
ล ำดับ งำนท่ีสังกัด ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง

หัวข้อ

ท่ีเข้ำร่วมในกำรพัฒนำตนเอง

ตำมสมรรถนะ

วิธีกำรพัฒนำ
ช่วงเวลำ

พัฒนำ

(ระบุปี)

ผลลัพธ์ท่ีคำดหวัง

เสนอขอก ำหนด

ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน 

(ระบุ ปี พ.ศ.)

ช่ือผลงำนท่ีจะใช้ขอ

ก ำหนดต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน

(ระบุช่ือคู่มือปฏิบัติงำน

หลัก/งำนวิเครำะห์/

หมำยเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 ผู้บริหำร นายมารุต  

เป่ียมเกตุ

หัวหน้าส านักงาน

ผู้อ านวยการ

1. "New Business Mindset

for Thai Entrepreneur"

2. หลักสูตร Digital Transformation

3. เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ.

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

(PDPA)

4. Network & Security

5. Cloud

6. AI & Deep Learning

7. ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

อบรมรูปแบบ

ออนไลน์

2565-2570 1. การปรับองค์กรให้ทันกับการ

เปล่ียนแปลงโลก

2. การประยุกต์ใช้ พรบ.คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

(PDPA) ภายในองค์กร

3. สามารถน าความรู้ท่ีได้มา

ประยุกต์ใช้กับองค์กร

- -

2 งำนบริหำร

ท่ัวไป

นางสาวนันทาวดี 

คุณศิลป์

หัวหน้างาน

บริหารท่ัวไป

การบริหารจัดการงานส านักงาน ฝึกอบรม/

สัมมนา

2565-2570 น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ

บริหารจัดการงานส านักงาน เพ่ือ

ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน

- - หัวหน้างาน

แบบฟอร์ม

แผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP) สำยสนับสนุน ประจ ำปีงบประมำณ 2565-2570

หน่วยงำน ส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ
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ล ำดับ งำนท่ีสังกัด ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง

หัวข้อ

ท่ีเข้ำร่วมในกำรพัฒนำตนเอง

ตำมสมรรถนะ

วิธีกำรพัฒนำ
ช่วงเวลำ

พัฒนำ

(ระบุปี)

ผลลัพธ์ท่ีคำดหวัง

เสนอขอก ำหนด

ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน 

(ระบุ ปี พ.ศ.)

ช่ือผลงำนท่ีจะใช้ขอ

ก ำหนดต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน

(ระบุช่ือคู่มือปฏิบัติงำน

หลัก/งำนวิเครำะห์/

หมำยเหตุ

3 งำนบริหำร

ท่ัวไป

นางสาวจริยา 

หม่ืนแก้ว

นักวิชาการเงินและ

บัญชี

1. เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน

เบ้ืองต้น

2. เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิก

จ่ายเงินจากคลังส าหรับบุคลากรภาครัฐ

3. ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้าน

การเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงินจาก

คลังส าหรับบุคลากรภาครัฐ

4. ข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลัง

การบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัยการเงิน

การคลังภาครัฐ

5. การบริหารการคลังของสถานศึกษา

ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้อง

6. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ

อบรม/สัมมนา

ออนไลน์หรือ

ออนไซต์

2565-2570 1. มีความรู้ด้านการวางแผน 

ควบคุมด้านการเงิน งบประมาณ

 และมีแนวทางในการวิเคราะห์

งบการเงินเบ้ืองต้น 

2.มีความรู้ข้ันตอนวิธีการเบิก

จ่ายเงินการคลัง วิธีการ

งบประมาณ และแนวทางการ

แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

เข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการการเบิก

ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานของส่วนราชการ เบ้ีย

ประชุม

3.มีความรู้และความเข้าใจ

ระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการ 

ปฏิบัติงานเบิกจ่าย หาแนวทาง

การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2568 1. คู่มือปฏิบัติงาน การเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม และ

เดินทางไปราชการของส านัก

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา

2. งานวิเคราะห์ : วิเคราะห์

งบประมาณด าเนินงานของ

ส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา

ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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ล ำดับ งำนท่ีสังกัด ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง

หัวข้อ

ท่ีเข้ำร่วมในกำรพัฒนำตนเอง

ตำมสมรรถนะ

วิธีกำรพัฒนำ
ช่วงเวลำ

พัฒนำ

(ระบุปี)

ผลลัพธ์ท่ีคำดหวัง

เสนอขอก ำหนด

ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน 

(ระบุ ปี พ.ศ.)

ช่ือผลงำนท่ีจะใช้ขอ

ก ำหนดต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน

(ระบุช่ือคู่มือปฏิบัติงำน

หลัก/งำนวิเครำะห์/

หมำยเหตุ

4. เข้าใจระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก

เงินจากคลัง การรับเงินการ

จ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงินและ

การน าเงินส่งคลัง และหลักปฏิบัติ

เก่ียวกับกฎหมายวินัยการเงิน

การคลังภาครัฐ

5. เข้าใจหลักการ แนวคิด 

เก่ียวกับกฎหมายวิธีการ

งบประมาณ และมาตรการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณ 

6. ตรวจสอบและจัดท าเอกสาร

การเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง
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ล ำดับ งำนท่ีสังกัด ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง

หัวข้อ

ท่ีเข้ำร่วมในกำรพัฒนำตนเอง

ตำมสมรรถนะ

วิธีกำรพัฒนำ
ช่วงเวลำ

พัฒนำ

(ระบุปี)

ผลลัพธ์ท่ีคำดหวัง

เสนอขอก ำหนด

ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน 

(ระบุ ปี พ.ศ.)

ช่ือผลงำนท่ีจะใช้ขอ

ก ำหนดต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน

(ระบุช่ือคู่มือปฏิบัติงำน

หลัก/งำนวิเครำะห์/

หมำยเหตุ

4 งำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

นายธีระพงษ์  

ใจค ามา

หัวหน้างาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

1.การใช้เทคโนโลยีด้าน Business 

Intelligence เพ่ือการวิเคราะห์และ

ประมวลผลข้อมูล

2.การน าเสนอข้อมูล Data 

Visualization ให้มีประสิทธิภาพ

3.การจัดการข้อมูลด้วย Big Data & 

Data Analytics

อบรม/สัมมนา

ออนไลน์หรือ

ออนไซต์

2565-2570 1.มีการบริหารจัดการข้อมูลท่ีมี

หลายรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ 

2.มีการน าเสนอข้อมูลในมุมมอง

ท่ีหลากหลายเพ่ือให้สามารถ

รายงานได้ถูกต้อง

3.มีการสามารถน ามาวิเคราะห์ 

ท านาย หรือคาดการณ์ในอนาคต

ได้

- - หัวหน้างาน
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ล ำดับ งำนท่ีสังกัด ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง

หัวข้อ

ท่ีเข้ำร่วมในกำรพัฒนำตนเอง

ตำมสมรรถนะ

วิธีกำรพัฒนำ
ช่วงเวลำ

พัฒนำ

(ระบุปี)

ผลลัพธ์ท่ีคำดหวัง

เสนอขอก ำหนด

ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน 

(ระบุ ปี พ.ศ.)

ช่ือผลงำนท่ีจะใช้ขอ

ก ำหนดต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน

(ระบุช่ือคู่มือปฏิบัติงำน

หลัก/งำนวิเครำะห์/

หมำยเหตุ

5 งำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

นางสาวรุ่งทิวา  

กิตติยังกุล

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์

1. เทคโนโลยีดิจิทัลและโปรแกรม

ประยุกต์ในการผลิตบทเรียนออนไลน์

2. การผลิตส่ือมัลติมีเดีย กราฟิก

และอนิเมช่ัน

อบรม/สัมมนา

ออนไลน์หรือ

ออนไซต์

2565-2570 1.น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน

ผลิตบทเรียนออนไลน์ CMRU 

MOOCs

2. สามารถถ่ายทอดความรู้ด้าน

ผลิตบทเรียนออนไลน์ให้กับ

บุคลากรทางการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย

2566 1. งานวิจัย การพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการออกแบบ

หลักสูตรออนไลน์และบริหาร

จัดการกระบวนการผลิตแบบมี

ส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย

2. คู่มือ การบริการจัดการ

กระบวนการผลิตรายวิชา

ออนไลน์ โดยใช้ระบบ

สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

6 งำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

นางพรพิมล  

แก้วฟุ้งรังษี

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์

1.เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการ

สอนออนไลน์

2.เทคโนโลยีสนับสนุนการสอบออนไลน์

อบรม/สัมมนา

ออนไลน์หรือ

ออนไซต์

2565-2570 1. มีความรู้ และทักษะ ในการใช้

เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการ

สอน และ การสอบออนไลน์ ของ

มหาวิทยาลัย

2. สามารถถ่ายทอดความรู้ในการ

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียน

การสอน และ การสอบออนไลน์ 

ให้กับอาจารย์ และนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยได้

2565 1.คู่มือติดต้ังระบบจัดการเรียน

การสอนออนไลน์ (Moodle) 

บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2.งานวิจัยเร่ืองการศึกษาปัจจัย

การยอมรับระบบอีเลิร์นนิง

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่
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ล ำดับ งำนท่ีสังกัด ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง

หัวข้อ

ท่ีเข้ำร่วมในกำรพัฒนำตนเอง

ตำมสมรรถนะ

วิธีกำรพัฒนำ
ช่วงเวลำ

พัฒนำ

(ระบุปี)

ผลลัพธ์ท่ีคำดหวัง

เสนอขอก ำหนด

ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน 

(ระบุ ปี พ.ศ.)

ช่ือผลงำนท่ีจะใช้ขอ

ก ำหนดต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน

(ระบุช่ือคู่มือปฏิบัติงำน

หลัก/งำนวิเครำะห์/

หมำยเหตุ

7 งำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

นายวิวัฒน์ชัย  

ข าประไพ

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์

1. การพัฒนาระบบ IOT ด้วยภาษา 

Python 

2. การพัฒนาระบบ IOT กับอุปกรณ์ 

Sensor

3. การสร้างระบบ Cloud กับอุปกรณ์ 

IOT

อบรม/สัมมนา

ออนไลน์

หรืออนไซต์ 

Workshop

2565-2570 มีความรู้และทักษะในการพัฒนา

ระบบ IOT ด้วยภาษา Python 

ส าหรับน ามาพัฒนางานท่ีปฏิบัติ

อยู่ในปัจจุบัน

2565 การพัฒนาระบบตรวจสอบ

สภาพแวดล้อมในห้องบริหาร

จัดการระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยี 

IOT ผ่าน Line APIของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8 งำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

นายเจษฎา  

ยาวุฑฒิ

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์

1. เทคโนโลยีระบบ Cloud 

Computing 

2. การสร้างระบบ Cloud Computing

3. เทคโนโลยีในการส ารองข้อมูลใน

ระบบเคร่ือข่าย 

4. เทคโนโลยีระบบเครือข่ายใหม่ๆ

5. เทคโนโลยี Web Hosting Control

 Panel

อบรม/สัมมนา

ออนไลน์หรือ

ออนไซต์

2565-2570 1. มีความรู้ ความเข้าใจใน

เทคโนโลยีระบบ Cloud 

Computing 

2. มีความรู้ และทักษะในการ

สร้างระบบ Cloud Computing

3. มีความรู้ ความเข้าใจใน

เทคโนโลยีในการส ารองข้อมูลใน

ระบบเคร่ือข่าย 

4. มีความรู้ ความเข้าใจใน

เทคโนโลยีระบบเครือข่ายใหม่ๆ

5. มีความรู้ ความเข้าใจใน

เทคโนโลยี Web Hosting 

Control Panel

2570 คู่มือการปฏิบัติงานการบริหาร

จัดการ Web Hosting 

Control Pane มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่
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ล ำดับ งำนท่ีสังกัด ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง

หัวข้อ

ท่ีเข้ำร่วมในกำรพัฒนำตนเอง

ตำมสมรรถนะ

วิธีกำรพัฒนำ
ช่วงเวลำ

พัฒนำ

(ระบุปี)

ผลลัพธ์ท่ีคำดหวัง

เสนอขอก ำหนด

ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน 

(ระบุ ปี พ.ศ.)

ช่ือผลงำนท่ีจะใช้ขอ

ก ำหนดต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน

(ระบุช่ือคู่มือปฏิบัติงำน

หลัก/งำนวิเครำะห์/

หมำยเหตุ

9 งำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

ว่าท่ีร้อยตรี อานนท์  

มะโนเมือง

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์

1. เทคนิคการใช้งาน Microsoft 

Office 365

2. การบริหารจัดการผู้ใช้งานด้วย 

Azure Administrator

3. อัพเดตความรู้ ระบบ Cloud 

Computing 

4. อัพเดตการใช้งานเทคโนโลยี Web 

developement แบบใหม่ๆ 

5. การบริหารจัดการระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์

อบรม/สัมมนา

ออนไลน์หรือ

ออนไซต์

2565-2570 1. มีความรู้ และทักษะ ในการใช้

งาน Microsoft Office 365

2. มีความรู้ และทักษะ ในการ

บริหารจัดการผู้ใช้งานด้วย Azure

3. มีความรู้ และทักษะ ในการ

อัพเดตความรู้ ระบบ Cloud 

Computing 

4. มีความรู้ และทักษะ ในการใช้

งานเทคโนโลยี Web 

developement แบบใหม่ๆ 

5. มีความรู้ และทักษะ ในการ

บริหารจัดการระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์

2565 1. งานวิจัย ระบบการบูรณา

การเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

ฐานข้อมูลผู้ใช้ระบบเครือข่าย 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่

2. คู่มือการปฏิบัติงาน การ

บริหารจัดการจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10 งำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

นายชลิต 

 โปธา

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์

การน าระบบไปใช้งานใน Cloud 

Computing , Web Devaloper and 

Report for Manger Javascript, css, 

framework

อบรม/สัมมนา

ออนไลน์หรือ

ออนไซต์

2565-2570 ได้น าความรู้ท่ีอบรมมาใช้ในการ

พัฒนาระบบภายในมหาวิทยาลัย

2569 งานวิจัยเร่ือง ระบบบริหาร

จัดการ ผลการจัดการสอบ

ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่
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ล ำดับ งำนท่ีสังกัด ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง

หัวข้อ

ท่ีเข้ำร่วมในกำรพัฒนำตนเอง

ตำมสมรรถนะ

วิธีกำรพัฒนำ
ช่วงเวลำ

พัฒนำ

(ระบุปี)

ผลลัพธ์ท่ีคำดหวัง

เสนอขอก ำหนด

ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน 

(ระบุ ปี พ.ศ.)

ช่ือผลงำนท่ีจะใช้ขอ

ก ำหนดต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน

(ระบุช่ือคู่มือปฏิบัติงำน

หลัก/งำนวิเครำะห์/

หมำยเหตุ

11 งำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

นายบัณฑิต  

นันทะเทศ

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์

1. เทคโนโลยีการพัฒนาระบบเว็บไซต์ 

และ อุปกรณ์เคล่ืนท่ีใหม่ ๆ

2. เทคโนโลยี AI

อบรม/สัมมนา

ออนไลน์หรือ

ออนไซต์

2565-2570 1. มีความรู้ และทักษะในการ

พัฒนาระบบเว็บไซต์ของ

หน่วยงานมหาวิทยาลัย

2. มีความรู้ และทักษะ ในการ

พัฒนาระบบ Mobile 

Application ของหน่วยงาน

มหาวิทยาลัย

3. มีความรู้ และทักษะ ในการใช้

เทคโนโลยี Cloud Computing 

มาประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดเก็บ

ข้อมูลเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย

4. มีความรู้ และทักษะ ในการใช้

เทคโนโลยี AI มาวิเคราะห์ข้อมูล

ในมหาวิทยาลัย

5. มีความรู้ และทักษะ ในการใช้

เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้

ส าหรับท า Data Center เพ่ือ

วิเคราะห์ข้อมูลในมหาวิทยาลัย

2569 งานวิจัย เร่ืองระบบริหาร

จัดการและติดตามรถโดยสาร

ประจ าทางท่ีรับ - ส่งนักศึกษา

ไปยังวิทยาเขตแม่ริม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ล ำดับ งำนท่ีสังกัด ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง

หัวข้อ

ท่ีเข้ำร่วมในกำรพัฒนำตนเอง

ตำมสมรรถนะ

วิธีกำรพัฒนำ
ช่วงเวลำ

พัฒนำ

(ระบุปี)

ผลลัพธ์ท่ีคำดหวัง

เสนอขอก ำหนด

ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน 

(ระบุ ปี พ.ศ.)

ช่ือผลงำนท่ีจะใช้ขอ

ก ำหนดต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน

(ระบุช่ือคู่มือปฏิบัติงำน

หลัก/งำนวิเครำะห์/

หมำยเหตุ

12 งำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

นายกฤษณ์  

ขาวศรี

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์

1. เทคโนโลยีการผลิตส่ือการเรียนการ

สอน

2. การตัดต่อภาพ

3. การตัดต่อเสียง

4. การท าแอนิเมช่ัน

5. การสร้าง3D

อบรม/สัมมนา

ออนไลน์หรือ

ออนไซต์

2565-2570 มีความรู้ และทักษะ ในการผลิต

ส่ือการเรียนการสอน เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย

2566 1.คู่มือการใช้งานระบบภาพ 

หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มา

หวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2.งานวิจัยเร่ืองการสร้างส่ือ เม

ตาเวิร์ด เพ่ือการเรียนการสอน

เสมือนจริง ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่

13 งำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

นายณัฐพงษ์  

วงค์จันทร์ตา

นักวิชการศึกษา 1. การออกแบบส่ือกราฟิกและอินโฟ

กราฟิกเพ่ือใช้ในการผลิตบทเรียน

2. การออกออกแบบกราฟิก Vector 

(Character Vector)

3. การผลิตส่ือกราฟิกแอนิเมชัน 

(Animation)"

อบรม/สัมมนา

ออนไลน์หรือ

ออนไซต์

2565-2570 1. สร้างส่ือกราฟิกและอินโฟ

กราฟิกคุณภาพสูงเพ่ือใช้ผลิต

รายวิชาออนไลน์ CMRU MOOCs

2. สร้างช้ินงานกราฟิก Vector 

เพ่ือใช้ในบทเรียนออนไลน์ 

CMRU MOOCs ท่ีต้องการรูป

กราฟิกเฉพาะทาง และบทเรียน

ออนไลน์ CMRU MOOCs 

ลักษณะการ์ตูน 

3. สร้างบทเรียนออนไลน์ CMRU

 MOOCs ในรูปแบบการ์ตูน

แอนิเมชัน

2566 งานวิจัย เร่ือง การออกแบบ

กราฟิกสภาพแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

Environment graphic 

design : Chiang Mai 

Rajabhat University
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ล ำดับ งำนท่ีสังกัด ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง

หัวข้อ

ท่ีเข้ำร่วมในกำรพัฒนำตนเอง

ตำมสมรรถนะ

วิธีกำรพัฒนำ
ช่วงเวลำ

พัฒนำ

(ระบุปี)

ผลลัพธ์ท่ีคำดหวัง

เสนอขอก ำหนด

ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน 

(ระบุ ปี พ.ศ.)

ช่ือผลงำนท่ีจะใช้ขอ

ก ำหนดต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน

(ระบุช่ือคู่มือปฏิบัติงำน

หลัก/งำนวิเครำะห์/

หมำยเหตุ

14 งำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

นายวิทูร  

อุ่นแสน

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์

1.อัพเดตความรู้ เทคโนโลยี 

Virtualization ในรูปแบบต่างๆ 

2.อัพเดตความรู้ ระบบ Cloud 

Computing 

3.การบริหารจัดการระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 

4.ระบบมอนิตเตอร์ระบบเครือข่ายใน

รูปแบบต่างๆ  

5.เทคโนโลยีในการส ารองข้อมูลใน

ระบบเคร่ือข่าย 

6.อัพเดตความรู้ เทคโนโลยีระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย อุปกรณ์

 WiFi เทคโนโลยี WiFi 

7.อัพเดตความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์ 

Switch ด้านต่างๆ ส้ินค้าใหม่ๆ 

8.อัพเดตความรู้เก่ียวกับ การเช่ือมต่อ

สายสัญญาณในรูปแบบต่างๆ

อบรม/สัมมนา

ออนไลน์หรือ

ออนไซต์

2565-2570 1.มีความรู้และทักษะทางด้าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาก

ข้ึน 

2. น าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ

มหาวิทยาลัย

2565-2570 คู่มือการบริหารจัดการ Cloud

 Web Server Hosting 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ล ำดับ งำนท่ีสังกัด ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง

หัวข้อ

ท่ีเข้ำร่วมในกำรพัฒนำตนเอง

ตำมสมรรถนะ

วิธีกำรพัฒนำ
ช่วงเวลำ

พัฒนำ

(ระบุปี)

ผลลัพธ์ท่ีคำดหวัง

เสนอขอก ำหนด

ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน 

(ระบุ ปี พ.ศ.)

ช่ือผลงำนท่ีจะใช้ขอ

ก ำหนดต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน

(ระบุช่ือคู่มือปฏิบัติงำน

หลัก/งำนวิเครำะห์/

หมำยเหตุ

15 งำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

นายจรูญ  

บุตรแก้ว

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์

1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Image 

Recovery ส าหรับใช้งานใน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ

ให้บริการงานซ่อมบ ารุงแก่นักศึกษา

2. การท า Computer Inventory 

ส าหรับตรวจสอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3. เพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ในด้านส่วนประกอบของ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีท่ี

เก่ียวข้อง

4. การประยุกต์ใช้ Software เพ่ือ

บริหารจัดการคอมพิวเตอร์แบบกลุ่ม

5. การเขียนค าส่ังหรือสคริปต์เพ่ือ

ควบคุมการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์

อบรม/สัมมนา

ออนไลน์หรือ

ออนไซต์

2565-2570 1. เพ่ิมพูนรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีเก่ียวกับคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง

2. ลดระยะเวลาในการตรวจสอบ

ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ สามารถจัดท า

รายงานได้รวดเร็วข้ึน

3. สามารถน าความรู้มา

ประยุกต์ใช้เพ่ือให้บริการแก่

นักศึกษาและลดเวลาในการ

แก้ไขปัญหา

4. น าความรู้มาบริหารจัดการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือ

ลดเวลาในการแก้ไขปัญหา

5. สามารถน าความรู้ท่ีได้ศึกษา

มาพัฒนาให้เกิดบริการใหม่ๆ 

หรือรูปแบบการแก้ไขปัญหา

คอมพิวเตอร์ใหม่ๆ

2566 1. คู่มือการปฏิบัติงานเร่ือง 

การติดต้ังระบบปฏิบัติการและ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ

การแพร่สัญญาณเฉพาะกลุ่ม 

(Multicasting) โดยใช้โอเพน

ซอร์สซอฟต์แวร์ FOG Project

 ส าหรับห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ส านักดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษาการสร้างต้นแบบการ

แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

ส าหรับนักศึกษา

2. วิจัยเร่ือง การสร้างต้นแบบ

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

เบ้ืองต้นส าหรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ล ำดับ งำนท่ีสังกัด ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง

หัวข้อ

ท่ีเข้ำร่วมในกำรพัฒนำตนเอง

ตำมสมรรถนะ

วิธีกำรพัฒนำ
ช่วงเวลำ

พัฒนำ

(ระบุปี)

ผลลัพธ์ท่ีคำดหวัง

เสนอขอก ำหนด

ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน 

(ระบุ ปี พ.ศ.)

ช่ือผลงำนท่ีจะใช้ขอ

ก ำหนดต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน

(ระบุช่ือคู่มือปฏิบัติงำน

หลัก/งำนวิเครำะห์/

หมำยเหตุ

16 งำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

นายปิยะพงษ์  

หินเกย

นักวิชการศึกษา 1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Image 

Recovery ส าหรับใช้งานใน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ

ให้บริการงานซ่อมบ ารุงแก่นักศึกษา

2. การท า Computer Inventory 

ส าหรับตรวจสอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3. เพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ในด้านส่วนประกอบของ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีท่ี

เก่ียวข้อง

4. การประยุกต์ใช้ Software เพ่ือ

บริหารจัดการคอมพิวเตอร์แบบกลุ่ม

5. การประยุกต์การใช้ IOT ร่วม

บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์

อบรม/สัมมนา

ออนไลน์หรือ

ออนไซต์

2565-2570

1. เพ่ิมพูนรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีเก่ียวกับคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง

2. ลดระยะเวลาในการตรวจสอบ

ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ สามารถจัดท า

รายงานได้รวดเร็วข้ึน

3. สามารถน าความรู้มา

ประยุกต์ใช้เพ่ือให้บริการแก่

นักศึกษาและลดเวลาในการ

แก้ไขปัญหา

4. น าความรู้มาบริหารจัดการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือ

ลดเวลาในการแก้ไขปัญหา

5. สามารถน าความรู้ท่ีได้ศึกษา

มาพัฒนาให้เกิดบริหารจัดการ

ใหม่ๆ หรือรูปแบบการตรวจสอบ

และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

ใหม่ๆ

2567 1. คู่มือการปฏิบัติงานเร่ือง 

การท าต้นฉบับ

ระบบปฏิบัติการพร้อม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(Windows Image) และ

วิธีการใช้งาน ส าหรับให้บริการ

นักศึกษาและบุคคลากร

2. วิจัยเร่ือง การขอใช้บริการ

แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่
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ล ำดับ งำนท่ีสังกัด ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง

หัวข้อ

ท่ีเข้ำร่วมในกำรพัฒนำตนเอง

ตำมสมรรถนะ

วิธีกำรพัฒนำ
ช่วงเวลำ

พัฒนำ

(ระบุปี)

ผลลัพธ์ท่ีคำดหวัง

เสนอขอก ำหนด

ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน 

(ระบุ ปี พ.ศ.)

ช่ือผลงำนท่ีจะใช้ขอ

ก ำหนดต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน

(ระบุช่ือคู่มือปฏิบัติงำน

หลัก/งำนวิเครำะห์/

หมำยเหตุ

17 งำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

นายกุลชาติ  

ปัญญาดี

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์

1. เทคโนโลยีงานพัฒนาระบบสาระ

สนเทศด้าน mis

2. เทคโนโลยีการช่วยการตัดสินใจ 

องค์กร

3. ระบบสารสนเทศด้าน 

ปัญญาประดิษฐ์

อบรม/สัมมนา

ออนไลน์หรือ

ออนไซต์

2565-2570 1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน 

MIS เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ

2. มีความรู้ และทักษะ ในการใช้

เทคโนโลยีปัญาประดิษฐ์เพ่ือ

พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน

ปัญญาประดิษฐ์

2569 งานวิจัย การพัฒนาระบบ

เว็บไซต์สนับสนุนเพ่ือการบูร

ณาการหน่วยงานภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หมำยเหตุ :  สมรรถนะ หมำยถึง กำรพัฒนำบุคลำกรตำมทักษะท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละต ำแหน่ง
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