

2.อบรมทางดานเทคโนโลยีระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย 

(wifi)

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. ไดรับความรู เพ่ือนํามา

ปรับปรุงการทํางานดานการ

บริหารจัดการระบบ 

Virtualization ใหมี

ประสิทธิภาพมายิ่งข้ึน

2. ไดรับความรูในการ

ออกแบบปรับปรุงระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรไรสาย

 wifi และสามารถนําความรู

ที่ไดมาประยุกตปรับปรุง

ระบบเดิมใหมีประสิทธิ์ภาพ

มากยิ่งข้ึน

3. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

4. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/

/

/



ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

17 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายจรูญ  บุตรแกว นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.การปรับใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

เพ่ือใหบริการกับนักศึกษา

2.การใชงานโปรแกรมการ

ประมวลผลทางสถิติและการ

วิเคราะหแบบสอบถาม

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. ไดรับความรูในการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีทั้ง

ทางดานอารดแวรและ

ซอฟตแวรเพ่ือใหบริการได

อยางมีประสิทธิภาพ

2.  ไดรับความรูในการสราง

แบบสอบถามและรูวิธี

ประมวลผลขอมูลสามารถ

แปรผลลัพธนําไปสรุป

ผลการวิจัยและนํา

ผลการวิจัยไปใชใหเกิด

ประโยชนได

3. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

4. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/

/

/



ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

18 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายปยะพงษ  หินเกย นักวิชาการศึกษา 1.การปรับใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

กับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือ

บริการนักศึกษา

2.การใชงานโปรแกรมสราง

แบบสอบถามและการประมวลผล

ทางสถิติพรอมการวิเคราะห

แบบสอบถาม

3.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

4.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1. ไดรับความรูในการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีทั้ง

ทางดานอารดแวรและ

ซอฟตแวรเพ่ือใหบริการได

อยางมีประสิทธิภาพ

2.  ไดรับความรูในการสราง

แบบสอบถามและรูวิธี

ประมวลผลขอมูลสามารถ

แปรผลลัพธนําไปสรุป

ผลการวิจัยและนํา

ผลการวิจัยไปใชใหเกิด

ประโยชนได

3. ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

4. ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/

/



ต.ค.62-

ธ.ค.62

ม.ค.63-

มี.ค.63

เม.ย.63-

มิ.ย.63

ก.ค.63-

ก.ย.63

ลําดับ งาน ชื่อ - สกุล ตําแหนง
หัวขอ

ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง

วิธีการ

พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

19 งาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายกุลชาติ  ปญญาดี นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

1.อบรมดานการพัฒนา Web App 

ดวย CSS Framework

2.อบรมดานการพัฒนาระบบสําหรับ

การทํางานภาคโมบาย และอื่นๆ

3.ภาษาการเขียนโปรแกรมประเภท

อ่ืนๆ

4.อบรมหลักสูตร คลังขอมูล (Big 

Data)

5.อบรมดานการบริหาร Server

6.ดานการขึ้นสูระดับตําแหนงที่สูงข้ึน

7.หัวขอการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพของสํานัก

อบรม/

สัมมนา

(อยางนอย

 1 ครั้ง/ป

1.เพ่ือจะไดนํา CSS 

Framework มาใชในการ

พัฒนาระบบงานไดดีย่ิงข้ึน 

2.เพ่ือพัฒนาระบบใหใชงาน

ผานอุปกรณ ประเภท มือถือ

 แท็ปเล็ต

3.ไดรับความรูในการพัฒนา

ระบบบนอุปกรณเคลื่อนที่ 

เพ่ือนํามาใชพัฒนาระบบบน

อุปกรณเคลื่อนที่ ตลอดจน

การจัดอบรมใหแก อาจารย

 บุคลากร นักศึกษา

4.ไดรับความรูดานการ

จัดทําผลงานในการข้ึนสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น

5.ไดรับความรูในการ

ปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพในงานของตนที่

รับผิดชอบ

/

/

/

/

/

/

/

/
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