ภาคผนวก 2
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน
ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครัง้ ที่ 15/2561 เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2561

สารบัญ
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่กําหนดใหมีแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล
และจํานวนผลงานที่จะจัดทําเพื่อขอกําหนดตําแหนง ................................................................................ 4
จํานวนผูเกษียณอายุราชการ ป 2561 – 2563 ........................................................................................ 7
คณะ วิทยาลัย โรงเรียนสาธิต .................................................................................................................... 9
• คณะครุศาสตร .............................................................................................................................................10
• คณะเทคโนโลยีการเกษตร ...........................................................................................................................13
• คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ............................................................................................................17
• คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี .................................................................................................................21
• คณะวิทยาการจัดการ ..................................................................................................................................30
• วิทยาลัยแมฮองสอน ....................................................................................................................................39
• วิทยาลัยนานาชาติ .......................................................................................................................................40
• วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย ............................................................................45
• บัณฑิตวิทยาลัย............................................................................................................................................47
• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ................................................................................................50
สถาบัน สํานัก กอง ..................................................................................................................................55
• สถาบันวิจัยและพัฒนา.................................................................................................................................56
• สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ..........................................................................................................................60
• สํานักทะเบียนและประมวลผล ....................................................................................................................63

สารบัญ
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

สํานักหอสมุด ...............................................................................................................................................74
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ...........................................................................................................................80
สํานักงานบริหารศูนยแมริม .........................................................................................................................98
สํานักงานอธิการบดี ...................................................................................................................................101
- กองกลาง...............................................................................................................................................101
- กองคลัง ................................................................................................................................................112
- กองนโยบายและแผน............................................................................................................................120
- กองพัฒนานักศึกษา ..............................................................................................................................122
- กองบริหารงานบุคคล............................................................................................................................126
- กองอาคารสถานที่ ................................................................................................................................129
สํานักงานตรวจสอบภายใน ........................................................................................................................138
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย .......................................................................................................................140
สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ....................................................................................144
สํานักงานบริหารและจัดการทรัพยสิน .......................................................................................................148
สํานักงานวิเทศสัมพันธ ..............................................................................................................................150
สํานักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร ...................................................................................152
ศูนยภาษา ..................................................................................................................................................154
สํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ ....................................................................................................155
ศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลที่มีความพิการ ...............................................................................................156

4

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่กําหนดใหมีแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล และจํานวนผลงานที่จะจัดทํา
เพื่อขอกําหนดตําแหนง

ที่

หนวยงาน

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

(2)
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยแมฮองสอน
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย
บัณฑิตวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
สถาบันวิจัยและพัฒนา

12 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
13 สํานักทะเบียนและประมวลผล
14 สํานักหอสมุด

(3)
12
24
18
33
25
22
8
10
7
20
9

จํานวนบุคลากร
สายสนับสนุนที่กําหนด
ใหมีแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล
(4)
12
20
18
33
21
19
8
7
7
18
9

10
20
22

9
20
21

จํานวนบุคลากร
สายสนับสนุนทั้งหมด
ในมหาวิทยาลัย

จํานวนผลงานที่จะจัดทํา
เพื่อขอกําหนดตําแหนง
ในป พ.ศ. 2561 - 2563
61
62
63
(5)
5
3
2
8
1
3
13
11
0
10
8
9
7
12
3
4
8
7
2
2
3
0
3
3
0
6
1
7
1
3
2
1
4
2
2
21

4
8
10

3
7
0

หมายเหตุ
(6)
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ที่

หนวยงาน

(1)
(2)
15 สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
16 สํานักงานบริหารศูนยแมริม
17 สํานักงานอธิการบดี
- กองกลาง

18
19
20
21
22
23

- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองบริหารงานบุคคล
- กองอาคารสถานที่
สํานักงานตรวจสอบภายใน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานบริหารและจัดการทรัพยสิน
สํานักงานวิเทศสัมพันธ
สํานักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร

(3)
19
19
1
40

จํานวนบุคลากร
สายสนับสนุนที่กําหนด
ใหมีแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล
(4)
19
17
1
41

23
10
11
13
49
4
7
5
5
5
5

23
10
11
12
44
4
7
5
4
5
5

จํานวนบุคลากร
สายสนับสนุนทั้งหมด
ในมหาวิทยาลัย

จํานวนผลงานที่จะจัดทํา
เพื่อขอกําหนดตําแหนง
ในป พ.ศ. 2561 - 2563
61
62
63
(5)
1
5
12
4
6
3
0
0
0
3
8
13
7
0
5
0
13
0
2
3
0
1
0

6
0
4
4
7
3
1
5
0
0
1

7
7
2
5
10
1
3
4
3
4
1

5

หมายเหตุ
(6)

รวมนายภาคภูมิ
ทะนุดี
(รษก.ผอ.)
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หนวยงาน

(1)
(2)
24 ศูนยภาษา
25 สํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ
26 ศูนยพัฒนามนุษยที่มีความพิการ
รวม

จํานวนบุคลากร
สายสนับสนุนทั้งหมด
ในมหาวิทยาลัย
(3)
3
2
9
470

จํานวนบุคลากร
สายสนับสนุนที่กําหนด
ใหมีแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล
(4)
3
2
9
444

จํานวนผลงานที่จะจัดทํา
เพื่อขอกําหนดตําแหนง
ในป พ.ศ. 2561 - 2563
61
62
63
(5)
0
3
1
0
2
0
1
2
4
123
135
128

หมายเหตุ : 1) ขอมูล (3) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดในมหาวิทยาลัย เปนขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนประวัติ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561
2) ขอมูล (4) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่กําหนดใหมีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ไดแก 1. ขาราชการ 2. ลูกจางประจํา 3. พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 4. พนักงานราชการ
3) ขอมูล (5) จํานวนผลงานที่จะจัดทําเพื่อขอกําหนดตําแหนง ผูจัดทํา ไดแก 1. พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 2. พนักงานราชการ
4) แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุนไมรวมบุคลากรที่มีสถานะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว จํานวน 26 คน

หมายเหตุ
(6)
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จํานวนผูเกษียณอายุราชการ ป 2561 - 2563
ที่

หนวยงาน

(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

(2)
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยแมฮองสอน
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย
บัณฑิตวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักทะเบียนและประมวลผล
สํานักหอสมุด
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
สํานักงานบริหารศูนยแมริม

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมดที่มีกําหนดเกษียณ
อายุราชการ
ในป พ.ศ. 2561 - 2563
(3)
1
1
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
1
3
0
1

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ที่มีกําหนดเกษียณอายุราชการ
ในป พ.ศ. 2561 - 2563
(4)
1
1
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
3
0
0

หมายเหตุ
(5)

7

8

ที่
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หนวยงาน

(1)
(2)
17 สํานักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองบริหารงานบุคคล
- กองอาคารสถานที่
18 สํานักงานตรวจสอบภายใน
19 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
20 สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
21 สํานักงานบริหารและจัดการทรัพยสิน
22 สํานักงานวิเทศสัมพันธ
23 สํานักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร
24 ศูนยภาษา
25 สํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ
รวม

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมดที่มีกําหนดเกษียณ
อายุราชการ
ในป พ.ศ. 2561 - 2563
(3)
0
4
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
24

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ที่มีกําหนดเกษียณอายุราชการ
ในป พ.ศ. 2561 - 2563
(4)
0
4
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
20

หมายเหตุ
(5)

หมายเหตุ : 1) ขอมูล (3) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่มีกําหนดเกษียณอายุราชการ ป พ.ศ. 2561 - 2563 เปนขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนประวัติ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561
2) ขอมูล (4) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่มีกําหนดเกษียณอายุราชการ ป พ.ศ. 2561 - 2563 ไดแก 1. ขาราชการ 2. พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา
3. ลูกจางประจํา และไมรวมพนักงานชั่วคราว

คณะ วิทยาลัย โรงเรียนสาธิต
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คณะครุศาสตร

(คณะกรรมการประจําหนวยงานพิจารณาแลว ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 30 พ.ค. 2561)
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
ตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
พัฒนาตนเอง

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(1) (2)
1 ผูบริหาร

(3)
(4)
นายสัณหธนัช หน.สนง.
ไชยลังการ
คณบดี

(5)

2 งานวิจัย นายสุเทพ
และบริการ ไชยวุฒิ
การศึกษา

นักวิชาการ การพัฒนาการบริหาร
ศึกษา
จัดการงานวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ

3 งานวิจัย นายสมเด็จ
และบริการ ภิมายกุล
การศึกษา

นักวิชาการ การพัฒนาระบบ
ศึกษา
สารสนเทศ

(6)

(7)

(8)

การจัดทําผลงาน
เพื่อขอกําหนด
ตําแหนงที่สูงขึ้น
(ป พ.ศ.)
61 62 63
(9)


จัดประชุม 2561-2562 1. คณาจารยและบุคลากรไดระบบ
สัมมนา
การพัฒนาการบริหารจัดการ
งานวิชาการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2. ลดความเสี่ยงและเพิ่มตัวชี้วัด
คุณภาพของงานวิชาการที่มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
1. ฝกอบรม ต.ค.-ธ.ค.61 1. มีความรูในการพัฒนาระบบ 
2. ศึกษา
สารสนเทศ
ดวยตนเอง
2. สามารถพัฒนาระบบ
สารสนเทศของคณะครุศาสตร

ชื่อผลงาน
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
งานวิจัย)
(10)

หมายเหตุ
(11)
1) ขาราชการ
2) เกษียณ
อายุราชการ
ป 61

คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง พัฒนาการบริหาร
จัดการงานวิชาดานงานบริการวิชาการ
ที่มีประสิทธิภาพของคณาจารยและ
บุคลากรคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การขอ
ใบประกอบวิชาชีพครู ของนักศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
2. งานวิจยั เรือ่ ง ความตองการสารสนเทศ
งานวิชาการบนเว็บไซต คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
4 ศูนยการ นายชัยพร
ศึกษา
อุตรศักดิ์
พัฒนาครู

5 ศูนยการ
ศึกษา
พัฒนาครู
6 งานบริหาร
ทั่วไป

นายวสันต
ศรีอินตะ
นายสุรชาติ
ถึงกาศ

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา
พัฒนาตนเอง

ชวงเวลา
พัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

การจัดทําผลงาน
ชื่อผลงาน
เพื่อขอกําหนด
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
ตําแหนงที่สูงขึ้น
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
 คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การนิเทศนักศึกษา
1. เพื่อใหงานฝกประสบการณ
วิชาชีพครูมชี อ งทางในการติดตอ
ฝกประสบการณวิชาชีพครูของอาจารย
ประสานงานกับผูเกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. เพื่อใหอาจารยและผูเกี่ยวของ
สามารถตรวจสอบขอมูล

(4)
(5)
(6)
(7)
นักวิชาการ การเขียน Web โดยใช การฝกอบรม 2562-2563
ศึกษา
โปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อสําหรับการฝก
ประสบการณวชิ าชีพครู
และการออกนิเทศ
นักศึกษา
นักวิชาการ การพัฒนาระบบขอมูล การฝกอบรม มี.ค.61 การทําฐานขอมูลการเลือก
ศึกษา
สารสนเทศทางดาน IT
โรงเรียนของนักศึกษา

นักวิชาการ การบริหารงานพัสดุ 1. การฝกอบรม
พัสดุ
อยางมีประสิทธิภาพ 2. สรางคูมอื
หรือวิจัย
7 งานบริหาร นางอุบล มาตัน นักวิชาการ กฎระเบียบ การเงิน
ฝกอบรม
ทั่วไป
เงินและ การคลัง
บัญชี
8 งานบริหาร นางสาว
นักวิเคราะห 1. การทําวิจัยสถาบัน ฝกอบรม
ทั่วไป
ธนัญภรณ
นโยบาย
สําหรับนักวิเคราะห
คําหลา
และแผน
นโยบายและแผน
2. การจัดทําและ
บริหารงบประมาณ
3. การบริหารความ
เสี่ยง
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พ.ค.61 มีความรูหรือประสบการณ
พ.ค.62 เพิม่ มากขึ้น และพัฒนางานได



มี.ค.61 ทราบระเบียบและวิธีเบิกจาย
คาเดินทางไปราชการที่ถูกตอง



พ.ย.60 1. การปฏิบัติงานมีความถูกตอง
ตามระเบียบ
พ.ค.61
2. ไดพฒ
ั นางานทีต่ นเองรับผิดชอบ

คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การออกฝกปฏิบัติ
การศึกษาสังเกตและการมีสวนรวม
ในสถานศึกษา
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารงาน
พัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพ



คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับ
การเดินทางไปราชการ และระเบียบ
เกี่ยวกับการฝกอบรม
1. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการแบบมีสวนรวมเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
2. การวิเคราะหผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในปการศึกษา 2557-2560
3. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษา

12

ที่

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
9 งานบริหาร นายศุภชัย
ทั่วไป
ไชยาแจม

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา
พัฒนาตนเอง

(4)
(5)
(6)
ผูปฏิบัติงาน 1. การพัฒนาระบบ
ฝกอบรม
บริหาร
งานธุรการ
2. การเขียนโครงราง
วิจัยเพื่อรอรับทุน
10 งานบริหาร นางสาวนัทกัญ เจาหนาที่ การพัฒนาระบบ
1. ฝกอบรม
ทั่วไป
จรียปนตะสม บริหารงาน งานสารบรรณ
2. การจัดทํา
ทั่วไป
โครงการ
วิจัย

11 บริหารงาน นางฐิตินันท
ทั่วไป
เขียวนิล

ชวงเวลา
พัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

(7)
พ.ย.60พ.ค.61
พ.ย.60พ.ค.61

ผูปฏิบัติงาน การทําวิจัย
1. ลงมือปฏิบัติ พ.ย.
บริหาร การพัฒนาขอเสนอแนะ 2. ฝกอบรม 60-พ.ค.61
เชิงนโยบายเพื่อปองกัน
ภาวะความเครียด
จากการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
12 งานวิจัย นางสาวมัญชรี นักวิชาการ ดานการวิจัยและ
ฝกอบรม 2561-2562
และบริการ ลํานวล
ศึกษา
บริการการศึกษา
การศึกษา

การจัดทําผลงาน
ชื่อผลงาน
เพื่อขอกําหนด
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
ตําแหนงที่สูงขึ้น
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
 คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีปฏิบัติใน
พนักงาน
1. การปฏิบัติงานมีความถูกตอง
ตามระเบียบ
การลงทะเบียนรับ-สง หนังสือราชการ ราชการ
2. ไดพัฒนางานที่ตนเอง
ของคณะครุศาสตร
รับผิดชอบ

1. การปฏิบัติงานมีความถูกตอง
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีปฏิบัติในการ
ตามระเบียบ
สงผลงานวิชาการเพื่อขอกําหนด
2. ไดพัฒนางานที่ตนเอง
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร
2. งานวิเคราะห เรื่อง การพัฒนาระบบ
งานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดานสารบรรณ

คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัด
1. งานวิจัยแลวเสร็จในป 2561
สงเอกสารหลักฐานการเบิกจายทุนวิจัย
2. นักวิจัยคณะครุศาสตรมีคูมือ
(งบประมาณประมาณแผนดิน) สําหรับนัก
เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ
วิจัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในการจัดสงเอกสาร หลักฐาน
เชียงใหม
การเบิกจายทุนวิจัย
(งบประมาณประมาณแผนดิน)
สําหรับนักวิจัยคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

บรรจุ ป 60
เพิ่มความรู ความเขาใจ
ในการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

13

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(คณะกรรมการประจําหนวยงานพิจารณาแลว ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 19 มี.ค. 2561)
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

หัวขอที่สนใจในการ
ตําแหนง
วิธีการพัฒนา
พัฒนาตนเอง

ชวงเวลา
พัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

(1) (2)
(3)
(4)
(5)
1 งานบริหาร นางธัญวรรณ จนท.
1. การจัดซื้อจัดจาง
ทั่วไป
ศรีเดชะกุล บริหารงาน ภาครัฐระบบใหม
ทั่วไป
2. การทําวิจัยเพื่อตอบ
โจทยในการขอ
ตําแหนงที่สูงขึ้น

(6)
ฝกอบรม

(7)
ก.ย.-ต.ค.
ทุกป

นักวิชาการ การเสริมสรางสมรรถนะ
การเงิน การปฏิบัติงานการเงิน
การคลังภาครัฐ
3 งานบริหาร นางสาวเกื้อกูล นักวิเคราะห 1. การใชเครื่องมือ
ทั่วไป
ปุดผาม
นโยบาย
ในการวัดผลและ
และแผน
ประเมินผลการ
ดําเนินงานอยาง
เปนระบบ
2. ความรูดานงาน
นโยบายและแผน
3. ความรูดา นงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ฝกอบรม

มี.ค.61

ฝกอบรม

ไดทุกเดือน

2 งานบริหาร นางอรพินธ
ทั่วไป
นาคํา

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)


1. เพื่อนํามาปฏิบัติงานตรวจสอบ
1. คูม อื การปฏิบตั งิ าน เรือ่ ง การจัดประชุม เริ่มจัดทํา
การจัดซื้อจัดจางของคณะ
คณะกรรมการประจําคณะ
ผลงานเมื่อ
2. เพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
2. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความตองการ ป 59
และความคาดหวังของอาจารย บุคลากร
และนักศึกษาในการจัดการศึกษาของ
มรภ.ชม. ศูนยแมริม
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  
คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีปฏิบัติใน
ตามกฎระเบียบ
การเบิกจายคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ
1. ทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง  
คูมือการปฏิบัติงานดานการจัดทํา
2. เพื่อเพิ่มความชํานาญ และลด
งบประมาณรายจาย
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
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ที่

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา
พัฒนาตนเอง

(1) (2)
(3)
(4)
(5)
4 งานบริหาร นางสาวจินตภา จนท.
การใชงานในระบบ
ทั่วไป
อัจฉริยากร บริหารงาน สารบรรณใหมี
ทั่วไป
ประสิทธิภาพ
5 งานบริหาร นายสามารถ นักวิชาการ การจัดการระบบ
ทั่วไป
มณีมงคล
คอมพิวเตอร เครือขายในองคกร

(6)
ฝกอบรม
ฝกอบรม

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(7)
(8)
ไดทุกเดือน เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ใหดียิ่งขึ้น

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
 
คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการ
ดานคนหาเอกสารอยางมีประสิทธิภาพ

  คูมือการปฏิบัติงานการจัดการระบบ
ต.ค.60 ไดความรูเ กีย่ วกับระบบ Network
และไดฝกปฏิบัติการใชอุปกรณ
เครือขายในองคกร
ในการจัดการระบบเครือขาย
ตาง ๆ
มี.ค.60 1. ทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง  
1. คูม ือการปฏิบัติงาน เรื่อง การวิเคราะห
2. ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว
เลขหมูหนังสือ
และถูกตอง เกิดความชํานาญ
2. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรม
มากขึ้น
การอานของนักศึกษาชั้นปที่ 3
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

6 งานบริหาร นางสาวอักษรา บรรณารักษ 1. พัฒนาทักษะดาน IT ฝกอบรม
ทั่วไป
บุษบรรณ
การใชงานระบบ
หองสมุด งานระบบ
เครือขาย โปรแกรม
สําหรับสื่อ
2. การวิเคราะหและ
จัดทํารายการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ผูปฏิบัติ อบรมดานการเกษตร
ฝกอบรม ม.ค.-ก.พ.61 ทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง
7 งานบริหาร นาย
ประดิทรรศณคณ
ุ งานเกษตร
ทั่วไป
สิรินทราณุกูล
8 งานบริหาร นายประธาน ผูปฏิบัติ การบํารุงดูแล และ
ฝกอบรม ไดทุกเดือน ทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง
ทั่วไป
วาดวิจิตร
งานเกษตร การเพาะพันธุสัตวนํ้า





หมายเหตุ
(11)

ภาคผนวก 2
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ที่

งาน

(1) (2)
9 งานบริหาร
ทั่วไป
10 งานบริหาร
ทั่วไป
11 งานบริหาร
ทั่วไป
12 งานบริหาร
ทั่วไป
13 งานบริหาร
ทั่วไป
14 งานบริหาร
ทั่วไป

ชื่อ - สกุล
(3)
นายพรชัย
บัวตูม
นายสงัด
เตอะอาย
นายโสมนัส
พันธุพืช
นายองอาจ
พันตา
นายอัครเดช
เอกเรื่อง
นายสันต
แสนหลา

ตําแหนง
(4)
ผูปฏิบัติ
งานเกษตร
ผูปฏิบัติ
งานเกษตร
พนักงาน
ขับรถ
ผูปฏิบัติ
งานเกษตร
ผูปฏิบัติ
งานเกษตร
ผูปฏิบัติ
งานชาง

หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา
พัฒนาตนเอง

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(5)
การดูแลภูมิทัศน

(6)
ฝกอบรม

การดูแลภูมิทัศน

ฝกอบรม

ไดทุกเดือน ทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง

การขับขี่อยางปลอดภัย ฝกอบรม

ก.พ.-มิ.ย. ทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง

 

พ.ย.-ธ.ค.60 ไดความรูเพิ่มเติมและ
ทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง
พ.ย.-ธ.ค.60 ไดความรูเพิ่มเติมและ
ทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง
พ.ย.-ธ.ค.60 ไดความรูเพิ่มเติมและ
ทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง



การเลี้ยงสุกรและ
การเพาะพันธุสุกร
การบํารุงดูแล และ
การเพาะพันธุสัตวนํ้า
การปฏิบัติงาน
ดานชางฝมือ

ฝกอบรม
ฝกอบรม
ฝกอบรม

15 งานบริหาร นายกฤษณะ
ทั่วไป
ศิริปุก

นักวิชาการ การจัดซื้อจัดจาง
พัสดุ
การบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ

ฝกอบรม

16 งานวิจัย นายธีรพงศ
และบริการ เตชาติ
การศึกษา

นักวิชาการ การเขียนผลงาน
ศึกษา
วิชาการ

ฝกอบรม

(7)
ธ.ค.60

(8)
ทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
 
คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง เทคนิค
การดูแลภูมิทัศน


 คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ

พ.ย.61- ไดความรูเพิ่มเติมและ
พ.ย.62 ทราบวิธีการปฏิบัติท่ถี ูกตอง
ไดทุกเดือน สามารถเขียนผลงาน
เพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น

คูมือการปฏิบัติงานดานการใชรถของคณะ

 

การพัฒนาระบบงานวิชาการ

15

หมายเหตุ
(11)

เกษียณอายุ
ราชการ ป 63

16

ที่

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
17 งานวิจัย นางสาว
และบริการ เกตุนภา
การศึกษา ไทยหนุม

18 งานวิจัย นางสาว
และบริการ ปลันธสุทธิ์
การศึกษา สุวรรณเลิศ

19 งานวิจัย
และบริการ
การศึกษา
20 งานวิจัย
และบริการ
การศึกษา

นายวิหาร
โคตมะณี
นายสุริยา
แกวตา

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา
พัฒนาตนเอง

(4)
(5)
นักวิชาการ 1. เทคนิคการใช
ศึกษา
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร
ทางดานพืชและดิน
2. การเขียนผลงาน
เพื่อเขาสูตําแหนง
ที่สูงขึ้น
นักวิชาการ 1. ความปลอดภัย
ศึกษา
ในหองปฏิบัติการ
2. การใชเครือ่ งมือขัน้ สูง
ประยุกตกับ
งานอาหาร
3. การจัดทําระบบ
การใหบริการ
หองปฏิบัติการ
นักวิชาการ 1. การผลิตผักอินทรีย
2. วิธีการเตรียมดิน
ศึกษา
ในแปลงปลูก
นักวิชาการ 1. หลักการผสมเทียม
ศึกษา
2. หลักการรีดนํ้าเชื้อ
และการบรรจุนาํ้ เชือ้

ชวงเวลา
พัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
1. เพื่อใชในงานหองปฏิบัติการ 
2. สามารถเขียนผลงาน
การจัดการหองปฏิบัติการ
เพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
2. คูม อื การปฏิบตั งิ าน เรือ่ ง การจัดกิจกรรม
นักศึกษา

(6)
ฝกอบรม

(7)
2560-2561

ฝกอบรม

ต.ค.-พ.ย. 1. พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร 
เม.ย.-มิ.ย. 2. ปรับปรุงการใหบริการหอง
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร

ฝกอบรม ม.ค.-ก.พ.61 1. ทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง
2. เพื่อเพิ่มความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน
ฝกอบรม
ต.ค.60 1. ทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง
2. เพื่อเพิ่มความชํานาญ และ
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

1. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง
การใชเครื่องมือวิเคราะห
2. งานวิจัย

 คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การปรับปรุงดิน
ในการเตรียมแปลงปลูกเกษตรอินทรีย
พนักงาน
ราชการ

ภาคผนวก 2
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17

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

(คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาแลว ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2561)
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

(1) (2)
(3)
(4)
1 งานบริหาร นางสาวกัลยกร ผูปฏิบัติงาน
ทั่วไป
สุสิงโสด
บริหาร

2 งานบริหาร นางรัชฎาพร
ทั่วไป
พันธุทวี

นักวิชาการ
บริหารงาน
ทั่วไป

3 งานบริหาร นายภาสกร แหง นักวิชาการ
ทั่วไป
ศักดิ์ศรี
บริหารงาน
ทั่วไป

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

พนั
ก
งาน
1. คูมือปฏิบัติงานเรื่อง วิธีปฏิบัติในการ
ระบบงาน
1. ฝกอบรม
พ.ค.59- 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
ราชการ
สารบรรณ
สารบรรณ
2. ประชุม
ธ.ค.63 2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
2. งานวิเคราะห เรื่อง การพัฒนาระบบงาน
สัมมนา
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานดาน
สารบรรณ

ระบบงาน
1. ฝกอบรม
พ.ค.59- 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การใชงาน
สารบรรณ
2. ประชุม
ธ.ค.63 2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
สัมมนา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการที่มตี อการใหบริการของ
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

1. ระบบงานฝก
1. ฝกอบรม
พ.ค.59- 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
1. คูมือการใชงานระบบงานฝก
ประสบการณ 2. ประชุม
ธ.ค.63 2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ประสบการณวิชาชีพ
วิชาชีพ
สัมมนา
2. งานวิจัย เรื่อง กลยุทธการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝก
2. งานกิจการ
ประสบการณวิชาชีพของสํานักงาน
นักศึกษา
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

18
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งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา
พัฒนาตนเอง

(1) (2)
(3)
4 งานบริหาร นางสาว
ทั่วไป
ชลกาญจน
กันธะวงค

(4)
(5)
นักวิชาการ ระบบงาน
ศึกษา
สารบรรณ

5 งานบริหาร นางสาว
ทั่วไป
พักตรพิมล
สมบัติใหม

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(6)
ฝกอบรม

(7)
(8)
ต.ค.-ธ.ค.63 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

นักวิชาการ ระบบงบประมาณ
เงินและบัญชี การเงิน

1. ฝกอบรม
2. ประชุม
สัมมนา

ต.ค.-ธ.ค.63 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

6 งานบริหาร นางสาวณัฐนันท นักวิเคราะห ระบบงบประมาณ
ทั่วไป
โสภา
นโยบาย
การเงิน
และแผน

1. ฝกอบรม
2. ประชุม
สัมมนา

พ.ค.59- 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
ธ.ค.63 2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

7 งานบริหาร นางสาว
ทั่วไป
ณัฐติการณ
ฝนเฝอ

1. ฝกอบรม
2. ประชุม
สัมมนา

ต.ค.-ธ.ค.63 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

นักวิชาการ ระบบพัสดุ
พัสดุ

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
 
พนักงาน
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีปฏิบัติใน
ราชการ
งานสารบรรณ
2. งานวิเคราะห เรื่อง การพัฒนาระบบ
งานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดานสารบรรณ
 
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีปฏิบัติใน
การเดินทางไปราชการ
2. งานวิเคราะห เรื่อง การเบิกจายเงิน
ไปราชการ
 
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีปฏิบัติในการ
จัดกิจกรรมโครงการ
2. งานวิจยั เรือ่ ง สภาพการมีงานทําบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
พ.ศ.2561
 
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีปฏิบัติใน
การเบิกจายวัสดุคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
2. งานวิเคราะห เรื่อง การพัฒนาระบบ
การเบิกจายวัสดุคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

ภาคผนวก 2
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ที่

งาน

(1) (2)
8 งานวิจัย
และบริการ
การศึกษา
9 งานวิจัย
และบริการ
การศึกษา

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา
พัฒนาตนเอง

(3)
(4)
(5)
นางสาวณัฐชา นักวิชาการ ระบบงานวิชาการ
วงคษารภี
ศึกษา

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(6)
1. ฝกอบรม
2. ประชุม
สัมมนา
1. ฝกอบรม
2. ประชุม
สัมมนา

(7)
(8)
พ.ค.59- 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
ธ.ค.63 2. ลดระยะเวลาการปฏิบัตงิ าน

10 งานวิจัย นางสาวจิรารักษ นักวิชาการ ระบบงานหองสมุด 1. ฝกอบรม
และบริการ คนขยัน
ศึกษา
ลายสืไท
2. ประชุม
การศึกษา
สัมมนา

พ.ค.59- 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
ธ.ค.63 2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

11 งานวิจัย นางสาวสุดารัตน นักวิชาการ ระบบงาน
และบริการ สมบัติ
ศึกษา
ศูนยญี่ปุนศึกษา
การศึกษา

1. ฝกอบรม
2. ประชุม
สัมมนา

พ.ค.59- 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
ธ.ค.63 2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ฝกอบรม

พ.ค.59- 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
ธ.ค.63 2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

นางสาว
นิติกาญจ
เซ็งคะแส

12 งานวิจัย นายปฐมพงษ
และบริการ กันทะวงศ
การศึกษา

นักวิชาการ ระบบงาน
ศึกษา
ศูนยเกาหลีศึกษา

นักวิชาการ ระบบงานสารสนเทศ
ศึกษา
และเทคโนโลยี

พ.ค.59- 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
ธ.ค.63 2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
 
1. คูม อื ปฏิบตั งิ าน เรือ่ ง การจัดสอนจัดสอบ
2. งานวิเคราะห เรื่อง การพัฒนางานจัด
สอบคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีและแนวปฏิบัติ
การจัดกิจกรรมศูนยเกาหลีศึกษา
2. งานวิเคราะห เรื่อง การพัฒนากิจกรรม
ศูนยเกาหลีศึกษา
 
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีและแนวปฏิบัติ
การจัดกิจกรรมหองลายสืไท
2. งานวิเคราะห เรื่อง การพัฒนากิจกรรม
หองลายสืไท
 
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีและแนวปฏิบัติ
การจัดกิจกรรมศูนยเกาหลีศึกษา
2. งานวิเคราะห เรื่อง การพัฒนากิจกรรม
ศูนยญี่ปุนศึกษา
 
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารออนไลน
2. งานวิเคราะห เรื่อง การพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ
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ที่

ภาคผนวก 2
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งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
13 งานวิจัย นายพิชิตไพร
และบริการ สําราญ
การศึกษา
14 งานวิจัย
และบริการ
การศึกษา
15 งานวิจัย
และบริการ
การศึกษา
16 งานวิจัย
และบริการ
การศึกษา
17 งานวิจัย
และบริการ
การศึกษา
18 งานวิจัย
และบริการ
การศึกษา

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา
พัฒนาตนเอง

(4)
(5)
นักวิชาการ ระบบงานสารสนเทศ
ศึกษา
และเทคโนโลยี

นายนรเศรษฐ นักวิชาการ ระบบงานวิชาการ
รัตตประดิษฐ ศึกษา
และเทคโนโลยี

(6)
ฝกอบรม

ฝกอบรม

นางสาวชัชชญา นักวิชาการ ระบบงาน
ชุติณัฐภูวดล ศึกษา
บริการวิชาการ

1. ฝกอบรม
2. ทําวิจัย

นางสาว
นํ้าเพชร
เตปนสาย
นายอดิศักดิ์
ดวงตาสิทธิ์

นักวิชาการ ระบบงานวิจัย
ศึกษา

1. ฝกอบรม
2. ทําวิจัย

นักวิชาการ ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร คณะ

ฝกอบรม

นางสาว
พิชชาพร
โอภาศ

นักวิชาการ ระบบงาน
ศึกษา
บริการวิชาการ

ฝกอบรม

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
 
พ.ค.59- 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การตัดตอวิดีโอ
เบื้องตนโดยใชโปรแกรม Sony vegas
ธ.ค.63 2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
2. คูมือการใชโปรแกรมจัดการรูปภาพให
เปนภาพเคลื่อนไหวโดยใชโปรแกรม
proshow
พ.ค.59- 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง  
งานวิเคราะห เรื่อง การพัฒนาระบบการ
ธ.ค.63 2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ผลิตเอกสารคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
บรรจุ ป 60
ม.ค.61- 1. สรางระบบการบริการ
ธ.ค.63
ดานวิชาการ
2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
บรรจุ ป 60
ม.ค.61- 1. สรางระบบการจัดการ
ธ.ค.63
งานวิจัย
2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
พ.ค.59- 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
ธ.ค.63 2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ม.ค.61- 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
ธ.ค.63 2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

บรรจุ ป 60

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

21

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(คณะกรรมการประจําหนวยงานพิจารณาแลว ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 4 เม.ย. 2561)
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

(1) (2)
(3)
(4)
1 งานบริหาร นางกนกวรรณ หัวหนา
ทั่วไป
พวงลังกา
สํานักงาน
คณบดี

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

ชวงเวลา
วิธีการพัฒนา พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(5)
การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

(6)
ฝกอบรม

2 งานบริหาร นางนงคราญ เจาหนาที่งาน 1. การจัดซื้อ จัดจางและ
ทั่วไป
มอญแสง
บริหารทั่วไป การบริหารสัญญา
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานดานการเงิน
การคลังภาครัฐ
3. การเตรียมความพรอมสูการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
3 งานวิจัย นายพงษชนะ นักวิชาการ 1. เทคนิคและการปฏิบัติ
และบริการ ชุติมา
ศึกษา
ทางเทคโนโลยีเซรามิก
การศึกษา
2. การปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

การอบรม

การอบรม

(7)
(8)
มี.ค.61 1. เทคนิคและเครื่องมือ
ที่ใชในการจัดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน
2. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ไมจําเปน
ต.ค.61 สามารถดําเนินการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารสัญญา
ตามระเบียบกระทรวงการ
คลังไดถูกตอง

ม.ค.61 1. ไดฝกปฏิบัติเกิดความ
ชํานาญมากขึ้น
2. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง

กําหนดจัดทํา
ผลงานเพื่อขอ
กําหนดตําแหนง
(ป พ.ศ.)
61 62 63
(9)

ชื่อผลงาน
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
งานวิจัย)
(10)

หมายเหตุ
(11)
ขาราชการ

เกษียณ
อายุ
ราชการ
ป 63

พนักงาน
ราชการ
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ที่
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งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

(1) (2)
(3)
(4)
4 งานวิจัย นางอุทัยวรรณ หัวหนางาน
และบริการ ปนนา
วิจยั และ
การศึกษา
บริการ
การศึกษา
5 งานบริหาร นางศิริพร
หัวหนางาน
ทั่วไป
ปญญาอินทร บริหารทั่วไป

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง
(5)
1. การเริ่มตนการทําวิจัย
2. การใชสถิติในการทําวิจัย

ชวงเวลา
วิธีการพัฒนา พัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

(6)
ฝกอบรม

1. การเขียนรายงานการประชุม 1. การอบรม
2. การจัดเก็บและทําลายเอกสาร 2. ศึกษาดู
งาน
3. งานวิจัย

6 งานบริหาร นายมงคล
ทั่วไป
กันทะปอ

นักวิชาการ 1. การเขียนโปรแกรมบน
คอมพิวเตอร Android
2. การพัฒนาเว็บไซต

การอบรม

7 งานบริหาร นางผุดผอง
ทั่วไป
ยี่บุน

เจาหนาที่ คูมือการปฏิบัติงานสารบรรณ
บริหารทั่วไป

การอบรม

ผลลัพธที่คาดหวัง

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)

งานพัฒนา : ระบบการจัดสงรายชื่อ
นักศึกษาไมมีสิทธิสอบ

(7)
(8)
พ.ค.61 1. ไดหัวขอทําวิจยั
2. รูวิธีการทําวิจัย
3. รูสถิติการทําวิจัย
เพื่อพัฒนางานวิจัย
พ.ค.61 1. ไดแนวปฏิบัติการเขียน 
รายงานการประชุมที่
ถูกตองตามหลักการเขียน
รายงานการประชุม
2. งานวิจัย 1 เลม
3. คูมือการจัดเก็บเอกสาร
พ.ค.61 ความชํานาญในการพัฒนา
เว็บไซตและโปรแกรมบน
Android

เม.ย.61 ไดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
งานสารบรรณของคณะ
วิทยาศาสตรนาํ ไปเผยแพรให
กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีนําไปปฏิบัติ
ใหถูกตอง

งานพัฒนา : ระบบการจัดเก็บ
และทําลายเอกสาร

 1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
ระบบสารสนเทศการเบิกจาย
งบประมาณของคณะ
2. งานวิจัย เรื่อง ระบบสารสนเทศ
การเบิกจายงบประมาณ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง
งานดานสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
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ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
8 งานบริหาร นางสาว
ทั่วไป
นิพพิชฌน
เบ็ญจกรรณ

9 งานบริหาร นางสุภาพร
ทั่วไป
ปลันธนดิลก

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

(4)
(5)
นักวิชาการ 1. การจัดซื้อ จัดจางและ
พัสดุ
การบริหารสัญญา
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานดานการเงิน
การคลังภาครัฐ
3. การเตรียมความพรอม
สูการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
นักวิชาการ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การเงินและ การเงินเบิกจาย
บัญชี

10 งานบริหาร นายประสาท เจาหนาที่ กระบวนการงานสารบรรณ
ทั่วไป
ธรรมชัย
บริหารทั่วไป
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
 คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อ
การอบรม ต.ค.61 สามารถดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารสัญญา
จัดจางและการบริหารสัญญา
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ไดถูกตอง

การอบรม

การอบรม


พ.ค.61 1. ทราบแนวปฏิบัติ กฎ
ระเบียบ ขอบังคับที่
เกี่ยวของ
2. สามารถตอบปญหา
ขอซักถาม และแกปญหา
จากการทํางานได
พ.ค.61 เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถ 
ดําเนินการรับ-สง หนังสือ
ราชการเปนไปตามขั้นตอน
และถูกตองตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526

1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจาย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
2. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การฝกอบรม
ประชุม และสัมมนา
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหาร
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
การปฏิบัติงานสารบรรณ
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งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

(1) (2)
(3)
(4)
11 งานบริหาร นางสาวกรกมล เจาหนาที่
ทั่วไป
พรหมายน
ปฏิบัติงาน
บริหาร

12 งานบริหาร นางสาว
ทั่วไป
อมลรัศมิ์
จันทรแกว
13 งานวิจัย นางสาว
และบริการ จารุวรรณ
การศึกษา พากเพียร

นักวิเคราะห
นโยบาย
และแผน
นักวิชาการ
ศึกษา

14 งานวิจัย นางรุงทิวา
และบริการ แซแต
การศึกษา

นักวิชาการ
ศึกษา

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
 คูมือปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการงาน
1. แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนขาว 1. การอบรม มิ.ย.61 1. สามารถฝกปฏิบัตใิ หเกิด
ความชํานาญมากขึ้นใน
บริหารทั่วไป
เพื่อการประชาสัมพันธ
2. Work shop
การเขียนขาวประชาสัมพันธ
2. เทคนิคการเปนพิธีกรมืออาชีพ
สามารถจับประเด็นขาวได
อยางถูกตอง
2. สามารถเปนพิธีกรอยาง
มืออาชีพ
บรรจุ
การเขียนและประเมินโครงการ การอบรม พ.ค.61 เพื่อใหการเขียนและประเมิน
ป 60
โครงการมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

บมเพาะนักวิจัยสายสนับสนุน
การอบรม ต.ค.61 1. สามารถดําเนินงานวิจัยได
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจดสิทธิบัตร
2. สามารถตอบปญหาและ
งานวิจัย
แกปญหาดานงานวิจัย
และบริการวิชาการได

อบรมนักกิจกรรม
การอบรม พ.ค.61 ไดฝกปฏิบัติใหเกิดความ
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดกิจกรรม
ชํานาญในงานมากขึ้น

ภาคผนวก 2
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ที่

งาน

(1) (2)
15 งานวิจัย
และบริการ
การศึกษา

16 งานวิจัย
และบริการ
การศึกษา

25

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ชื่อ - สกุล ตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

คูมือการใชงาน เครื่องมือวิเคราะห
นายพิชิต
นักวิชาการ 1. งานดานปฏิบัติการวิเคราะห การอบรม มี.ค.61 นําความรูที่ไดมาพัฒนา
เทคนิค และวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
ชั้นสูง
พรมเสนใจ ศึกษา
ตัวอยางโลหะหนัก
ที่เกี่ยวกับการใชงาน
2. งานเกี่ยวกับมาตรฐานของ
เครื่องมือวิเคราะหชั้นสูง
หองปฏิบัติการทดสอบ เชน
QC, Validation, ISO
และ Uncertainty
3. การเปาแกวเบื้องตน
4. การเตรียมตัวอยางและ
การวิเคราะหดวยเครื่องมือ
ชั้นสูง
5. การเขียนคูมือปฏิบัติงาน
ฝกอบรม เม.ย.61 1. ทราบวิธีการปฏิบัติการ 
นายธงชัย
นักวิชาการ 1. งานทางดานปฏิบตั ิการ
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดเตรียม
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ทางเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศรีตะปญญะ ศึกษา
หองปฏิบัติการเครื่องมือและ
อุปกรณสําหรับปฏิบัติการ
2. งานทางดานจุลชีววิทยา
ที่ถูกตอง
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ชีววิทยาและเทคโนโลยี
2. ทราบวิธีการปฏิบัติการ
2. งานวิจัย เรื่อง การขยายพันธุ
ชีวภาพ
ทางดานจุลชีววิทยา
จันทนผา โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยง
3. งานทางดานเครื่องมือ
ชีววิทยาและเทคโนโลยี
เนื้อเยื่อ Microporpagation of
วิทยาศาสตร
ชีวภาพ
Dracaena Loureiri Gagnep.
3. ทราบวิธีการปฏิบัติและ
การใชงานเครื่องมือ
วิทยาศาสตร
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งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
17 งานวิจัย นายธีรพันธ
และบริการ แซโซง
การศึกษา

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

(4)
(5)
นักวิชาการ 1. งานทางดานปฏิบัติการ
ศึกษา
ฟสิกสนาโน
2. งานทางดานปฏิบัติการ
โซลารเซลล
3. งานทางดานปฏิบัติการ
ฟสิกสบรรยากาศ

18 งานวิจัย นางสาวนิตยา นักวิชาการ เทคนิคการจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน
และบริการ เสนดี
ศึกษา
การศึกษา
19 งานวิจัย นางณัฏฐนันท นักวิชาการ 1. การพัฒนาหองปฏิบัติการ
และบริการ เรียบเรียง
ศึกษา
2. การซอมแซมผลิตสื่อและ
การศึกษา
อุปกรณ

ชวงเวลา
วิธีการพัฒนา พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(6)
การอบรม

การอบรม

1. การอบรม
2. ศึกษา
ดูงาน

(7)
(8)
มี.ค.61 1. ทราบวิธีการปฏิบัติการ
ทางดานเทคโนโลยี
นาโนฟสิกส
2. ทราบวิธีการปฏิบัติการ
ดานการติดตั้งและใชงาน
จากแผนโซลารเซลล
3. ทราบวิธีการปฏิบัติ
และการใชงานโปรแกรม
ในการวิเคราะหหรือ
คาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้น
ของบรรยากาศ
พ.ค.61 1. ไดฝกการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตอง
2. ไดเลมคูมือการปฏิบัติงาน
ที่ถูกตอง
พ.ค.61 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่
หลากหลาย
2. ลดปริมาณการซื้อวัสดุ
การทดลอง

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)

คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดเตรียม
หองปฏิบัติการเครื่องมือและอุปกรณ
สําหรับปฏิบัติการทางดานฟสิกสชั้นสูง



คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การฝก
ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
วทบ.
 1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหาร
จัดการเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุ
ในรายวิชาฟสิกสทั่วไป
2. งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจ
ในการใหบริการในหองปฏิบัติการ
ฟสิกสทั่วไป 1
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล ตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
 คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดเตรียม
20 งานวิจัย นางจันทรจิรา นักวิชาการ 1. เครื่องมือวิทยาศาสตร
การอบรม พ.ค.61 นําความรูที่ไดมาพัฒนา
หองปฏิบัติการเครื่องมือ
และบริการ สมจิต
ศึกษา
2. งานเกี่ยวกับมาตรฐาน
เทคนิคและวิธีการปฏิบตั ิงาน
มาประยุกตใชกับงานจริง
การศึกษา
หองปฏิบัติการ
 คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การเตรียม
21 งานวิจัย นางสาว
นักวิชาการ อบรมเทคนิคการใชเครื่องมือ
การอบรม พ.ค.61 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
และบริการ ศิริลักษณ
ศึกษา
และความปลอดภัยทาง
2. เพิ่มพูนความรูและ
ปฏิบตั ิการชีววิทยาพื้นฐาน
การศึกษา นพคุณ
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ประสบการณ
 คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การเตรียม
22 งานวิจัย นายทนงศักดิ์ นักวิชาการ อบรมเทคนิคการใชเครื่องมือ
การอบรม พ.ค.61 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
และบริการ ปาระมีศรี
ศึกษา
และความปลอดภัยทาง
2. เพิ่มพูนความรูและ
ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
การศึกษา
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ประสบการณ

การอบรม พ.ค.61 1. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
1. คูมือปฏิบัติงาน
23 งานวิจัย นายเจษฎา นักวิชาการ 1. ระบบสนับสนุนการเรียน
การสอน
ใหผูสอน
2. งานวิเคราะหระบบบล็อก
และบริการ มีทรัพย
ศึกษา
2. บล็อกสนับสนุนทางการศึกษา
2. สนับสนุนการเผยแพร
สนับสนุนการเรียนการสอน
การศึกษา
การเรียนการสอน

คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
24 งานวิจัย นายกรีฑา
นักวิชาการ 1. เทคนิคการสอนและการ
การอบรม พ.ค.61 1. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
และบริการ ปลันธนดิลก ศึกษา
ใหคําปรึกษา
ใหผูสอน
การศึกษา
2. เทคนิคการจัดทําวิธีเขียน
2. สนับสนุนการเผยแพร
การเรียนการสอน
คูมือปฏิบัติงาน

25 งานวิจัย นายณัฐพร นักวิชาการ 1. ระบบสนับสนุนการเรียน
การอบรม พ.ค.61 1. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตั้งระบบ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอรเครือขาย
และบริการ ปงมูลทา
ศึกษา
การสอน
ใหผูสอน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
การศึกษา
2. การใชเครื่องมืออุปกรณทาง
2. สนับสนุนการเผยแพรการ
คอมพิวเตอรและเครือขาย
เรียนการสอน
3. การใชโปรแกรมสําหรับ
สนับสนุนการเรียนการสอน
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งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

(1) (2)
(3)
(4)
26 งานวิจัย นางสาวทัศนีย นักวิชาการ
และบริการ ไชยฮอย
ศึกษา
การศึกษา
27 งานวิจัย นายวิทยา
และบริการ มาบุญธรรม
การศึกษา

28 งานวิจัย
และบริการ
การศึกษา
29 งานวิจัย
และบริการ
การศึกษา

นักวิชาการ
ศึกษา

นางสาวอัจฉรา นักวิชาการ
คําฝน
ศึกษา
นางสาวมัตติกา นักวิชาการ
ฝนมงคล
ศึกษา

30 งานวิจัย นางสาว
และบริการ ลักษณนารา
การศึกษา คํารศ

นักวิชาการ
ศึกษา

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

คูมือดานการประกันคุณภาพ
1. การประกันคุณภาพการศึกษา 1. การอบรม พ.ค.61 1. คูมืองานหองปฏิบัตกิ าร
2. คูมือบริการชุมชน
หองปฏิบัติการ
หองปฏิบัติการ
2. วิจัย
และทองถิ่น
2. งานบริการชุมชนและทองถิ่น
3. งานวิจัย 1 เรื่อง
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหาร
ระบบบริหารจัดการหองปฏิบัติ 1. การอบรม พ.ค.61 1. ทราบถึงระบบการบริหาร 
จัดการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
การคอมพิวเตอร
2. ศึกษา
จัดการที่ดีและมี
2. งานวิเคราะห เรื่อง การพัฒนา
ดูงาน
ประสิทธิภาพ
ระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
3. การแลก
2. สามารถนํามาใชปรับปรุง
การใหบริหารหองปฏิบัติการ
เปลี่ยน
การบริการใหดีขึ้น
คอมพิวเตอร
เรียนรู
3. สรางความรวมมือระหวาง
หนวยงาน
 คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดเตรียม
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การอบรม พ.ค.61 1. ไดฝกปฏิบัติเกิดความ
หองปฏิบัติการ รายวิชา การบริการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน
ชํานาญมากขึ้น
สาธารณสุขปฐมภูมิ
2. ทราบวิธีปฏิบัติท่ถี ูกตอง

คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับหองปฏิบัติการ
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การอบรม พ.ค.61 1. นําความรูที่ไดมาพัฒนา
อาหาร
หองคหกรรมศาสตร
ในงานของตนเอง
2. เทคนิคการจัดทําคูม อื ปฏิบตั งิ าน
2. ไดความรูใ หม ๆ มาปรับปรุง
เพื่อใหเกิดประโยชน
 คูมือการใชอุปกรณทางวิทยาศาสตร
1. งานเครื่องมือวิทยาศาสตร
การอบรม ม.ค.63 นําความรูที่ไดมาพัฒนา
2. งานเกี่ยวกับมาตรฐาน
เทคนิคและวิธีการปฏิบัติงาน
พื้นฐานในหองปฏิบัติการเคมี
หองปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวกับการใชงานในหอง
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
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ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

(1) (2)
(3)
(4)
31 งานวิจัย นายประพันธ นักวิชาการ
และบริการ ดวงดี
ศึกษา
การศึกษา
32 งานวิจัย นายไมตรี
และบริการ มูลกันทา
การศึกษา

นักวิชาการ
ศึกษา

33 งานวิจัย นางกมลพรรณ นักวิชาการ
และบริการ เมืองมา
ศึกษา
การศึกษา

29

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีปฏิบัติการ
เทคนิคเชิงปฏิบัติการเครื่องมือ 1. การอบรม เม.ย.61 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง 
ใชและการดูแลรักษาเครื่องมือวัด
2. Work
2. ลดระยะเวลาการ
ทางดานอุตสาหกรรม
shop
ปฏิบัติงาน
2. งานวิจยั เรือ่ ง การศึกษาเครือ่ งมือ
3. ไดฝกปฏิบัติใหเกิด
ความชํานาญมากขึ้น
วัดในงานอุตสาหกรรม
บรรจุ
1. งานดานปฏิบัติการวิเคราะห การอบรม พ.ค.61 นําความรูที่ไดมาพัฒนา
ป 60
ตัวอยางดานสิ่งแวดลอม
และวิธีการปฏิบัติงานดาน
2. งานเกี่ยวกับมาตรฐานของ
สิ่งแวดลอมและที่เกี่ยวกับ
หองปฏิบัติการทดสอบ เชน
การใชงานเครื่องมือวิเคราะห
QC, Validation.ISO และ
ชั้นสูง
Uncertainty
3. การเตรียมตัวอยางและการ
วิเคราะหดวยเครื่องมือชั้นสูง
4. การเขียนคูมือปฏิบัติงาน
บรรจุ
1. การพัฒนาหองปฏิบัติการ 1. การอบรม พ.ค.61 1. ทราบวิธีการปฏิบัติงาน
ป 61
2. การซอมแซมผลิตสื่อ
2. การศึกษา
ที่หลากหลาย
และอุปกรณ
ดูงาน
2. ลดปริมาณการซื้อวัสดุ
อุปกรณ

30
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คณะวิทยาการจัดการ

(คณะกรรมการประจําหนวยงานพิจารณาแลว ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค. 2561)
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
1 งานบริหาร นางสุนีย
ทั่วไป
ทองอินทร

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

(4)
(5)
หัวหนา เทคนิคการจดบันทึก
สํานักงาน และจัดทํารายงาน
คณบดี
การประชุม

2 งานบริหาร นางสาวสรัญญา นักวิชาการ 1. การปฏิบัติงาน
ทั่วไป
สิทธิชยั
พัสดุและ
ดานพัสดุอยางมี
หัวหนางาน ประสิทธิภาพ
บริหารงาน 2. ระบบ ระเบียบการ
ทั่วไป
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3. การเขียนรายงาน
การพัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา
(6)
ฝกอบรม

ฝกอบรม

ชวงเวลา
พัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ผลลัพธที่คาดหวัง

กําหนดจัดทํา
ผลงานเพื่อขอ
กําหนดตําแหนง
(ป พ.ศ.)
61 62 63
(9)

(7)
(8)
ก.ค.-ก.ย. มีความรูความเขาใจในเรื่องของ
61 เทคนิคการจดบันทึกและจัดทํา
รายงานการประชุมอยางถูกตอง
แมนยํา ไมหลงประเด็น และนํา
ความรูที่ไดไปประยุกตใชในการ
จดบันทึกและจัดทํารายงานการ
ประชุมไดอยางมีประสิทธิผลใน
การทํางาน

มี.ค.-เม.ย. ทําใหทราบและรูถึงระเบียบ
61 ขอบังคับ แนวปฏิบัติที่ชัดเจน
ถูกตอง

ชื่อผลงาน
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
งานวิจัย)
(10)

หมายเหตุ
(11)
ขาราชการ

1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจาง
2. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง ระเบียบการ
เบิกจาย
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31

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล ตําแหนง
พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
พัฒนา
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

3 งานบริหาร นายสิรวิชญ นักวิชาการ การปฏิบัติงานการเงิน ฝกอบรม
มี.ค.61 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ
ทั่วไป
อุดมปละ
เงินและ ที่มีประสิทธิภาพ
2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
2. การวิเคราะหการพัฒนาระบบงาน
บัญชี
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดานการเดินทางไปราชการ

4 งานบริหาร นายสิทธิพงษ นักวิชาการ 1. Database
1. ฝกอบรม
เม.ย.61 มีความรูในการจัดการฐานขอมูล
คูมือผูใชงานระบบ และคูมือในการพัฒนา พนักงาน
ราชการ
ทั่วไป
นันตา
คอมพิวเตอร 2. Application
2. Work shop
การพัฒนาซอฟตแวรและ
ซอฟตแวร
and Software
การออกแบบระบบใหตรงกับ
Development
ความตองการของผูใชงานระบบ
3. Graphics Design/
Web Design

32

ที่
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งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
5 งานบริหาร นางสาว
ทั่วไป
ประภัสสร
ขาวงาม

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

(4)
(5)
เจาหนาที่ 1. ระบบงานสารบรรณ
บริหารงาน และหนังสือราชการ
ทั่วไป
2. งานวิเคราะห
กลั่นกรองหนังสือ
ราชการ และการ
เกษียณหนังสือ
ราชการ

วิธีการ
พัฒนา
(6)
ฝกอบรม

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(7)
(8)
มี.ค.-ก.ย.61 1. มีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
ในการปฏิบัติงานดาน
สารบรรณภาครัฐ
2. สามารถเขียนหนังสือราชการ
ใหมีความถูกตองตามหลักการ
เขียนที่ดี
3. นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. อธิบายหลักการเขียนและ
หลักการวิเคราะหตรวจแก
กลั่นกรองหนังสือราชการ
ทุกประเภท
5. วิเคราะหกลั่นกรองหนังสือ
ราชการทั้งในดานรูปแบบ
เนื้อหา และการใชภาษาได
อยางเหมาะสม
6. สามารถตรวจแกหนังสือ
ราชการโดยใชเครื่องหมาย
อยางถูกตอง

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)

1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีปฏิบัติในการ
เดินทางไปราชการเพื่อพัฒนาตนเอง
2. งานวิเคราะห เรื่อง การพัฒนาระบบงาน
เพื่อลดการใชกระดาษ และนําสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นมาใช
3. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอน
ในการเกษียณหนังสือราชการ
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ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
6 งานบริหาร นางสาว
ทั่วไป
เบญจมาศ
สีตะพันธุ

ตําแหนง
(4)
เจาหนาที่
บริหารงาน
ทั่วไป

7 งานบริหาร นางสาวลําดวน เจาหนาที่
ทั่วไป
ไชยอาษา
บริหารงาน
ทั่วไป

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
พัฒนาตนเอง
พัฒนา
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
 1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การเผยแพรขาว
การฟงบรรยาย เม.ย.61 1. ความสําคัญของบุคลิกภาพ 
1. การพัฒนา
การฝกปฏิบัติ ก.ค.61
ประชาสัมพันธจากหนวยงานตาง ๆ
และการแกปญหาเฉพาะหนา
บุคลิกภาพและ
ฝกอบรม
บนหนาเว็บไซต
ส.ค.61
การพูดในวาระและโอกาสตาง ๆ
ศิลปะการพูด
2. งานวิจัย เรื่อง ชองทางการรับขาวสาร
2. แนวทาง รูปแบบและเปาหมาย
เพื่อการเปนผูนํา
จากคณะ ของนักศึกษาคณะวิทยาการ
การทําผลงาน รูปแบบโครงสราง
2. การทําผลงานทาง
จัดการภาคปกติ
การทําผลงาน แนวทาง
วิชาชีพตามระเบียบ
3. งานวิจัย เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษา
โครงสรางคณะกรรมการที่มี
กพร.มหาดไทย และ
คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ
ผลตอการพิจารณา
กพอ.ระดับชํานาญ
งานและชํานาญการ
รหัส 57-60 ทีม่ ตี อ ระบบการจัดการเรียน
3. ไดรับความรู ความเขาใจ
การสอนของคณะวิทยาการจัดการ
3. การเขียนเพื่อการ
เกี่ยวกับหลักการเขียน
ประชาสัมพันธ
เพื่อการประชาสัมพันธ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ดานงานเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ เพื่อการสราง
ภาพลักษณที่ดีแกองคกร
การปฏิบัติงาน
ฝกอบรม
พ.ค.61 1. ทราบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ    1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีการและขั้นตอน
สารบรรณและการ
งานสารบรรณที่ถูกตอง
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ
เขียนหนังสือราชการ
2. ทราบแนวทาง ในการลด
2. งานวิเคราะห เรื่อง การลดขั้นตอน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานสารบรรณ เพื่อให
เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
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หมายเหตุ
(11)
พนักงาน
ราชการ

พนักงาน
ราชการ

34

ที่

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

งาน

(1) (2)
8 งานบริหาร
ทั่วไป

9 งานบริหาร
ทั่วไป
10 งานบริหาร
ทั่วไป

11 งานบริหาร
ทั่วไป
12 งานบริหาร
ทั่วไป

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ชื่อ - สกุล ตําแหนง
พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
พัฒนา
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทํา
นางสาว
นักวิเคราะห การจัดทําแผนกลยุทธ 1. ฝกอบรม
พ.ค.61 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
แผนปฏิบัติงานประจําป
ฉัตรภรณ กาวี นโยบาย และแผนปฏิบัติการ 2. Work Shop
2. ไดฝกปฏิบัติความชํานาญ
มากขึ้น
2. งานวิเคราะห เรื่อง งบประมาณ 2561
และแผน เพื่อความเปนเลิศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม

นายเฉลิมวุฒิ ผูปฏิบัติงาน การใชงานและ
ฝกอบรม
พ.ค.61 1. ทราบวิธีปปฏิบัติงานที่ถูกตอง
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การใหบริการ
ดานโสตทัศนศึกษา
อุชัยวงษ
โสต
การบํารุงรักษา
2. เกิดความชํานาญมากขึ้น
ทัศนศึกษา โสตทัศนศึกษา

นางศรีเพ็ญ ผูปฏิบัติงาน การใชอุปกรณ
ฝกอบรม
พ.ค.61 1. ทราบขั้นตอนในการใชวัสดุ
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีการและขั้นตอนใน
คําปญโย
บริการ
ในการทําความสะอาด
อุปกรณในการทําความสะอาด
การใชวัสดุอุปกรณในการทําความสะอาด
อยางถูกวิธี
เพื่อลดเวลาในการปฏิบัติงาน
2. ทราบแนวทางในการลด
ระยะเวลาในการทําความ
สะอาด

ฝกอบรม
เม.ย.62 1. ทราบวิธีปฏิบัติงานที่ถูกตอง
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การใชอุปกรณและ
นางลัดดาวรรณ ผูปฏิบัติงาน การใหบริการ
ทรงธิบาย
บริการ
แบบมืออาชีพ
2. ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ผลิตภัณฑในการทําความสะอาดเพื่อใหเกิด
3. ปฏิบัติงานใหเกิดความชํานาญ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

เม.ย.61 1. สามารถจัดสวนไดสวยงามขึ้น
นายสุรเดช ผูปฏิบัติงาน การจัดสวนแบบ
1. ฝกอบรม
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดสวน
2. ไดรเู ทคนิคเชิงลึกในการจัดสวน
เรือนดี
บริการ
มืออาชีพ
2. เขารวม
แบบมืออาชีพ
กิจกรรม
3. ไดความคิดสรางสรรคในการ
จัดสวน
4. สามารถจัดสวนไดทุกรูปแบบ
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล ตําแหนง
พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
พัฒนา
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
 คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดสวน
13 งานบริหาร นายวีระศักดิ์ ผูปฏิบัติ การจัดสวนและตกแตง ฝกอบรม
เม.ย.63 1. เทคนิคในการจัดสวนที่ถูกตอง
และการตกแตงสวน
ทั่วไป
ผักหวาน
งานบริการ สวนในแตละภูมิภาค
2. เสริมสรางสมรรถนะในการ
ทํางานที่ดีขึ้น
14 งานบริหาร นายดวงเนตร ผูปฏิบัติ การใชพลังงานทดแทน ฝกอบรม
พ.ค.61 1. ไดฝกปฏิบัติทําใหเกิดความ 
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตั้งระบบ
ทั่วไป
ขุนนา
งานชาง โดยใชพลังงาน
ชํานาญมากขึ้น
การใชงานพลังงานทดแทนโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย
2. ลดระยะเวลาปฏิบัติงาน
แสงอาทิตย (โซลารเซลล)
มิ.ย.61 1. มีความรูและทักษะในการใช 
15 งานวิจัย นายพิสิฐ
1. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การนําหนังสือ
บรรณารักษ 1. พัฒนาทักษะในการ ฝกอบรม/
ใชเทคโนโลยี
สัมมนา
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และบริการ ศรีใจภา
ขึ้นชั้นและการจัดเรียงหนังสือ
สารสนเทศในยุค 4.0 เชิงปฏิบัติการ
2. มีทักษะ และบุคลิกภาพที่ดี
การศึกษา
2. งานวิจยั เรือ่ ง ศึกษาพฤติกรรมการสืบคน
2. การบริการเชิงรุก
ในการใหบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษา
ชั้นปที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ
ในยุค 4.0

1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติงาน
16 งานวิจัย นายนิพนธ
บรรณารักษ การเรียนรูและเขาถึง 1. เขารวม
ต.ค.61 1. เพื่อการพัฒนาตนเอง
ในหองสมุดดิจิทัล
และบริการ ทองคํา
หองสมุดระบบดิจิทัล
กิจกรรม
ในการปรับเปลี่ยนหองสมุด
2. งานวิเคราะห เรือ่ ง การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การศึกษา
2. ฝกอบรม
ในยุคดิจิทัล
ในการปฏิบตั งิ านระบบหองสมุดดิจทิ ลั
3. Work Shop
2. เรียนรูในความกาวหนาทาง IT
3. สรางแรงจูงใจและมีความคิด
สรางสรรคในงานบรรณารักษ
4. ศึกษาและติดตาม
นวัตกรรมใหม
5. นําความรูที่ไดเพื่อพัฒนา
ตนเอง
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งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

(1) (2)
(3)
17 งานวิจัย นายพลากร
และบริการ กวางนอน
การศึกษา

(4)
(5)
(6)
นักวิชาการ เทคนิคการใหคาํ ปรึกษา 1. ฝกอบรม
ศึกษา
2. work shop
/หาความรู
เพิ่มเติม
3. แลกเปลี่ยน
เรียนรู
(KM)

18 งานวิจัย นางสาว
และบริการ จันทรจิรา
การศึกษา ปญญา

นักวิชาการ 1. หลักเกณฑและ
ศึกษา
แนวปฏิบัติดานการ
บริการการศึกษา
2. ความรูในการจัดทํา
คูมือปฏิบัติงาน

19 งานวิจัย นางวิไลลักษณ นักวิชาการ 1. การเขียนคูมือ
และบริการ ธูปเทียน
ศึกษา
ปฏิบัติงาน
การศึกษา
2. การพัฒนาตนเอง
เขาสูตําแหนงทาง
วิชาชีพที่สูงขึ้น

ฝกอบรม

ฝกอบรม

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
  1. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนา
มี.ค.-เม.ย.61 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะ
พ.ค.-มิ.ย.61 2. ทราบถึงระเบียบ ขอบังคับ
ก.ค.-ส.ค.61 เกี่ยวกับดานวิชาการที่มี
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การปรับปรุง
เชียงใหม
3. มีความรูและประสบการณ
2. งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะหตลาด
แรงงานสูการจัดการเรียนการสอน
ที่หลากหลายในการให
ที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา :
คําปรึกษา/ทราบถึงปญหา
คณะวิทยาการจัดการ
และแนวทางการแกปญหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ของแตละหนวยงาน

1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีการจัด
ก.ค.61 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ตารางคุมสอบ
พ.ย.61
ระเบียบหลักเกณฑขอบังคับ
2. งานวิเคราะห เรื่อง การพัฒนาระบบงาน
ใหม ๆ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานวิชาการ
2. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. มีความรูความเขาใจในการ
เขียนคูมือปฏิบัติงานและ
เทคนิคการเขียนคูมือ

พ.ย.60 1. เรียนรูแนวทางที่ถูกตอง
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีปฏิบัติในการจัด
ธ.ค.60 2. นําความรูที่ไดรับมาประยุกต
ทําวิทยานิพนธการคนควาอิสระ
ใชใหเกิดประโยชน
2. การวิเคราะหเรื่อง การพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล ตําแหนง
พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
พัฒนา
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

20 งานวิจัย นางสาวณฐรักษ นักวิชาการ 1. การทําคูมือและ
1. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง งานบริการการ
ศึกษา
ก.พ.61 1. ไดคูมือการปฏิบัติงาน
ศึกษา สวนงานการบริการสิ่งสนับสนุน
และบริการ พรมราช
ศึกษา
การทําผลงาน
วิเคราะหงาน เม.ย.62 2. ไดผลงานการวิเคราะหงาน
เม.ย.63
การบริการวิชาการของ
เพื่อปรับปรุงงานดานการ
การศึกษา
ดานการวิเคราะห
ภาควิชานิเทศศาสตร
บริการการศึกษา
งานและวิจัย
2. วิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค
3. พัฒนาตนเองเพื่อสามารถ
2. เรียนโปรแกรม
การบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
แนะนํานักศึกษาในภาคปฏิบัติ
Adobe After effect
เพื่อสนับสนุนงานบริการวิชาการ
ในดานการถายทํา ยอมสี
3. เรียนโปรแกรม
ของภาควิชานิเทศศาสตร
เทคนิคพิเศษทางดานวิทยุ
Adobe
คณะวิทยาการจัดการ
โทรทัศน และสามารถผลิตสื่อ
Photoshop
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น
Lightroom
4. พัฒนาตนเองเพื่อสามารถ
แนะนํานักศึกษาในภาคปฏิบัติ
ในดานการยอมสีภาพนิ่ง
ผลิตสื่อที่ทันสมัยยิ่งขึ้น
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล ตําแหนง
พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
พัฒนา
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการฝก
21 งานวิจัย นางสาวจารุณี นักวิชาการ 1. กาวสูการเปน
1. ฝกอบรม ก.ค.-ก.ย.61 1. มีความรูในหลักการเปนพิธีกร  
ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาคณะ
และบริการ อินตะสอน
ที่ถูกตอง มีทักษะและความ
ศึกษา
สุดยอดพิธีกรและ 2. Work shop
วิทยาการจัดการ
การศึกษา
สามารถในการพูด เกิดความ
นักพูดอยางมืออาชีพ
2. งานวิเคราะห เรื่อง การพัฒนาระบบงาน
มั่นใจในการทําหนาที่พิธีกร
2. สรางคน สราง
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สมรรถนะเพื่อสราง
ดานฝกประสบการณวิชาชีพของ
2. เขาใจในบทบาท ตระหนักถึง
ผลงานใหองคกร
3. จิตวิทยาและการ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ความสําคัญของการบริหาร
บริการปรึกษาวัยรุน
3. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและ
ตนเองและงาน พัฒนาศักยภาพ
ในปจจุบัน
ปญหาการจัดการฝกประสบการณ
ของตนเองออกมาใชได
4. การขอตําแหนงงาน
วิชาชีพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
อยางเต็มที่
ที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
3. สามารถใหคําแนะนํานักศึกษา
ในทิศทางทีถ่ กู ตองและเหมาะสม
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
4. สามารถพัฒนาตนเองถึง
ระดับอุดมศึกษา
ระดับชํานาญการ
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วิทยาลัยแมฮองสอน

(คณะกรรมการประจําหนวยงานพิจารณาแลว ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 23 มิ.ย.2561)
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

(1) (2)
(3)
1 งานบริหาร นางสาว
ทั่วไป
ทิพยยุภา
อุดมใหม

(4)
(5)
นักวิชาการ การอบรมงานการเงิน
เงินและ ในหนวยงานภาครัฐ
บัญชี

2 งานบริหาร นางสาว
ทั่วไป
เสาวณีย
วิมุตายน

นักวิชาการ การอบรมงานการเงิน
เงินและ ในหนวยงานภาครัฐ
บัญชี

3 งานบริหาร นางสาวศิริพร นักวิชาการ อบรมสัมมนาการจัดซื้อ
ทั่วไป
เขียวบุตร
พัสดุ
จัดจางโดยวิธีตกลง
ราคา
4 งานบริหาร นายภูดิท
ทั่วไป
อักษรดิษฐ

นักวิเคราะห การจัดทําแผนกลยุทธ
นโยบาย ใหมีความสอดคลอง
และแผน กับแผนตาง ๆ

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
วิธีการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
พัฒนา
หมายเหตุ
พัฒนา
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

ฝกอบรม ต.ค.61 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจายคาใชจาย
เดินทางไปราชการ
ขั้นตอนระเบียบเบิกจาย
2. งานวิเคราะห เรื่อง คาใชจายเดินทางไปราชการ
คาใชจาย
3. การพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการงาน
การเงินและบัญชี



ฝกอบรม ต.ค.61 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง เบิกจายโครงการฝกอบรม
ขั้นตอนระเบียบเบิกจาย
โครงการ
คาใชจาย
2. งานวิเคราะห เรือ่ ง คาใชจา ยในการฝกอบรม
สัมมนา
ฝกอบรม ส.ค.61 เพื่อใหมีความรูความเขาใจใน    1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อวัสดุ
ระเบียบพัสดุ เพื่อใหสามารถ
โดยวิธีตกลงราคาไมเกิน 100,000 บาท
ปฏิบัติงานไดถูกตอง
2. งานวิเคราะห เรื่อง การจัดซื้อจัดหาวัสดุ
โดยวิธีตกลงราคา

ฝกอบรม ต.ค.61 1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การเขียนโครงการ
หลักการขั้นตอนและเทคนิค
เชิงบูรณาการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
ในการจัดทําแผนกลยุทธ
จากสวนราชการ (จังหวัดแมฮองสอน)
2. นําความรูที่ไดรับไป
2. งานวิเคราะห เรื่อง การเขียนโครงการ
เพื่อขอรับงบประมาณ
ประยุกตใช
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กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ วิธีการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล ตําแหนง
พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
พัฒนา
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
   1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการประชุม
5 งานบริหาร นายกิตติ
เจาหนาที่ อบรมการจัดทํารายงาน ฝกอบรม ก.พ.61 นําความรูที่ไดพัฒนางาน
2. งานวิเคราะห เรื่อง การจัดการประชุม
ทั่วไป
เขียวทอง
บริหารงาน การประชุม
ประชุมเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
ทั่วไป
   1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบสารสนเทศบุคลากร
6 งานบริหาร นายศราวุฒิ เจาหนาที่ การเขียนหนังสือ
ฝกอบรม ต.ค.61 นําความรูจากการอบรม
ทั่วไป
สมวะถา
บริหารงาน ราชการและการโตตอบ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
วิทยาลัยแมฮองสอน
ทั่วไป
เอกสาร
มาพัฒนางาน
2. งานวิเคราะหเกี่ยวกับสถิติการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรวิทยาลัยแมฮองสอน



7 งานบริหาร นางสาว
เจาหนาที่ การอบรมความ
ฝกอบรม ก.พ.61 เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
1. คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําลายเอกสาร
ทั่วไป
ณัฐภรณ
บริหารงาน เปนเลิศในงานธุรการ
ประสิทธิภาพในการทํางาน
2. งานวิเคราะหเกี่ยวกับการทําลายเอกสาร
ขันไชย
ทั่วไป
ใหมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
   1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง บริหารและธุรการภาควิชา
8 งานบริหาร นาย
เจาหนาที่ อบรมงานสารบรรณ ฝกอบรม ม.ค.61 ไดรับความรูเพื่อเพิ่มพูน
ทั่วไป
อรรถการณ บริหารงาน
ความรู
2. งานวิเคราะหเกี่ยวกับงานบริหารและธุรการ
ปรีดี
ทั่วไป
ภาควิชา



9 งานบริหาร นายเกียรติศกั ดิ์ วิศวกร
การควบคุมงานกอสราง ฝกอบรม ม.ค.61 ไดรับความรูการอบรมงาน
1. คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกอสราง
ทั่วไป
ผดุงกิจ
เพิ่มเติม
2. งานวิเคราะหเกี่ยวกับการบริหารงานกอสราง
 
10 งานบริหาร นายธวัชชัย พนักงาน การบํารุงรักษารถยนต ฝกอบรม พ.ค.61 ไดรับความรูนํามาใช
คูม อื ปฏิบตั งิ าน เรือ่ ง การบันทึกใชรถและควบคุม
ทั่วไป
สุทธินิล
ขับรถ
เบื้องตน
ในการปฏิบัติได
นํา้ มัน


11 งานบริหาร นายอุดร
พนักงาน ระเบียบและขอใชรถ ฝกอบรม มี.ค.61 นํามาพัฒนาการทํางาน
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การขอใชรถหนวยงาน
ทั่วไป
ทาแดง
ขับรถ
ของหนวยงานราชการ
และปฏิบัติไดถูกตอง
ราชการ
ในการเดินทางไปราชการตางจังหวัด



12 งานบริหาร นายอนุชิต
ผูปฏิบัติงาน การใชเครื่องทุนแรงใน ฝกอบรม มี.ค.61 นํามาพัฒนาการทํางานเกษตร
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การใชเครื่องทุนแรงในการ
ทั่วไป
นัดดาศรี
เกษตร
การปฏิบัติงานเกษตร
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปฏิบัติงานเกษตร
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ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

(1) (2)
(3)
13 งานบริหาร นายสุรเดช
ทั่วไป
เพียรดี
14 งานบริหาร
ทั่วไป
15 งานวิจัย
และบริการ
การศึกษา
16 งานวิจัย
และบริการ
การศึกษา

(4)
(5)
ผูปฏิบัติงาน การจัดทําแผนงานและ
เกษตร
วิธีปฏิบัติงานที่ถูกตอง
อยางมีประสิทธิภาพ
นายประการสิทธิ์ ผูปฏิบัติงาน การจัดสวนหยอม
เลอะมู
เกษตร
นายธวัชชัย นักวิชาการ การจัดทําคูมือปฏิบัติ
สืบเมือง
ศึกษา
งานเพื่อความกาวหนา
ในสายสนับสนุน
นายอนุสรณ นักวิชาการ การจัดทําคูมือปฏิบัติ
คําภีร
ศึกษา
งานเพื่อความกาวหนา
ในสายสนับสนุน

17 งานวิจัย นายขวัญชัย
และบริการ ไชยวุฒิ
การศึกษา

นักวิชาการ การพัฒนาระบบจัดเก็บ
คอมพิวเตอร เอกสารสํานักงาน

18 งานวิจัย
และบริการ
การศึกษา
19 งานวิจัย
และบริการ
การศึกษา

ผูปฏิบัติงาน จิตสํานึกรักองคกร
บริการ
และสรางแรงจูงใจ
การทํางาน
ผูปฏิบัติงาน จิตสํานึกรักองคกร
บริการ
และสรางแรงจูงใจ
การทํางาน

นางทัศนีย
แตรวงค
นางศรีนวล
พิทักษ
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กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
วิธีการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนา
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง แผนการทํางานของ
ฝกอบรม เม.ย.61 นํามาพัฒนาในงานของตนเอง 
สายงานชาง
ใหมีประสิทธิภาพตอองคกร
ใหมากที่สุด
   คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทําสวนหยอม
ฝกอบรม ส.ค.61 นํามาพัฒนาตนเอง
ในการทํางาน
ฝกอบรม ม.ค.61 เพื่อเพิ่มพูนความรูในการ  
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการรับนักศึกษา
ดําเนินการและนําคูมือมาใช
2. งานวิเคราะหเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษา
ในการพัฒนางาน
ฝกอบรม ม.ค.61 เพื่อใหมีความรูความเขาใจ    1. คูม อื ปฏิบตั งิ าน เรือ่ ง การเขียนโครงการเพือ่ ขอ
ในการจัดทําคูมือปฏิบัติ
อนุมตั งิ บประมาณสําหรับการจัดกิจกรรมของ
เพื่อเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
นักศึกษา
2. งานวิเคราะหเกี่ยวกับการขออนุมัติงบประมาณ
สําหรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา



ฝกอบรม มี.ค.61 นําความรูจากการอบรมมา
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง จัดทําระบบการจัดเก็บ
ประยุกตและพัฒนาระบบ
เอกสารสํานักงานและคูมือการใชงาน
ใหหนวยงาน
2. งานวิเคราะหเกี่ยวกับการจัดทําระบบการจัด
เก็บเอกสาร
ฝกอบรม ส.ค.61 เพื่อใหมีความรูความเขาใจ  
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริการงานจัดสถานที่
ในองคกรในการทํางานใหดีขึ้น
อบรม
ฝกอบรม ส.ค.61 เพื่อใหมีความรูความเขาใจใน    คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง จัดเลี้ยงอาหารและ
องคกรในการทํางานใหดีขึ้น
อาหารวาง
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วิทยาลัยนานาชาติ

(คณะกรรมการประจําหนวยงานพิจารณาแลว ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 17 ม.ค. 2561)
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

ชวงเวลา
วิธีการพัฒนา พัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

(1) (2)
(3)
1 งานบริหาร นางสาว
ทั่วไป
ภัทรพร
สุวรรณพูล

(4)
(5)
(6)
(7)
เขารับการ 2560-2561
นักวิชาการ 1. สัมมนาดานการบริหาร
ฝกอบรมและ
การเงินและ จัดการองคกรและ
ศึกษาดูงาน
บัญชี
ทรัพยากรมนุษย
2. สัมมนาการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการงานการเงินและพัสดุ
3. สัมมนาใหความรูเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ ในการบริหาร
จัดการงานการเงินและพัสดุ

2 งานบริหาร นางศศิภา
ทั่วไป
มหาดิลก

เจาหนาที่ 1. การจัดระบบงานสารบรรณ
บริหารงาน ในสํานักงานคณะ
ทั่วไป
2. กลยุทธการจัดการองคกร
ใหมีประสิทธิภาพ

ฝกอบรม/ 2561-2564
สัมมนา

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชอื่ คูม อื ปฏิบตั งิ านหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)

1. เพิ่มพูนความรูและสามารถนําความรู
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง งานการ
เงินและบัญชี
มาพัฒนาตนเองและองคกร
2. สามารถนําความรูดานการบริหาร
จัดการงานการเงินและพัสดุนํามา
ปรับใชในงานอยางเปนระบบ
3. มีความรู เรื่อง กฎระเบียบในการ
บริหารจัดการงานดานการเงินและ
พัสดุและสามารถเบิกจายภายใตกฎ
และระเบียบของมหาวิทยาลัย
อยางถูกตอง
1. มีระบบในการจัดงานสารบรรณอยางมี  
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
2. ลดการปญหาการใชทรัพยากรสิน้ เปลือง
สารบรรณวิทยาลัยนานาชาติ
3. การบริหารจัดการองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

(1) (2)
(3)
3 งานบริหาร นางสาว
ทั่วไป
พิมลพรรณ
สมบูรณชัย

วิธีการพัฒนา

ชวงเวลา
พัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชอื่ คูม อื ปฏิบตั งิ านหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
มีความรูในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐมาก    คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
ขึ้นเพื่อนํามาใชในการทํางานและเกิดขอ
แนวปฏิบัติงานดานพัสดุ
ผิดพลาดนอยลง

(4)
(5)
นักวิชาการ 1. พรบ.การจัดซื้อจัดจางและ
พัสดุ
บริหารงานพัสดุ
2. แนวทางปฏิบัตใิ นการดําเนิน
การจัดซื้อจัดจางผานระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (e-GP)
4 งานบริหาร นายคชาพล นักวิชาการ ระบบจัดการสถานที่ฝกงาน
ทั่วไป
ทองเลิศ
คอมพิวเตอร นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

(6)
(7)
ฝกอบรม/ 2560-2561
สัมมนา KM
งานพัสดุและ
จัดซื้อจัดจาง

5 งานบริหาร นางสาว
ทั่วไป
ธัญลักษณ
การดี

ฝกอบรม/ 2560-2561 มีความรูความเขาใจในการเขียนและ
สัมมนา KM
โตตอบหนังสือราชการ เพื่อใหเกิดทักษะ
สามารถนําไปใชในปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
ฝกอบรมการ 2560-2561 มีความรูความเขาใจในการใชสารสนเทศ
ใชงานระบบ
ในการเรียนการสอน
สารสนเทศที่
ใชในการเรียน
การสอน

เจาหนาที่ ระบบงานสารบรรณการเขียน
บริหารงาน หนังสือราชการหนังสือโตตอบ
ทั่วไป
และรายงานการประชุม

6 งานบริหาร นายภัทรพงษ นักวิชาการ ระบบสารสนเทศในการเรียน
ทั่วไป
เรือนคํามา โสต
การสอน
ทัศนศึกษา
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1. ฝกอบรม 2560-2561 ไดระบบการจัดการสถานที่ฝกงานของ  
สัมมนา
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติอยางเปน
2. เก็บขอมูล
ระบบและสามารถสืบคนขอมูลได
นักศึกษา
และสถาน
ที่ฝกงาน

1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การ
ใชงานระบบจัดการสถาน
ฝกงานของนักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ
2. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การ
ใชสารสนเทศ
โดยละเอียด

 

  คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
การใชงานระบบ
สารสนเทศในการเรียน
การสอน

บรรจุ
ป 60
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งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

ชวงเวลา
พัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
7 งานวิจัย นายธนังกร นักวิชาการ 1. ระบบการใหบริการงานวิจัย 1. ฝกอบรม/ ส.ค.61
สัมมนา
และบริการ ธัญกรพิสิษฐ ศึกษา
และการบริการการศึกษา
และทํา
การศึกษา
2. ความพึงพอใจตอการรับ
workshop
บริการการศึกษา
2. ฝกอบรม
KM และ
ศึกษาดูงาน
8 งานวิจัย นายสุทธิพงษ นักวิชาการ 1. ความรูเพิ่มเติมเรื่อง
และบริการ อําภา
ศึกษา
กระบวนการทําวีซา
การศึกษา
และกฎหมายของนักศึกษา
ตางชาติที่มาศึกษา
ณ วิทยาลัยนานาชาติ
2. กฎหมายและแนวปฏิบัติของ
นักศึกษาตางชาติที่มาศึกษา
ณ วิทยาลัยนานาชาติ

KM

มี.ค.60

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชอื่ คูม อื ปฏิบตั งิ านหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
  1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
1. ไดกรอบและวิธีการของระบบการ
ใหบริการงานวิจัยและการบริการ
ระบบการใหบริการงาน
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
วิจัยและการบริการ
2. ไดแนวทางเพื่อทําวิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษา วิทยาลัย
ความพึงพอใจตอการรับบริการ
นานาชาติ
การศึกษา
2. ผลการวิจัย เรื่อง
ความพึงพอใจตอการ
รับบริการการศึกษา


1. สามารถตอบคําถามนักศึกษาตางชาติ
1. คูมือ Handbook
ไดอยางเปนมาตรฐานและชัดเจน
ของนักศึกษาตางชาติที่มา
2. มีแนวปฏิบัติ
ศึกษา ณ วิทยาลัย
นานาชาติ
2. คูมือแนวปฏิบัติ
ของนักศึกษาตางชาติ
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วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย

(ผูบริหารหนวยงานพิจารณาแลว จะนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําหนวยงานในเดือนกรกฎาคม 2561)
กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล ตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

1 งานบริหาร นายอานนท จนท.
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีการปฏิบัติงาน
1. การพูดสราง
ฝกอบรม
พ.ย.61 1. ผูที่มาปฏิบัติงานสามารถ
ทั่วไป
ผัดแปง
บริหารงาน
ดานเอกสารการเสนอหัวขอ
แรงบันดาลใจ
ดําเนินการไดตามขั้นตอน
อยางถูกตอง
ทั่วไป
วิทยานิพนธ การสอบโครงราง
และใหกําลังใจ
2. สามารถวิเคราะหงานและ
วิทยานิพนธและการสอบวิทยานิพนธ
2. การพัฒนาบุคลิกภาพ
เอกสารที่เกี่ยวของกับการ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทํางานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
2. งานวิเคราะห เรื่อง เอกสารการเปด
การทํางานที่ดีขึ้น
หลักสูตรปริญญาโทรวม 2 ปริญญา
สําหรับการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม


2 งานบริหาร ศรัญยา ไชยวงค นักวิจัย
เทคนิคการบริหาร
ฝกอบรม
ธ.ค.62 เปนแนวปฏิบัติเพื่อใชในการ
คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง เทคนิค
(รษก.หัวหนา งานทั่วไป
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
การบริหารงานทั่วไป
สํานักงาน
ผูอํานวยการ
สํานักหอสมุด)
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งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

(1) (2)
(3)
(4)
3 งานบริหาร นายพงศนุวัตน นักวิชาการ
ทั่วไป
เมืองสุวรรณ คอมพิวเตอร

4 งานบริหาร นางสาวรุงนภา นักวิจัย
ทั่วไป
จุลศักดิ์

5 งานวิจัย นายโชคชัย นักวิชาการ
และบริการ คงอุดมทรัพย ศึกษา
วิชาการ

6 งานบริหาร นายณัฐภัทร
ทั่วไป
ลีรพันธุ

นักวิชาการ
ศึกษา

7 งานบริหาร นายนําพล ศรีคาํ นักวิชาการ
ทั่วไป
ศึกษา

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การใชซอฟตแวร
1. ระบบเทคโนโลยี
ฝกอบรม
ก.พ.61 1. สงเสริมการใชซอฟตแวร  
ในการบริการทรัพยากรสารสนเทศ
สารสนเทศเพื่อองคกร
ในการบริการทรัพยากร
ในรูปแบบเว็บไซต
2. การพัฒนาเว็บไซต
สารสนเทศในรูปแบบเว็บไซต
2. วิธกี ารทีถ่ กู ตองและเหมาะสม
ในการพัฒนาเว็บไซต

1. พลังงานทดแทน
1. ฝกอบรม
ก.ค.61 1. สามารถนําพลังงานทดแทน
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การใชเทคโนโลยี
2. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 2. ศึกษาดูงาน
มาประยุกตใชในสถานองคกร
พลังงานทดแทนที่เหมาะสมและ
3. work shop
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชนสูงสุด
2. มีความรูและความเขาใจ
ในหลักของเทคโนโลยี
สิง่ แวดลอม
 1. คูม อื ปฏิบตั งิ าน เรือ่ ง การเลือกใช
1. เทคโนโลยีพลังงาน 1. ฝกอบรม
ส.ค.61 1. มีความรูความเชี่ยวชาญ
ทดแทน
2. ศึกษาดูงาน
มากขึ้น
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสม
2. การประยุกตใช
3. แลกเปลี่ยน
2. สามารถประยุกตใชงานได
และเกิดประโยชนสูงสุด
2. งานวิจัย เรื่อง ปจจัยทางสภาพอากาศ
พลังงานทดแทน
เพื่อฝกทักษะ
หลากหลายมากขึ้น
ที่มีผลตอการเลือกใชเทคโนโลยี
เพิ่มพูน
พลังงานทดแทน
ประสบการณ
 1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบผลิตไฟฟา
1. พลังงานทดแทน
ฝกอบรม
ม.ค.61 1. ทราบวิธีการปฏิบัติงาน
2. ทักษะการใช
อยางถูกตอง
พลังงานแสงอาทิตย
คอมพิวเตอร
2. ไดฝกปฏิบัติเกิดความชํานาญ
2. งานวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของ
มากขึ้น
การผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย


หมายเหตุ
(11)

บรรจุ
ป 59

บรรจุ
ป 60
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บัณฑิตวิทยาลัย

(ที่ประชุมผูบริหาร อาจารย บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแลว ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 28 มี.ค.2561)
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

(1) (2)
(3)
(4)
(5)
1 งานบริหาร นางวิไลพักตร เจาหนาที่ 1. การจัดทํารายงาน
ทั่วไป
จริงไธสง
บริหารงาน
การประชุม
ทั่วไป
2. การออกกลางคัน
ของนักศึกษา

2 งานบริหาร นางศิริพร
ทั่วไป
ประณต

ชวงเวลา
วิธีการพัฒนา พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(เดือน/ป)

(6)
(7)
(8)
ฝกอบรม คนควา ส.ค.62 1. ทราบหลักการและรูปแบบ
และศึกษาขอมูล พ.ค.62 การจัดทําบันทึกรายงาน
การประชุม
เพิ่มเติม
2. เทคนิคการจดรายงานการ
ประชุมเพื่อทราบสาเหตุ
และแนวทางการแกปญหา
และพัฒนาการออกกลางคัน
ของนักศึกษา
เจาหนาที่ 1. ระบบการจัดซือ้ จัดจาง ฝกอบรม คนควา พ.ค.62 1. สรางความรูความเขาใจ
บริหารงาน
โดยวิธีตกลงราคา และศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนินการจัดซื้อ
ทั่วไป
2. การตัดสินใจเลือก เพิ่มเติม
จัดจางอยางถูกตองและชัดเจน
ศึกษาตอในระดับ
2. ดําเนินการจัดการจัดซื้อ
จัดจางใหเปนไดดวยความ
บัณฑิตศึกษา
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. ทราบปจจัยที่มีผลตอการเขา
เชียงใหม
ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)

1. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง คูมือการ
จัดประชุมและรายงานการประชุม
2. งานวิเคราะห เรื่อง สาเหตุการออก
กลางคันของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
(ระหวางปการศึกษา 2558-2560)


1. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง คูมือการ
จัดซื้อจัดจางโดยเฉพาะเจาะจง
2. งานวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสิน
ใจเลือกศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล ตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(เดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

3 งานบริหาร นายณัฐวัฒน เจาหนาที่ 1. ระบบสารบรรณ
ฝกอบรม คนควา พ.ค.62 1. ทราบหลักการและจัดเก็บ
1. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบ
ทั่วไป
โรจนวุฒิธรรม บริหารงาน
อิเล็กทรอนิกส
และศึกษาขอมูล ก.ย.62 เอกสารอยางเปนระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ทั่วไป
2. การใหบริการบัณฑิต เพิ่มเติม
2. งานวิจัย เรื่อง การประเมินการใหบริการ
ในการบริหารจัดการ
วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. ทราบใหบริการของบุคลากร
เชียงใหม
บัณฑิตวิทยาลัย
4. นําผลการประเมินไปสูการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และการใหบริการ

4 งานบริหาร นางกชามาศ นักวิชาการ 1. ระบบการยืมเงินการ 1. ฝกอบรม
พ.ค.62 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
1. คูมือการยืมเงิน การจายเงินและ
ทั่วไป
ยาสมุทร
เงินและบัญชี จายเงินและการคืน 2. ฝกลงมือปฏิบตั ิ ต.ค.62 2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
การคืนเงินยืมทดรองจาย
เงินยืมทดรองจาย
2. งานวิเคราะห เรื่อง แผนงบประมาณ
และจัดทํา
3. เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศ
2. แผนงบประมาณราย เปนขั้นตอน
รายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
สําหรับหนวยงาน ในการเสนอ
จายของหนวยงาน
ของบประมาณ

5 งานบริหาร นางสาวอรกมล นักวิชาการ 1. การพัฒนาระบบ
1. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบออนไลน
1. ฝกอบรม
มิ.ย.62 1. เพื่อประชาสัมพันธการ
ทั่วไป
สุวรรณ
การสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
คอมพิวเตอร คอมพิวเตอรออนไลน 2. ฝกปฏิบัติ
รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
ประเทศ
2. งานวิเคราะหเรื่อง การดําเนินงานดาน
2. แนวทางการบริหาร
ไดกวางขวางมากขึ้น
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จัดการหลักสูตรตาม
2. ลดเวลาการเดินทางมา
(2558-2560)
เกณฑมาตรฐานระดับ
สมัครเรียน
คณะ ระดับอุดมศึกษา
3. ผูสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้นและ
พ.ศ. 2558
ตรงตามกลุมที่ตองการมากขึ้น
4. เพื่อเพิ่มมาตรฐานการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาดีขึ้น
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กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล ตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(เดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

6 งานวิจัย นางสาววีรนุช นักวิชาการ 1. การบริหารงาน
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารงาน
ฝกอบรม คนควา พ.ค.62 1. ไดรับความรูเกี่ยวกับงาน
และศึกษาขอมูล
และบริการ ดรุณสนธยา ศึกษา
วิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา
วิชาการระดับ
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
เพิ่มเติม
การศึกษา
มากขึ้น และนําไปปฏิบัติงาน
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การรับสมัครและ
2. งานวิเคราะห เรื่อง กลไกการรับสมัคร
2. เพื่อนําผลการวิเคราะห
กระบวนการสอบ
เขาศึกษาและกระบวนการสอบคัดเลือก
มาปรับปรุงระบบและกลไก
คัดเลือกเขาศึกษา
เขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
(ปการศึกษา 2558-2560)
การรับนักศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา
  1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การดําเนินงาน บรรจุ
7 งานวิจัย นางสาว
นักวิชาการ งานวารสารวิชาการ
ฝกอบรม พ.ค.62 1. สามารถบริหารจัดการงาน
ป 60
และบริการ กมลรัตน
ศึกษา
กองบรรณาธิการวารสาร
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ
การศึกษา เชื้อเสือนอย
วิชาการได
2. งานวิจัย เรื่อง การใชและความตองการ
ใชระบบจัดการวารสารออนไลน (ThaiJo)
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

(คณะกรรมการประจําหนวยงานไดพิจารณาแลว ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

(1)
(2)
(3)
(4)
1 งานบริหาร นางสาว
จนท.บริหาร
ทั่วไป
รัชฎาพรรณ งานทั่วไป
ธรรมธิ
2 งานบริหาร นางสาว
จนท.บริหาร
ทั่วไป
นิชชิมา
งานทั่วไป
บัวประเสริฐยิ่ง
3 งาน
นายมนตรกฤต นักวิชาการ
คอมพิวเตอร เพิ่งเติง
คอมพิวเตอร
และ
งานทะเบียน
และวัดผล

หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา
พัฒนาตนเอง

ชวงเวลา
พัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

(5)
1. การจัดทํารายงานการ
ประชุม
2. การปฏิบัติงาน
เลขานุการที่มี
ประสิทธิภาพ
ระบบงานสารบรรณ

(6)
ฝกอบรม

(7)
เม.ย.61

ฝกอบรม

มี.ค.61

การปฏิบัติงานทะเบียน
ที่มีประสิทธิภาพ

ฝกอบรม

ธ.ค.61

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)

1. คูม อื การปฏิบตั งิ าน เรือ่ ง การจัดทํา
1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
ตารางนัดหมายและกลั่นกรองงานใน
2. รายงาน/หนังสือมีความ
ถูกตอง สื่อสารชัดเจน
การเชิญประชุมของผูบริหารระดับสูง
2. งานวิจัย เรื่อง กระบวนการใหบริการ
ของทีมเลขานุการผูบริหาร

คูมือการปฏิบัติงานดานงานสารบรรณ
1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
2. ลดระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน
1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง  
1. คูมือปฏิบัติงาน (Work Manual)
2. ลดระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
หนวยทะเบียน
3. เอกสารเปนไปตาม
2. งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในการ
ระเบียบงานทะเบียน
บริการงานทะเบียนและวัดผล

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1)
(2)
(3)
4 งาน
นางสาว
คอมพิวเตอร ศรัญญา
และงาน ปยะจันทร
ทะเบียน
และวัดผล

ตําแหนง

(5)
1. กิจกรรมสงเสริม
การอาน
2. การปฐมพยาบาล
เบื้องตน

ชวงเวลา
พัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

(6)
ฝกอบรม

(7)
มี.ค.61
เม.ย.61

นายกิตสชนม เจาหนาที่พัสดุ การจัดซื้อจัดจาง วงเงิน
ฝกอบรม
ศรีตุลา
ไมเกิน 500,000 บาท โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง
6 งานบริการ นางดาวเรือง ผูปฏิบัติงาน การประกอบอาหาร
ฝกอบรม
นันตาราช บริการ
ตามหลักโภชนาการ
เพื่อสุขภาพอนามัย
ของเด็กนักเรียน
7 งานบริการ นางสาว
ผูปฏิบัติงาน การประกอบอาหาร
ฝกอบรม
บัวลอย คงคล บริการ
ตามหลักโภชนาการ
เพื่อสุขภาพอนามัย
ของเด็กนักเรียน
8 งานบริการ นางจันทรดี ผูปฏิบัติงาน การประกอบอาหารตาม
ฝกอบรม
คงคล
บริการ
หลักโภชนาการเพื่อ
สุขภาพอนามัยของเด็ก
นักเรียน

ต.ค.60

5 งานพัสดุ

(4)
นักวิชาการ
ศึกษา

หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา
พัฒนาตนเอง

ต.ค.61

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
คูมือปฏิบัติงาน หองสมุดโรงเรียนสาธิตฯ
1. รอยละ 80 ของนักเรียน 
อานออกเขียนได
2. นักเรียนใชเวลาวาง
ใฝหาความรู
3. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
4. สามารถชวยเหลือนักเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ
กอนนําสงโรงพยาบาล
 คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจาง
ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
วงเงินไมเกิน 500,000 บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง

ต.ค.61 ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง

ต.ค.61

51

ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง

52

ที่

ภาคผนวก 2
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งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

(1)
(2)
(3)
(4)
9 งานบริการ นางสุถิรนันท ผูปฏิบัติงาน
บุตรพรม
บริการ
10 งานบริการ นางลําครอง ผูปฏิบัติงาน
สวัสดิสิงคะ บริการ
11 งานปฏิบัติ นางอัมพวรรณ ผูปฏิบัติงาน
งานชวยสอน แสงอรุณ
ชวยสอน
ประดิษฐ

12 งานปฏิบัติ นางเกศแกว ผูปฏิบัติงาน
งานชวยสอน มีทรัพย
ชวยสอน
13 งานปฏิบัติ นางสาว
งานชวยสอน ธัญญารัตน
แซวหลี

ผูปฏิบัติงาน
ชวยสอน

หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา
พัฒนาตนเอง
(5)
การประกอบอาหาร
ตามหลักโภชนาการ
เพื่อสุขภาพอนามัย
ของเด็กนักเรียน
การประกอบอาหาร
ตามหลักโภชนาการ
เพื่อสุขภาพอนามัย
ของเด็กนักเรียน
การชวยเหลือนักเรียน
ที่มีความตองการพิเศษ

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(6)
ฝกอบรม

(7)
(8)
ต.ค.61 ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง

ฝกอบรม

ต.ค.61 ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง

ฝกอบรมและ เม.ย.61 1. เรียนรูวิธีการในการ
สังเกตนักเรียน
ชวยเหลือนักเรียนที่มี
ทีเ่ ปนเปาหมาย
ความตองการพิเศษ
ในดานตาง ๆ ได
2. นําความรูที่ไดมาใชกับ
นักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
การสรางระเบียบวินัย
ฝกอบรม เม.ย.61 1. นักเรียนมีระเบียบวินัย
ใหกับนักเรียน
2. นําความรูที่ไดมาใชกับ
นักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในหนาที่ การดูแลเด็ก เม.ย.61 1. นักเรียนมีระเบียบวินัย
ของครูผูชวยสอนในการ ในชั้นเรียน
2. นําความรูที่ไดมาใชกับ
ดูแลเด็กในชั้นเรียน
ในยุคปจจุบัน
นักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กําหนดจัดทํา
ผลงานเพื่อขอ
กําหนดตําแหนง
(ป พ.ศ.)
61 62 63
(9)

ชื่อผลงาน
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
งานวิจัย)

หมายเหตุ

(10)

(11)

เกษียณ
อายุ
ราชการ
ป 61



คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การสราง
ระเบียบวินัยสําหรับเด็กปฐมวัยระดับ
ชั้นอนุบาล 3



คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติงาน
ของครูผูชวยสอนในการดูแลเด็ก

ภาคผนวก 2
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ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1)
(2)
(3)
14 งานปฏิบัติ นางสาว
งานชวยสอน ทิพานัน
นันตาราช

ตําแหนง
(4)
ผูปฏิบัติงาน
ชวยสอน

หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา
พัฒนาตนเอง

ชวงเวลา
พัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

(5)
โภชนาการและสุขอนามัย
นักเรียน

(6)
ฝกอบรม

(7)
เม.ย.61

15 งานปฏิบัติ นางณิชากานต ผูปฏิบัติงาน
งานชวยสอน รินยศ
ชวยสอน

การพัฒนาระบบงาน
ใหมีประสิทธิภาพ

ฝกอบรม

พ.ค.61

16 งานปฏิบัติ นางนงลักษณ ผูปฏิบัติงาน
งานชวยสอน เฮืองโฮม
ชวยสอน

การโภชนาการสําหรับ
เด็กชั้นปฐมวัย

ฝกอบรม

เม.ย.61

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
1. คูมือการปฏิบัติงาน
1. ทราบลําดับขั้นตอนวิธีที่ 
2. งานวิจัย
ถูกตอง
2. นักเรียนบริโภคอาหารได
อยางถูกหลักอนามัย

1. การพัฒนาระบบงานที่
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบดูแล
ถูกตองตามตัวชี้วัด
ชวยเหลือนักเรียนที่เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
คุณภาพของผูเรียน
2. สามารถดึงศักยภาพของ
ตนเองมาใชในการปฏิบัติ
งานอยางมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ

1. นําความรูที่ไดจากการ
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง งานโภชนาการ
ฝกอบรมเรื่องโภชนาการ
ในระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิต
ไปใชที่โรงเรียน เพื่อให
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
หลักของงานโภชนาการ
เปนไปแบบมีคุณภาพ
ใหมากขึ้นกวาเดิม
2. การไดรับสารอาหารที่
ครบถวนและเพียงพอ
ตอความตองการ

53

หมายเหตุ
(11)

54

ที่
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งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

(1)
(2)
(3)
(4)
17 งานปฏิบัติ นางสาว
ผูปฏิบัติงาน
งานชวยสอน ศิริญญาสุริยะ ชวยสอน

18

หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา
พัฒนาตนเอง
(5)
การปฏิบัติงานชวยสอน
ที่มีประสิทธิภาพ

นายประสงค นักวิชาการเงิน การปฏิบัติงานดาน
เรือนคํา
และบัญชี
การเงินและบัญชี
ตามระเบียบราชการ

ชวงเวลา
พัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

(6)
ฝกอบรม

(7)
เม.ย.61

ฝกอบรม

พ.ค.61

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
 คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง หนาที่และ
1. เรียนรูวิธีการและปฏิบัติ
งานในตําแหนงผูปฏิบัติ
ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
งานชวยสอนได
ชวยสอน
อยางถูกตอง
2. นักเรียนมีการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ

1. เรียนรูวิธีการและปฏิบัติ
งานในตําแหนงปฏิบัติงาน
ชวยสอนไดอยางถูกตอง
2. นักเรียนมีการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ
(11)

บรรจุ
ป 60

สถาบัน สํานัก กอง
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สถาบันวิจัยและพัฒนา

(คณะกรรมการประจําหนวยงานพิจารณาแลว ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.2561)
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
1 งานบริหาร นภัสนันท
ทั่วไป
ชัยภักดี

ตําแหนง
(4)
พนักงาน
ธุรการ 4

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

(5)
(6)
1. การอบรมนักบริหาร
ฝกอบรม
ระดับกลาง
(รษก.หัวหนา 2. การบริหารสมัยใหม
สนง.)
เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาล
3. กระบวนทัศน และคานิยม
สําหรับนักบริหารที่มี
คุณภาพ
ฝกอบรม
2 งานบริหาร กรรณิกา ซาซง เจาหนาที่ 1. การอบรมพัฒนาบุคลากร
ทั่วไป
บริหารงาน สายสนับสนุนเพื่อเขาสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น
ทั่วไป
2. ฝกอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู
แนวทางและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง
3. การเขียนโครงรางและการ
ดําเนินงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงาน

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(7)
(8)
ต.ค.60- 1. เขาใจหลักการบริหารและ
ก.ย.61
การบริหารเชิงรุก
2. เขาใจการวางแผนเชิงรุก
สูการปฏิบัติ
3. เขาใจกระบวนทัศน คานิยม
และจริยธรรมที่มีตององคกร
ต.ค.60- ผานการประเมินเพื่อเขาสู
ก.ย.61 สมรรถนะระดับชํานาญการ

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)

   งานวิจัยโครงการวิจัยแนวทาง
พัฒนาการใหบริการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล ตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
ฝกอบรม เม.ย.-พ.ค.61 ไดแนวทางในการพัฒนาระบบ    1. คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
3 งานบริหาร นายปรัชญา นักวิชาการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร ในสถาบันวิจัย
สารสนเทศในสถาบันวิจัย
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
ทั่วไป
ไชยวงศ
2. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานวิจัยของสถาบัน


ต.ค.60- 1. ไดแนวทางในการพัฒนาระบบ
4 งานบริหาร นางสาว
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง สารบรรณ บรรจุ ป 60
ผูปฏิบัติงาน 1. การพัฒนางานสารบรรณให
ก.ย.61
งานสารบรรณที่มีประสิทธิภาพ
ทั่วไป
วณีวัลยา
ที่เกี่ยวของ
บริหาร
มีประสิทธิภาพและทันสมัย
และทันสมัย
สุภาษา
2. การอบรมพัฒนาบุคลากร
2. ผานการประเมินเพื่อเขาสู
สายสนับสนุนเพื่อเขาสู
สมรรถนะระดับชํานาญการ
ตําแหนง
3. การอบรม ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
  พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
อบรม
27-28 1. สามารถบริหารงานแบบมี
5 งานวิจัย นางสาวณัฐญา นักวิจัย 1. ศิลปะการบริหารงาน
จัดเก็บหลักฐานการประกันคุณภาพ
พ.ย.60
และสงเสริม สมาเกตุ
สวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ
และการบังคับบัญชา
ดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
เม.ย.-ก.ค.61 2. ทราบและสามารถปฏิบัติ
การวิจัย
แบบมีสวนรวม
ราชภัฏเชียงใหม
พ.ค.-ส.ค.61 ในกระบวนการขั้นตอนการ
2. กระบวนการขั้นตอนการ
มี.ค.-พ.ค.61 จดทะเบียนทรัพยสินทาง
จดทะเบียนทรัพยสิน
ปญญาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทางปญญา
3. การเขียนขอจดทรัพยสิน
3. สามารถเขียนขอจดทะเบียน
ทางปญญา
ทรัพยสินทางปญญา
4. การประกันคุณภาพ
4. สามารถเขียนและรวบรวม
ดานงานวิจัย
หลักฐานการประกันคุณภาพ
งานวิจัยได
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งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

(ระบุเดือน/ป)

(1) (2)
(3)
6 งานวิจัย ดร.ฆนธรส
และสงเสริม ไชยสุต
การวิจัย

(4)
นักวิจัย

(5)
(6)
1. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในหัวขอ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
แนวทางการขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ตามวิธีดําเนินการมาตรฐาน
Standart Operating
Procedures (SOP)
2. ศึกษาดูงานจัดทําคูมือ
นักวิจัย
3. การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ความรูดานวิจัยและ
วิจัยสถาบัน

7 งานวิจัย นายศรัญู
และสงเสริม มูลนํ้า
การวิจัย

เจาหนาที่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิจัย
เกี่ยวกับการจัดทําฐานขอมูล
และจัดเก็บเอกสารสําหรับ
จริยธรรมในมนุษยและสัตว

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

8 งานวิจัย ประกายดาว
และสงเสริม ใครมา
การวิจัย

นักวิจัย

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการจัดทําฐานขอมูล
และจัดเก็บเอกสารสําหรับ
จริยธรรมในมนุษยและสัตว

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
 
1. คูมือนักวิจัย ประจําป 2561
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น/
งานวิจัยสถาบัน

(7)
(8)
ก.ค.60 1. เขาใจกระบวนการและวิธี
พ.ค.61
ดําเนินการตามมาตรฐานที่
ธ.ค.61
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ของคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
2. จัดทําคูมือเพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินงาน
3. สามารถจัดทําคูมือนักวิจัย
ป 2561
4. ฝกปฏิบัติการเขียนขอเสนอ
โครงการ ดําเนินการสงขอ
เสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัย
พ.ค.62 สามารถจัดทําฐานขอมูลรองรับ    1. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับการขอ
การขอรับรองจริยธรรมในมนุษย
รับรองจริยธรรมการวิจัย
และสัตว
ในมนุษยและสัตว
2. คูมือปฏิบัติงาน การยื่นขอ
จดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญา
บรรจุ ป 61
สามารถจัดทําฐานขอมูลรองรับ   
การขอรับรองจริยธรรมในมนุษย
และสัตว
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ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
9 งานบริการ อันสุดารี
วิชาการและ กันทะสอน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

(4)
(5)
นักวิชาการ 1. การอบรมพัฒนาบุคลากร
ศึกษา
สายสนับสนุนเพื่อเขาสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น
2. อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู
แนวทางและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง
3. การเขียนโครงรางและการ
ดําเนินงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงาน

วิธีการพัฒนา

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(6)
อบรม

(7)
(8)
ต.ค.60- ผานการประเมินเพื่อเขาสู
ก.ย.61 สมรรถนะระดับชํานาญการ
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)

 การพัฒนากระบวนการทํางาน
ดานการบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกชุมชน

60
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

(คณะกรรมการประจําหนวยงานพิจารณาแลว ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 ก.พ. 2561)
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
ตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
พัฒนาตนเอง

(ระบุเดือน/ป)

(1) (2)
1 ผูบริหาร

(3)
นางสาว
ดารารัตน
ศิริลาภา
2 งานบริหาร นางสาวศุภรักษ
งานทั่วไป ฉัตรแกว

(4)
หัวหนา
สํานักงาน
ผูอํานวยการ
เจาหนาที่
บริหารงาน
ทั่วไป

(5)
การบริหารจัดการ

(6)
ฝกอบรม

การบริหารจัดการ
งานสารบรรณ
อยางมีประสิทธิภาพ

ฝกอบรม

3 งานนโยบาย นางสาว
และแผน วราภรณ
โยธาราษฎร

นักวิเคราะห กระบวนการจัดทํา
นโยบาย แผนกลยุทธ (BSC)
และแผน

ฝกอบรม

4 งานการเงิน นางกัลยาณี
และบัญชี อินตะราชา

นักวิชาการ การเบิกจายเงิน
เงินและบัญชี งบประมาณ

ฝกอบรม

ผลลัพธที่คาดหวัง

กําหนดจัดทํา
ผลงานเพื่อขอ
กําหนดตําแหนง
(ป พ.ศ.)
61 62 63
(9)

(7)
(8)
มี.ค.60 1. การบริหารจัดการที่ดี
2. การเสริมสรางการปฏิบัติงาน
ที่ดี
พ.ย.61 ทราบวิธีปฏิบัติงานอยางถูกตอง  
และรวดเร็ว

ชื่อผลงาน
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
งานวิจัย)
(10)

1. คูมือการปฏิบัติงานการจัดทําหนังสือ
ทางราชการที่ถูกตอง
2. งานวิเคราะห เรื่อง การจัดทําหนังสือ
ที่ใชติดตอในหนวยงานเดียวกันและ
ระหวางหนวยงานราชการ
 
พ.ค.61 1. พัฒนาความรูเรื่อง BSC
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการ
2. จัดทําแผนกลยุทธที่สามารถ
จัดทําแผนกลยุทธโดยยึดหลัก
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
Balanced Scorecard (BSC)
2. งานวิเคราะห เรื่อง การประเมินผล
สัมฤทธิ์ตัวชี้วัดของโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
พ.ค.61 สามารถจัดทําคูมือการเบิกจาย    1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจายเงิน
เงินงบประมาณทั้งในสวนงบ
งบประมาณของหนวยงานเพื่อการ
แผนดินและงบรายไดของ
เบิกจายที่ถูกตอง
หนวยงานใหผูเกี่ยวของได
2. งานวิเคราะห เรือ่ ง การเบิกจายเงินของ
หนวยงาน เพื่อการเบิกจายที่ถูกตอง

หมายเหตุ
(11)
ขาราชการ

ภาคผนวก 2
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ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา
พัฒนาตนเอง

ชวงเวลา
พัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

(1) (2)
(3)
5 งาน
นายวีรพิชญ
คอมพิวเตอร หิมารัตน

(4)
(5)
(6)
(7)
นักวิชาการ การจัดทําพจนานุกรม ฝกอบรม
เม.ย.61
คอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส
ศึกษาดูงาน
ภาษาไทย-ลานนา พัฒนาโปรแกรม
ลานนา-ไทย

6 งานสงเสริม นายโสภณ
เผยแพร พรมจิตต
ศิลป
วัฒนธรรม

นักวิชาการ การวิจัย
ศึกษา

ฝกอบรม

มิ.ย.61

7 งานสงเสริม นางสาวปนัดดา นักวิชาการ การวิจัย
เผยแพร โตคํานุช
ศึกษา
ศิลป
วัฒนธรรม

ฝกอบรม

ก.ค.61

61

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)

1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนา
1. สามารถจัดการฐานขอมูล
คําศัพทภาษาลานนาและไทย
โปรแกรมพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภาษาไทย-ลานนา ลานนา-ไทย
2. ไดฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
2. งานวิเคราะห เรื่อง การพัฒนา
ทําใหเกิดความชํานาญมากขึ้น
โปรแกรมพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส
ภาษาไทย-ลานนา
3. ไดโปรแกรมพจนานุกรม
ลานนา-ไทยลานนา-ไทย
อิเล็กทรอนิกสภาษาไทย-ลานนา
ลานนา-ไทย ไวเผยแพรและ
ใชงาน
สามารถขอทุนวิจัยจากหนวยงาน    1. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการ
ภายนอกได
พิพิธภัณฑการเรียนรูใบลานศึกษา
และศิลปวัฒนธรรมลานนาสูค วามสําเร็จ
2. งานวิเคราะห เรื่อง การจัดการ
พิพิธภัณฑสูความสําเร็จดวยการ
มีสวนรวมของนักศึกษา
 1. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การวิจัย
สามารถขอทุนวิจัยจากหนวยงาน 
ภายนอกได
หนวยงาน
2. งานวิจัย เรื่อง ภาพลักษณสถาบัน
ลานนาศึกษาในทัศนะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

(1) (2)
(3)
(4)
8 งานสงเสริม นายจักรภาณุ นักวิชาการ
เผยแพร ไตรยสุทธิ์
ศึกษา
ศิลป
วัฒนธรรม

9 งานอนุรักษ นายดิเรก
ศิลป
อินจันทร
วัฒนธรรม

หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา
พัฒนาตนเอง
(5)
การวิเคราะหความ
ตองการโครงการฝก
อบรมหลักสูตร
ระยะสั้น

ชวงเวลา
พัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

(6)
ฝกอบรม

(7)
พ.ค.61

นักวิชาการ 1. คูมือการปฏิบัติงาน ฝกอบรม
ศึกษา
2. การสังเคราะห

มิ.ย.62
มิ.ย.63

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
พัฒนาทักษะดานการวิเคราะห    1. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การวิเคราะห
หาความตองการสําหรับโครงการ
หาความตองการ การฝกอบรม
ฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ดานศิลปวัฒนธรรม
2. งานวิเคราะห เรื่อง ความตองการ
ดานการจัดโครงการอบรมหลัก
สูตรระยะสั้นดานศิลปะวัฒนธรรม
1. เขาใจและเขียนคูมือปฏิบัติงาน    1. คูมือการอานและวิเคราะหคัมภีร
ได
ใบลานและพับสาอักษรธรรมลานนา
2. สามารถจัดพิมพเอกสาร
2. ศัพทานุกรมบาลี-ลานนา
เพื่อเผยแพรได
(จากคัมภีรใบลานและพับสา)
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สํานักทะเบียนและประมวลผล

(คณะกรรมการประจําหนวยงานพิจารณาแลว ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 23 ก.พ. 2561)
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
1 งานรับเขา นางเสารคํา
ศึกษา
เมืองแกว

ตําแหนง

(4)
พนักงานธุรการ
ระดับ 4
รองผูอํานวยการ
2 งานบริหาร นางวันเพ็ญ พนักงานธุรการ
ทั่วไป
พิพฒ
ั นพงษกมล ระดับ 4

3 งานบริหาร นางมัทธา
ทั่วไป
ปนทะนา

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

(5)

(6)

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(7)

(8)

เจาหนาที่บริหาร 1. การอบรมวิชาการทางดาน
การฝก 2561-2563 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ทั่วไป
การพัฒนางานตามสมรรถนะ อบรม
ระเบียบ หลักเกณฑ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ขอบังคับใหม ๆ
2. เทคนิคการจัดประชุมสัมมนา
2. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
3. พัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. มีความรูและทักษะในงาน
ดานธุรการ
ดานการจัดประชุม สัมมนา
4. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
4. สามารถนําความรูที่ไดรับมา
และรายงานการประชุม
ปรับปรุงและพัฒนางาน
5. การอบรมคอมพิวเตอร
เพื่อการจัดการสํานักงาน

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
ลูกจาง
ประจํา

 คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับในการบริหาร
จัดการประชุม

1) เกษียณ
อายุราชการ
ป 61
2) ลูกจาง
ประจํา
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดําแหนง
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
พัฒนา
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
 1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
4 งานบริหาร นางสาวนิตยา นักวิเคราะห
1. นักวิเคราะหนโยบายและแผน ฝกอบรม 2561-2563 1. เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะและยก 
ระดับคุณภาพมาตรฐาน
ทั่วไป
ตาธิยะ
นโยบายและแผน (สําหรับบุคลากรในสถาบัน
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ
ในการปฏิบัติงานของนัก
อุดมศึกษา)
การแปลงแผนสูการปฏิบตั ิ
และการติดตามประเมินผล
วิเคราะหนโยบายและแผน
2. การเขียนและประเมินผล
2. วิเคราะหการเปรียบเทียบผล
2. มีความรูความเขาใจ
โครงการ : การแปลงแผน
การดําเนินงานของตัวชี้วัด
ในการจัดการ
ยุทธศาสตรองคกรสูการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการ
3. ไดหลักการและเทคนิคการ
3. โครงการบมเพาะนักวางแผน
เขียนโครงการ
กลยุทธองคกร (มือใหม)
4. การวางแผนและบริหาร
4. ไดแนวคิด ทฤษฎีในการจัดทํา
โครงการอยางมืออาชีพ
แผนกลยุทธ
5. ไดแนวคิด วิธีการวางแผนและ
การบริหารโครงการใหบรรลุ
วัตถุประสงค
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดําแหนง
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
พัฒนา
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
 1. คูมือเกี่ยวกับการเบิกจาย
ฝกอบรม 2561-2563 1. เพื่อสรางความรูความเขาใจ
5 งานบริหาร นางจิราพร นักวิชาการเงิน 1. อบรมวิเคราะหงบการเงิน
ในแนวทางวิเคราะหงบการเงิน
ทั่วไป
ปติจะ
และบัญชี
อยางงายสําหรับสวนราชการ
คาใชจายการจัดประชุม
อยางงาย เพื่อประโยชนใน
2. อบรมการควบคุมภายในกับ
สัมมนา จากงบประมาณ
การบริหารองค โดยใชขอมูล
การบริหารความเสี่ยงในการ
แผนดิน
2. งานวิจัย การบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน
เบิกจายงบประมาณใหถูกตอง
ในการเบิกจายงบประมาณ
2. เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
และมีประสิทธิภาพ
แผนดินใหถูกตอง
การประเมินความเสี่ยงที่มี
3. อบรมสัมมนาการเพิ่ม
นัยสําคัญ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ดานการเงินการคลังภาครัฐ
3. เพื่อสรางความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน สามารถบริหาร
จัดการการใชจายของสวน
ราชการไดอยางถูกตอง โปรงใส
และตรวจสอบได
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดําแหนง
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
พัฒนา
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
  1. คูมือการปฏิบัติงานพัสดุ
6 งานบริหาร นางพัชรินทร นักวิชาการพัสดุ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพ
ฝกอบรม 2561-2563 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ทั่วไป
เค็ดเวริ์ด
การบริหารงานดานการเงิน
สํานักทะเบียนและประมวลผล
ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ
การคลังภาครัฐ หัวขอ
2. งานวิเคราะห เรื่อง ระบบการ
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
“พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดซื้อจัดจาง สํานักทะเบียน
2. เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางใน
จัดจางและการบริหารพัสดุ
และประมวลผล
ระบบ EGP ไดอยางมี
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ประสิทธิภาพ และลดความ
2. การเพิ่มประสิทธิภาพ
เสี่ยงในการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจางในระบบ EGP
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
และลดความเสี่ยง
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัสดุ
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4. มีความรูความเขาใจในการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ
ดานพัสดุสังกัดหนวยงาน
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ภาครัฐ”
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัสดุ
6. มีความรูความเขาใจในการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดําแหนง
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
พัฒนา
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
   คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง
7 งานบริหาร นายเจนณรงค เจาหนาที่บริหาร 1. งานสารบรรณและการเขียน ฝกอบรม 2561-2563 1. เพื่อใหมีทักษะความรูใน
ทั่วไป
ทุงปนคํา
ทั่วไป
หนังสือราชการ
การเขียนหนังสือราชการ
กระบวนการรับ-สง หนังสือ
2. การเขียนรายงานการประชุม
การโตตอบหนังสือราชการ
ราชการภายในมหาวิทยาลัย
และการเขียนหนังสือราชการ
3.การบริการใหไดดั่งใจ
สํานักทะเบียนและประมวลผล
ประเภทตาง ๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
เอกสาร งานสารบรรณ และ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
3. วิธีการจดบันทึกรายงาน
การประชุมในแตละ
ระเบียบวาระการประชุม
4. การใชภาษาเขียนในรายงาน
การประชุม
5. หัวใจสําคัญของงานบริการ,
เทคนิคการเจรจาตอรอง และ
เทคนิคการใหบริการที่
ประทับใจ
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ที่

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(1) (2)
(3)
(4)
(5)
8 งานรับเขา นางสาวรักษิณา นักวิชาการศึกษา Social Media
ศึกษา
วงคชัยขันธ
เพื่อการประชาสัมพันธ

(6)
(7)
(8)
ฝกอบรม 2561-2563 1. มีเทคนิควิธีการเขียนเพื่อ
ประชาสัมพันธ และโนมนาว
กลุมเปาหมาย
2. การสรางคอนเทนตบน
โซเชียลมีเดีย

9 งานรับเขา นางสาวอัญชลา นักวิชาการ
ศึกษา
ทามัน
คอมพิวเตอร

ฝกอบรม 2561-2563 สามารถสรางระบบการรับสมัคร
เชิงปฏิบัติ
นักศึกษาฯ และปรับปรุงแกไขให
การ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนา
ระบบรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ตามรูปแบบของ ทปอ.
(CMRUTCAS)

10 งานบริการ นางสาวยุพิน นักวิชาการศึกษา 1. การใหบริการที่ดี
การศึกษา ธิยานันต
2. โปรแกรม access ขั้นสูง

การฝก 2561-2563 1. พัฒนาตนเองในการใหบริการ
อบรม
ที่ดียิ่งขึ้น
2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
3. นําความรูมาพัฒนางาน

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
   1. คูมือการประชาสัมพันธเชิงรุก
ในยุค Social Media
2. งานวิจัย เรื่อง สื่อ
ประชาสัมพันธที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
 
1. คูมือการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบรับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ตามรูปแบบของ
ทปอ. (CMRUTCAS)
2. งานวิจัย เรื่อง ระบบรับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ตามรูปแบบของ
ทปอ. (CMRUTCAS)

1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง งานการ
จัดตารางสอน
2. งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีตอการให
บริการของหนวยงานสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

(1) (2)
(3)
(4)
11 งานบริการ นายบุญแทน นักวิชาการ
การศึกษา ฤทธิไตรภพ คอมพิวเตอร

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง
(5)
การพัฒนาระบบประเมินการ
สอนอาจารยเชื่อมตอกับฐาน
ขอมูล oracle

วิธีการ
พัฒนา

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(6)
(7)
(8)
การฝก 2561-2563 1. ไดความรูในการพัฒนาระบบ
อบรม
สารสนเทศในการเชื่อมตอกับ
ฐานขอมูล oracle
2. นําความรูที่ไดมาพัฒนางาน
ที่รับผิดชอบ

12 งานบริการ นายเอนก
การศึกษา ณชัยวงศ

นักวิชาการศึกษา 1. การวิจัยเพื่อพัฒนางานประจํา การฝก 2561-2563 1. นําความรูที่ไดกลับมาพัฒนา
2. เทคนิคการใชโปรแกรม
อบรม
ประสิทธิภาพในการทํางาน
สําเร็จรูปเพื่อการใชงาน
2. สามารถนําความรูที่ไดรับมา
ในการพัฒนางาน
ปรับปรุงและพัฒนางาน

13 งานบริการ นางสาว
การศึกษา พิชฌายธรณ
ธรรมชัย

นักวิชาการศึกษา 1. การพัฒนาตนเอง
เพื่อการปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาศักยภาพ
เพื่อบรรลุเปาหมาย

การฝก 2561-2563 1. นําความรูที่ไดมาพัฒนาตนเอง
อบรม
เพื่อการปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. สามารถปรับปรุง แกไขปญหา
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
 
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ
2. งานวิเคราะห เรื่อง ระบบ
ประเมินการสอนอาจารย
เชื่อมตอกับฐานขอมูล oracle
 
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
งานการลงทะเบียน
2. งานวิจัย เรื่อง ปญหาและ
ความตองการของผูใชบริการ
ที่มีตอการใหบริการของ
สํานักทะเบียนและประมวลผล
   1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
แผนการเรียนเสนอแนะ
2. งานวิจัย เรื่อง ปญหาการ
ปรับตัวของนักศึกษาชั้นปที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ที่

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

(1) (2)
(3)
(4)
(5)
14 งานบริการ นางกัญญาภัค นักวิชาการศึกษา การบริการที่ดีใหกับนักศึกษา
การศึกษา เมธีวัฒนากุล

(6)
การฝก
อบรม

15 งานทะเบียน นายยงยุทธ
และ
แสนใจพรม
ประมวลผล

นักวิชาการศึกษา 1. การอบรมวิชาการทางดาน
การบริหารงานเบื้องตน
(หัวหนางาน)
2. การทําผลงานเพื่อเขาสู
ตําแหนงระดับชํานาญการ
3. งานวิจัยในงานประจํา

การฝก
อบรม

16 งานทะเบียน นายสาคร
และ
เมืองแกว
ประมวลผล

นักวิชาการศึกษา การใหบริการอยางมีคุณภาพ

การฝก
อบรม

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดําแหนง
พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
   1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
2561-2563 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
การใหบริการแกนักศึกษา
2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ที่มาติดตอสํานักทะเบียน
และประมวลผล
2. งานวิจัย เรื่องปจจัยที่เกี่ยวของ
กับจิตสาธารณะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
2561-2563 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ  
การกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
การบริหารงานระดับตน
2. งานวิจัยในงานประจํา
ไดดียิ่งขึ้น
2. เพื่อใหการปฏิบัติงานหัวหนา
งานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับ
การเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. มีงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน
5. สามารถนําความรูที่ไดรับมา
ปรับปรุงและพัฒนางาน
 
2561-2563 1. ใหบริการอยางรวดเร็ว
คูมือการปฏิบัติงานดานงาน
2. ใหบริการอยางประทับใจ
ทะเบียน
3. ใหบริการอยางถูกตองแมนยํา

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
17 งานทะเบียน นางอรสา
และ
วงศสวาง
ประมวลผล

18 งานทะเบียน นายราชันย
และ
จันทรเที่ยง
ประมวลผล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

ชวงเวลา
พัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

ผลลัพธที่คาดหวัง
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
 
คูมือการปฏิบัติงานดานงาน
ทะเบียน

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
นักวิชาการศึกษา 1. เทคนิคการพัฒนาตน
การฝก 2561-2563 1. เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิด
ประโยชนสูงสุด
พัฒนางาน
อบรม
2 .ไดรับความรู และความสามารถ
2. การเสริมสรางประสิทธิภาพ
นํามาพัฒนางาน
และความสําเร็จในการทํางาน
3. ไดฝกการจัดทําคูมือการปฏิบัติ
3. เทคนิคการจัดทําคูมือการ
งานทีถ่ ูกตอง และไดเลมคูมือ
ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานที่ถูกตอง

นักวิชาการศึกษา 1. การอบรมการเขียนโปรแกรม การฝก 2561-2563 1. ทําใหมีความรูในการเขียน
Android Programming
อบรม
โปรแกรมเกี่ยวกับระบบ
2. การอบรมการเขียนโปรแกรม
Andrioid Programming,
IOS Application
C#, VBA
2. ทําใหมีความรูในการเขียน
โปรแกรม เกี่ยวกับระบบ
ios appication ตาง ๆ
3. สามารถนําความรูที่ไดรับมา
ปรับปรุงและพัฒนางานตนเอง
4. ทําใหงานมีความสะดวกรวดเร็ว
กับผูใชบริการ

งานวิจัยระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ ดานสถิตินักศึกษา
สําหรับผูบริหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
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ที่

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
19 งานทะเบียน นาง
และ
อาภาวรรณ
ประมวลผล ยะปะนัน

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

(4)
(5)
นักวิชาการศึกษา 1. การอบรมวิชาการทางดาน
การพัฒนางานตามสมรรถนะ
นักวิชาการศึกษา
2. การบริการสูความเปนเลิศ
3. การวิเคราะหงาน
4. เทคนิคการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน
5. เทคนิคการเขียนหนังสือ
ติดตอราชการธุรกิจ

วิธีการ
พัฒนา
(6)
การฝก
อบรม

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดําแหนง
พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
2561-2563 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง  
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเทียบโอน/ยกเวน
การเรียนระดับปริญญาตรี

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

(1) (2)
(3)
(4)
20 งานทะเบียน นายวินัย กันขัติ นักวิชาการ
และ
คอมพิวเตอร
ประมวลผล

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

(5)
(6)
1. อบรม Oracle Database
การฝก
2. การเขียนโปรแกรม ios ขั้นสูง อบรม
เพื่อรองรับการใหบริการ
บนอุปกรณเคลื่อนที่
(Mobile Devices)
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดําแหนง
พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การใช
2561-2563 1. พื้นฐานในเรื่องการจัดการ  
งานระบบฐานขอมูล Oracle
กับฐานขอมูล ติดตั้ง และดูแล
บํารุงรักษา สรางฐานขอมูล
2. งานวิเคราะห เรื่อง การ
จัดการกับทรัพยากรของระบบ
วิเคราะหขอมูลรายวิชา
สรางและใหสิทธิผูใชตาง ๆ
และขอมูลนักศึกษาที่ไดผล
จัดการกับพื้นที่ และวางแผน
การเรียนตํ่า
เกี่ยวกับการดูแลรักษาฐาน
ขอมูล backup/recovery
2. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิค
การเขียน วิเคราะห ออกแบบ
และสรางแอปพลิเคชันบนมือถือ
ดวยระบบปฏิบัติการ ios
3. เพื่อใหผูมีความเขาใจสวน
ประกอบของความชํานาญ
เมื่อนําไปใชงานจริง
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ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

สํานักหอสมุด

(คณะกรรมการประจําหนวยงานพิจารณาแลว ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 ก.พ. 2561)
กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล ตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
 
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง ดานการเงิน
1 งานบริหาร นางเสาวนีย นักวิชาการ การบริหารงานดาน
ฝกอบรม
ธ.ค.61 ทราบ พรบ.การจัดซื้อจัดจาง
และการบัญชี
ทั่วไป
สุริยะเจริญ พัสดุ
พรบ. การจัดซื้อจัดจาง
ธ.ค.62 และระเบียบพัสดุเพิ่มเติม
2. งานวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตของ
และบริหารพัสดุภาครัฐ
นักวิชาการการเงินและบัญชีใน
และระเบียบที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2 งานบริหาร นางสาว
นักวิชาการ การบริหารและจัดการ ฝกอบรม
ธ.ค.61 เขาใจกระบวนการวิธีการทําบัญชี  
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การเงินและ
ทั่วไป
นภพรรณ
การเงินและ ดานการเงิน
ธ.ค.62 ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ
การบัญชี
รุงทองคํากุล บัญชี
2. การวิเคราะหคางานการปฏิบัติงาน
พัสดุกรณีวิธีเฉพาะเจาะจง
 
3 งานบริหาร นายจํารัส
นักวิเคราะห 1. การจัดทําแผน
1. ฝกอบรม
ธ.ค.61 เปนแนวปฏิบัติเพื่อใชในการ
1. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การวิเคราะห
ทั่วไป
อุทธา
นโยบายและ ยุทธศาสตรระยะ 2. การสัมมนา ธ.ค.62 ปฏิบัติงาน
นโยบายและแผน
แผน
5 ป
เชิงปฏิบตั ิ
2. งานวิจัย เรื่อง การมีสวนรวมในการ
ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร
2. การรายงานผลการ การ
ระยะ 5 ป สน.หอสมุด
ดําเนินงานตามแผน (Work
ปฏิบัติราชการ
Shop)
ประจําปงบประมาณ

ภาคผนวก 2
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา พัฒนา
พัฒนาตนเอง

(ระบุเดือน/ป)

(1) (2)
(3)
(4)
(5)
4 งานบริหาร นางสาวนิตยา ผูปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
ทั่วไป
ทองนา
บริหาร
สารบรรณและการ
เขียนหนังสือราชการ
เชิงบูรณาการ

(6)
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

5 งานบริการ นางสาวฐิติกา นักวิชาการ 1. การใชเทคโนโลยี 1. ฝกอบรม
สารสนเทศ อาษากิจ
บรรณารักษ สมัยใหมในการใช 2. การสัมมา
บริการงานหองสมุด
2. เทคนิคการสราง
ความประทับใจให
กับผูใชบริการ
6 งานบริการ นายสมคิด
พนักงาน การใหบริการที่ดี
อบรมเชิง
สารสนเทศ อินขะ
หองสมุด เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ปฏิบัติการ
ของงานบริการ
7 งานบริการ นางไพวรรณ พนักงาน การใหบริการที่ดี
อบรมเชิง
สารสนเทศ ทาวเคหะ
ราชการ เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ปฏิบัติการ
ของงานบริการ
8 งานบริการ นายสุพจน
พนักงาน การใหบริการที่ดี
อบรมเชิง
สารสนเทศ บัวสุข
หองสมุด เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ปฏิบัติการ
ของงานบริการ

ผลลัพธที่คาดหวัง

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)

คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติงาน
สารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ
เชิงบูรณาการ

(7)
(8)
ธ.ค.61 1. เขาใจหลักการที่ใชในงาน
สารบรรณ
2. ปฏิบัติงานไดถูกตอง
3. เขาใจในหลักสําคัญของการ
เขียนหนังสือราชการ
4. ไดรับมอบหมายงาน (Project
Assignmaet)
ธ.ค.61 1. สามารถนําเทคโนโลยีตาง ๆ  
ธ.ค.62
มาประยุกตใชกับงานบริการ
2. ความประทับใจใหกับผูใช
บริการ
ธ.ค.61 นํามาปฏิบัติไดจริงในการทํางาน 
ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
ธ.ค.61 นํามาปฏิบัติไดจริงในการทํางาน 
ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
ธ.ค.61 นํามาปฏิบัติไดจริงในการทํางาน 
ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม

หมายเหตุ
(11)

1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การเขียนรายการ
อางอิง
2. งานวิจัย เรื่อง ความตองการและความ
ประทับใจใหกับผูใชบริการ สํานัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การใหบริการที่ดีมี เกษียณอายุ
ราชการ
คุณภาพของงานบริการ
ป 61

คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การใหบริการที่ดี เกษียณอายุ
ราชการ
มีคุณภาพของงานบริการ
ป 63

คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การใหบริการที่ดีมี เกษียณอายุ
ราชการ ป
คุณภาพของงานบริการ
63

76

ที่
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งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา พัฒนา
พัฒนาตนเอง

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)

คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง นิทรรศการ
ที่พัฒนาการตามยุคสมัย

หมายเหตุ

(1) (2)
(3)
9 งานบริการ นายอํานาจ
สารสนเทศ เปงกาสิทธ

(4)
(5)
ผูปฏิบัติการ งานนิทรรศการที่
งานหองสมุด พัฒนาการตามยุคสมัย

(6)
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

(7)
(8)
ธ.ค.61 นํามาปฏิบัติไดจริงและพัฒนา
งานนิทรรศการ

10 งานบริการ นางสาว
สารสนเทศ แสงเพชร
อินสมวงค
11 งานบริการ นางสาวอรวรา
สารสนเทศ ใสคํา

ผูปฏิบัติการ อบรมการใหบริการ
งานหองสมุด เกี่ยวกับหอสมุด

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

ธ.ค.61 เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพ

นักวิชาการ การพัฒนาบริการ
บรรณารักษ ตอบคําถามและ
ชวยการคนควาผาน
Application

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

ธ.ค.61 หองสมุดมี Application สําหรับ  
ตอบคําถามและชวยการคนควา
เพื่อใหเกิดความสะดวกกับผูใช
บริการ

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

ธ.ค.61 1. มีความรูดานงานวารสาร
2. สามารถใหความรูและชวย
เหลือแกผูใชดานวารสาร



บรรจุ ป 59
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การใช
Application
2. งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจตอการใช
Application บริการตอบคําถาม
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งพิมพตอเนื่อง บรรจุ ป 59

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

ธ.ค.61 นํามาปฏิบัติไดจริงในการทํางาน 
ของสํานักหอสมุด

คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การใหบริการที่ดีมี บรรจุ ป 60
คุณภาพของงานบริการ

12 งานบริการ นางสาววรัฏฐา ผูปฏิบัติการ งานวารสารตั้งแตการ
สารสนเทศ กัวตระกูล
งานหองสมุด บอกรับไปจนถึงการ
จัดทําดัชนีวารสาร
(วารสารวิชาการ)
13 งานบริการ นายวรวิทย ผูปฏิบัติการ การใหบริการที่ดี
สารสนเทศ ผัดเปา
งานหองสมุด เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ของงานบริการ



(11)

คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การใหบริการ
เกี่ยวกับหอสมุด

ภาคผนวก 2
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ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

(1) (2)
(3)
14 งานพัฒนา นางสาว
และ
รัชฎาภรณ
จัดระบบ มูลมาก
ทรัพยากร
สารสนเทศ

(4)
นักวิชาการ
บรรณารักษ

15 งานพัฒนา นางสุณี
และ
ไชยวงษ
จัดระบบ
ทรัพยากร
สารสนเทศ

นักวิชาการ
บรรณารักษ

77

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
ธ.ค.61 1. สามารถพัฒนางานดานการ  
1. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาสอดคลอง
1. การลงรายการ
1. ฝกอบรม
วิเคราะหใหเปนมาตรฐาน
ของทรัพยากรสารสนเทศกับหลักสูตร
บรรณานุกรมรูป 2. การสัมมนา ธ.ค.62
2. สามารถทํางานวิจัยเพื่อพัฒนา
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แบบ RDA/MAC21 เชิงปฏิบัติ
งานที่ทําอยูได
เชียงใหม
2. การพัฒนาศักยภาพ การ
(Work
2. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การวิเคราะห
ทางวิชาชีพ
Shop)
ทรัพยากรสารสนเทศ
บรรณารักษ
3. งานวิจัยทาง
บรรณารักษและ
สารสนเทศศาสตร
1. การจัดซื้อจัดหา 1. ฝกอบรม
ธ.ค.61 1. สามารถพัฒนางานดานการจัด  
1. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาปญหาและ
ความตองการของผูใชบริการหองสมุด
ทรัพยากร
2. การสัมมนา ธ.ค.62
ซื้อที่เปนไปตามขั้นตอนและ
และศูนยการเรียนรูภาษาตางประเทศ
สารสนเทศ
เชิงปฏิบัติ
ระเบียบใหถูกตอง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. การพัฒนาศักยภาพ การ
2. สามารถทํางานวิจัยเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ทางวิชาชีพ
(Work
งานที่ทําอยูได
2. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดหา
บรรณารักษ
Shop)
ทรัพยากรสารสนเทศ
3. งานวิจัยทาง
บรรณารักษและ
สารสนเทศศาสตร
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งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา พัฒนา
พัฒนาตนเอง

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(1) (2)
(3)
16 งานพัฒนา นางธญา
และจัด
ตันติวราภา
ระบบ
ทรัพยากร
สารสนเทศ

17 งานพัฒนา
และจัด
ระบบ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
18 งาน
เทคโนโลยี
หองสมุด

นายอนุรักษ
บุญนายืน

นายสุทัศน
เขียวนิล

(4)
(5)
นักวิชาการ วิเคราะหและแกไข
บรรณารักษ ปญหาเพื่อพัฒนา
งานหองสมุด

(6)
(7)
(8)
ธ.ค.61 เปนแนวปฏิบัติเพื่อใชในการ
1. ฝกอบรม
2. ศึกษาดูงาน ธ.ค.62 ปฏิบัติงาน
3. การสัมมนา
เชิงปฏิบัติ
การ (Work
Shop)
4. ไดรบั มอบ
หมายงาน
(Project
Assignmaet)
ผูปฏิบัติการ การ Import ขอมูล
ฝกอบรม ธ.ค.-61 เปนแนวปฏิบัติการลงรายการ
งานหองสมุด บรรณานุกรม และการ
บรรณานุกรมไดถูกตอง
ลงขอมูลสารสนเทศ
นักวิชาการ เทคนิคการถายภาพ
โสต
อยางมืออาชีพและถาย
ทัศนศึกษา ภาพยนตร
เบื้องตน

ฝกอบรม

ธ.ค.61 รูและเขาใจเทคนิคการถายภาพ
ธ.ค.62 และภาพยนตรอยางถูกตอง

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)

1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การวิเคราะหและ
ทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
2. งานวิจัย เรื่อง การใชและความ
ตองการใชฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม
ในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai Digital
Collection : TDC) ของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม


คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การ Import
ขอมูลบรรณานุกรม และการลงขอมูล
สารสนเทศ

 

คูมือปฏิบัติงานดานโสตทัศนศึกษา
งานวิจัย เรื่อง ความตองการสื่อ
สิ่งอํานวยความสะดวกและการใหบริการ
ดานงานโสตทัศนศึกษา สํานักหอสมุด
ของนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล ตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
 
ฝกอบรม
ธ.ค.61 เขาใจวิธีการเขียนโปรแกรม
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง เทคโนโลยี
19 งาน
นายมงคล
นักวิชาการ การเขียนโปรแกรม
ธ.ค.62 เชิงวัตถุ
สารสนเทศ
เทคโนโลยี อุตะมะแกว คอมพิวเตอร เชิงวัตถุ หรือ
Framwork
2. การวิเคราะหและออกแบบระบบ
หองสมุด
สารสนเทศการจัดซื้อจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ
 
20 งาน
นางสาวสุรดา นักวิชาการ เทคโนโลยีหองสมุด 1. เรียนตอ
ธ.ค.61 นําเทคโนโลยีมาใชอํานวย
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
เทคโนโลยี ปฐวีวิจิตร
ปริญญาโท ธ.ค.62 ความสะดวกในการปฏิบัติงาน
หองสมุด สํานักหอสมุด
หองสมุด
2. ฝกอบรม
และการใหบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. งานวิจัย เรื่อง การสรางคอรสเรียน
ออนไลนสําหรับอบรมปฐมนิเทศ
การใชหองสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมโดยใช Open edX
21 งาน
นายนิรันดร ผูปฏิบัติงาน การใหบริการที่ดี
อบรมเชิง
ธ.ค.61 นํามาปฏิบัติไดจริงในการทํางาน 
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การใหบริการที่ดี
เทคโนโลยี อารินทร
โสตทัศน เพื่อเพิ่มคุณภาพของ
ปฏิบัติการ
ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
มีคุณภาพของงานบริการ
หองสมุด
งานบริการ
ราชภัฏเชียงใหม
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สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

(คณะกรรมการประจําหนวยงานพิจารณาแลว ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 16 พ.ค.2561)
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
1 ผูบริหาร นายมารุต
เปยมเกตุ

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

(4)
(5)
(6)
หัวหนา
1. อบรมดาน Network อบรม/สัมมนา
สํานักงาน
Administrator
ผูอํานวยการ 2. อบรมดาน Data Base
Administrator
3. อบรมดานloT
4. อบรมหลักสูตรนัก
บริหารระดับสูงผูนําที่มี
วิสัยทัศนและคุณธรรม
(นบส.)
5. อบรมหลักสูตรการ
บริหารงานบุคคล
สําหรับหัวหนางาน
6. อบรมหลักสูตร การ
บริหารงานดานการเงิน
การคลัง และพัสดุ

ชวงเวลา
พัฒนา
(เดือน/ป)

(7)
ต.ค.60ก.ย.61
ต.ค.61ก.ย.62
ต.ค.62ก.ย.63
(อยางนอย
1 ครั้ง/ป)

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
 งานพัฒนาการบริหารจัดการระบบ
1. สามารถนํามาใชในการบริหาร
เครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
การพัฒนางาน และการพัฒนา
เพื่อใหผูใชบริการไดรับประโยชนสูงสุด
บุคลากรของหนวยงานใหเปน
และสามารถใหบริการระบบเครือขาย
ผูใหบริการที่ดีและมี
คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
2. สามารถนํามาใชในการบริหาร
จัดการระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรที่สามารถสนอง
ตอบความตองการของผูใช
บริการในปจจุบัน

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
2 งานบริหาร นางสาวนันทาวดี หัวหนางาน 1. การบริหารและจัดการ อบรม/สัมมนา
ทั่วไป
คุณศิลป
บริหารทั่วไป งานสํานักงาน เชน
การเงิน แผนและ
งบประมาณ
ประกันคุณภาพ
จัดการความรู
บริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
2. ดานการขึ้นสูระดับ
ตําแหนงที่สูงขึ้น
3. หัวขอการปฏิบัติงาน
เพื่อการประกันคุณภาพ
ของสํานัก
3 งานบริหาร นางสาวกัลยสุดา นักวิเคราะห 1. การบริหารและจัดการ อบรม/สัมมนา
ทั่วไป
ศรีโพธิ์
นโยบาย
แผนและงบประมาณ
และแผน 2. ดานการขึ้นสูระดับ
ตําแหนงที่สูงขึ้น
3. หัวขอการปฏิบัติงาน
เพื่อการประกันคุณภาพ
ของสํานัก

ชวงเวลา
พัฒนา
(เดือน/ป)

(7)
ต.ค.60ก.ย.61
ต.ค.61ก.ย.62
ต.ค.62ก.ย.63
(อยางนอย
1 ครั้ง/ป)

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)

งานพัฒนาระบบเอกสารราชการใหอยู
1. การบริหารจัดการดาน
ในรูปแบบของระบบ e-Form
สารบรรณ การเงิน
เพื่อใหมีรูปแบบที่เปนมาตรฐาน
แผนงบประมาณ การประกัน
เพื่อการจัดเก็บขอมูลเปนระเบียบ
คุณภาพมีประสิทธิภาพ
งายตอการสืบคน ลดจํานวนขั้นตอน
2. ไดรับความรูดานการจัดทําผล
เพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงาน
งานในการขึ้นสูตําแหนง
3. ไดรับความรูในการปฏิบัตงิ าน
เพื่อการประกันคุณภาพ
ในงานของตนที่รับผิดชอบ

ต.ค.60- 1. สามารถนําความรูมาประยุกต  
ก.ย.61
ใชกบั งานดานนโยบายและแผน
2.
ได
รับความรูดานการจัดทํา
ต.ค.61ก.ย.62
ผลงานในการขึ้นสูตําแหนง
3.
ได
รับความรูในการปฏิบัติ
ต.ค.62เพื่อการประกันคุณภาพ
ก.ย.63
(อยางนอย
1 ครั้ง/ป)
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1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหาร บรรจุ
จัดการงานดานนโยบายและแผน ป 60
เพื่อใหคูมือดังกลาวเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีสําหรับผูปฏิบัติงานรายอื่น
2. งานวิจัย เรื่อง เทคนิคการประเมิน
คาตัวชี้วัดของโครงการ งานวิจัย
ดังกลาวจัดทําขึ้นเพื่อศึกษารูปแบบ
วิธีการในการประเมินตัวชี้วัด
ที่มีความถูกตองนาเชื่อถือ
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งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
4 งานบริหาร นางสาวจริยา
ทั่วไป
หมื่นแกว

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

(4)
(5)
(6)
นักวิชาการ 1. การตรวจสอบหลักฐาน อบรม/สัมมนา
เงินและบัญชี การจายเงินและ
การเบิกจายที่ถูกตอง
ของสวนราชการ
2. วินัยทางการเงิน
การคลังกับการบริหาร
การเงินในสวนราชการ
3. เทคนิคการทําวิจัย
และการทําผลงานทาง
วิชาการ เพื่อพัฒนา
4. การเขาสูระดับตําแหนง
ที่สูงขึ้น
5. การปฏิบัติงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพ

ชวงเวลา
พัฒนา
(เดือน/ป)

(7)
ต.ค.60ก.ย.61
ต.ค.61ก.ย.62
ต.ค.62ก.ย.63
(อยางนอย
1 ครั้ง/ป)

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
 1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง กระทบทวน
1. การตรวจสอบเอกสารการ
การจัดทําเอกสารการเบิกจาย
เบิกจายไดอยางถูกตองตาม
การตรวจสอบเอกสารทางการเงิน
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ของสวนราชการ
2. เพิ่มความรูทักษะประสบการณ
2. งานวิจัย เรื่อง ปญหาการเบิกจาย
และการเสริมสรางวินัย
งบประมาณของหนวยงานราชการ
ทางการเงินการคลัง
ซึ่งงานวิจัยดังกลาวจัดทําขึ้น
3. มีแนวทางในการวิเคราะหงบ
เพื่อสํารวจถึงปญหาที่เกิดขึ้น
การเงินอยางงายเพื่อประโยชน
ในการบริหารองคกรโดยใช
เนื่องจากการเบิกจายงบประมาณ
ขอมูลทางการเงินมาชวยเปน
ของหนวยงานราชการ แลวนําผล
แนวทางในการประเมินผล
ที่ไดไปวิเคราะหเพื่อหาแนวทาง
แกไขใหมีการเบิกจายที่ถูกตอง
การปฏิบัติงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
4. ทําผลงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการได

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
5 งาน
นายธีระพงษ
เทคโนโลยี ใจคํามา
สารสนเทศ

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

(4)
(5)
(6)
หัวหนางาน 1. การพัฒนาและออกแบบ อบรม/สัมมนา
เทคโนโลยี
เว็บไซตดวย PHP และ
สารสนเทศ เครือ่ งมือที่เกี่ยวของ
2. อบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนและการทํางาน
3. อบรมดานการบริหาร
จัดการ
4. การขึ้นสูตําแหนงที่สูงขึ้น
5. การปฏิบัติเพื่อการ
ประกันคุณภาพ
ของสํานัก
6. การบริหารจัดการ
โครงการ

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(เดือน/ป)

(7)
(8)
ต.ค.60- 1. Web Application สําหรับ
ก.ย.61
สนับสนุนการบริหารจัดการ
มหาวิ
ทยาลัย
ต.ค.61ก.ย.62 2. เรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต.ค.62- ที่สนับสนุนการเรียนการสอน
และสนับสนุนการทํางาน
ก.ย.63
ที่ทันสมัยเพื่อถายทอดความรู
(อยางนอย
ใหแกบุคลากร นักศึกษา
1 ครั้ง/ป)
3. สามารถนํามาใชในการบริหาร
การพัฒนางาน พัฒนาบุคลากร
ของหนวยงาน
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
 
พัฒนาระบบการรายงานผลการใช
สารสนเทศของหนวยงานเพื่อผูบริหาร
และสวนที่เกี่ยวของไดเห็นขอมูล
สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ สามารถ
นําขอมูลมาวางแผนการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย
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ที่

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

ชวงเวลา
พัฒนา
(เดือน/ป)

(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
อบรม/สัมมนา ต.ค.606 งาน
นางสาวรุงทิวา นักวิชาการ 1. โปรแกรมประยุกต
ก.ย.61
เทคโนโลยี กิตติยังกุล
คอมพิวเตอร สําหรับการผลิตสื่อ
สารสนเทศ
มัลติมีเดีย
ต.ค.61ก.ย.62
2. ดานการขึ้นสูระดับ
ตําแหนงที่สูงขึ้น
ต.ค.623. หัวขอการปฏิบตั ิงาน
ก.ย.63
เพื่อการประกันคุณภาพ
(อยางนอย
1 ครั้ง/ป)

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
1. เทคนิคกระบวนการในการผลิต  
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนและ
สื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสให
วิธีการออกแบบผลิตสื่อการเรียนรู
ตรงตอความตองการมีคุณภาพ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อใชในการผลิต
และเกิดประสิทธิผล
ออกแบบสื่อการเรียนรูโดยใช
2. สื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
ที่สนับสนุนการเรียนรูอยาง
ที่จัดเตรียมไวอยางมีประสิทธิภาพ
มีคุณภาพทันยุคปจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีจํานวนบทเรียน
3. ไดรับความรูดานการจัดทํา
ออนไลนที่มีคุณภาพบริการกับ
ผลงานในการขึ้นสูตําแหนง
กลุมเปาหมาย
ที่สูงขึ้น
2. งานสังเคราะห เรื่อง การผลิตสื่อ
ุ ภาพ
4. ไดรับความรูในการปฏิบัติงาน
การเรียนรูอ เิ ล็กทรอนิกสใหมคี ณ
และเกิดประโยชน เพื่อเปนแนวทาง
เพื่อการประกันคุณภาพในงาน
การผลิตสื่อการเรียนรูตามบริบท
ของตนที่รับผิดชอบ
ของมหาวิทยาลัยและชุมชนทองถิ่น

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
7 งาน
นางพรพิมล
เทคโนโลยี แกวฟุงรังษี
สารสนเทศ

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

(4)
(5)
(6)
นักวิชาการ 1. การบริหารจัดการระบบ อบรม/สัมมนา
คอมพิวเตอร การเรียนการสอน
ออนไลน
2. การปฏิบัติงานพัสดุ
3. ดานการขึ้นสูระดับ
ตําแหนงที่สูงขึ้น
4. หัวขอการปฏิบตั ิงาน
เพื่อการประกันคุณภาพ

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(เดือน/ป)

(7)
(8)
ต.ค.60- 1. เพื่อทราบจุดดี และจุดดอย
ก.ย.61
ของระบบการเรียน การสอน
ต.ค.61- ออนไลนเพื่อใชในการ
ก.ย.62
เปรียบเทียบ/ปรับปรุงระบบ
ต.ค.62- ที่ดูแลใหทันสมัย
ก.ย.63 2. เพื่อใหไดความรูในการนํา
เทคโนโลยีใหม มาปรับใชกับ
(อยางนอย
ระบบบริหารจัดการการเรียน
1 ครั้ง/ป)
การสอนออนไลน มรภ.ชม.
3. รับทราบระเบียบการจัดซื้อ
จัดจาง และระเบียบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
พัสดุที่เปนปจจุบัน
4. วิธีการปฏิบัติงานพัสดุ
ในระบบ 3 มิติ
5. วิธีการปฏิบัติงานพัสดุ
ในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
6. ไดรับความรูดานจัดทําผลงาน
ในการขึ้นสูตําแหนงที่สูงขึ้น
7. ไดรับความรูในการปฏิบัติงาน
เพื่อการประกันคุณภาพในงาน
ที่รับผิดชอบ
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
 1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนและ
วิธีการบริหารจัดการระบบการเรียน
การสอนออนไลน เพื่อใหมีคูมือ
ดังกลาวเปนแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับ
ผูปฏิบัติงานรายอื่นในการบริหาร
จัดการระบบการเรียนการสอน
ออนไลน ซึ่งมีหลักการปฏิบัติหนาที่
รับผิดชอบ และเสนอแนะแนวทาง
แกไขปญหาอุปสรรคในการบริหาร
จัดการระบบการเรียนการสอน
ออนไลน
2. งานวิจัย เรื่อง ลดการใชกระดาษ
จากการสอบดวยระบบการสอบ
ออนไลน
งานวิจัยดังกลาวจัดทําขึ้น
เพื่อศึกษาความเปนไปไดและ
เปนตนแบบในการลดใชกระดาษ
จากการจัดสอบ ซึ่งเปนกิจกรรม
ในกระบวนการเรียนการสอย ดวย
การนําระบบสอบออนไลนซึ่งเปน
สวนหนึ่งในระบบการเรียนลดการ
ใชกระดาษจากกระบวนการสอบ
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสนับสนุน
นโยบาย Green University
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ที่

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
8 งาน
นางสาว
นักวิชาการ 1. เทคนิคการจัดฝกอบรม อบรม/สัมมนา
เทคโนโลยี พรรณิภา ดวงใย คอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาบุคลากร
สารสนเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชงานโปรแกรมการ
ประมวลผลทางสถิติ
และวิเคราะห
แบบสํารวจ
3. ดานการขึ้นสูระดับ
ตําแหนงที่สงู ขึ้น
4. หัวขอการปฏิบัติงาน
เพื่อการประกันคุณภาพ

ชวงเวลา
พัฒนา
(เดือน/ป)

(7)
ต.ค.60ก.ย.61
ต.ค.61ก.ย.62
ต.ค.62ก.ย.63
(อยางนอย
1 ครั้ง/ป)

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
 1. คูมือการปฏิบัติงานหลัก เรื่อง
1. ไดรับความรูในการจัดฝกอบรม 
และบริการวิชาการอยาง
ขั้นตอนและวิธีการจัดฝกอบรมและ
ครบวงจรเพื่อนํามาปรับปรุง
การบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ
การทํางานดานการจัดอบรม
เพื่อใหคูมือดังกลาวเปนแนว
ใหมีประสิทธิภาพ
ปฏิบตั ทิ ดี่ สี าํ หรับผูป ฏิบตั งิ านรายอืน่
2. ไดรับความรูในการสรางแบบ
ในการจัดอบรมและบริการวิชาการ
สํารวจตลอดจนสถิติที่ใชใน
ซึง่ มีหลักการปฏิบตั หิ นาทีร่ บั ผิดชอบ
และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
การประมวลผลที่เหมาะสม
อุปสรรคในการจัดอบรม
และรูวิธีการประมวลผลขอมูล
2. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความ
ตลอดจนสามารถแปรผลลัพธ
ตองการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ใหอยูในรูปแบบรายงานที่
สามารถนําไปใชในการตัดสิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ใจเพื่อนําไปใชในการจัดอบรม
ของบุคลากร
แกอาจารย นักศึกษา และ
งานวิจัยดังกลาวจัดทําขึ้น
บุคคลทั่วไป
เพื่อศึกษาความตองการและปจจัย
ที่ทําใหผูเขาอบรมเกิดความสนใจ
และมีความตองการเขารวมอบรม
เพื่อนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตร
อบรมและกระบวนการทํางานของ
งานจัดฝกอบรมและบริการวิชาการ

ภาคผนวก 2
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ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

(1) (2)
(3)
(4)
(5)
9 งาน
นายวิวัฒนชัย นักวิชาการ 1. อบรมดานเทคโนโลยี
เทคโนโลยี ขําประไพ
คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร Virtual
สารสนเทศ
Server และ IOT
2. ดานการขึ้นสูระดับ
ตําแหนงที่สูงขึ้น

วิธีการพัฒนา

ชวงเวลา
พัฒนา
(เดือน/ป)

(6)
(7)
อบรม/สัมมนา ต.ค.60ก.ย.61
ต.ค.61ก.ย.62
ต.ค.62ก.ย.63
(อยางนอย
1 ครั้ง/ป)
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
 
1. เพื่อทราบถึงการนําเอา
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนวิธีการ
ตรวจสอบและบริหารเครื่อง
ระบบVirtual Server และ
คอมพิวเตอรแมขายดวยระบบ
IOT มาติดตั้งและใชงาน
Virtual Server
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อเปนคูมือปฏิบัติงานดังกลาว
และรวดเร็ว
เปนแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
2. เพื่อจะไดนําเอาระบบ
และจัดการระบบเครื่อง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
คอมพิวเตอรแมขายดวยระบบ
สําหรับงานบริการดานระบบ
Virtual Server เพื่อจะไดทราบถึง
เครือขายคอมพิวเตอร
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
ในองคกร
ของการบริหารจัดการตอไป
3. ไดรับความรูดานการจัดทําผล
2. งานวิเคราะห เรือ่ ง การพัฒนาระบบ
งานในการขึ้นสูระดับตําแหนง
ตรวจสอบความชื้นและอุณหภูมิ
หองบริหารและจัดการระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
งานวิเคราะหดังกลาวจัดทําขึ้น
เพื่อใหไดระบบตรวจสอบความชื้น
และอุณหภูมิหองบริหารและจัดการ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรดวย
การนําระบบ IOT มาใช
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ที่

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
10 งาน
นายเจษฎา
เทคโนโลยี ยาวุฑฒิ
สารสนเทศ

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

(4)
(5)
(6)
อบรม/สัมมนา
นักวิชาการ 1. ระบบเทคโนโลยีที่
คอมพิวเตอร ทันสมัย
2. ระบบสตรีมมิ่งสมัยใหม
3. ดานการขึ้นสูตําแหนง
ที่สูงขึ้น
4. หัวขอการปฏิบัติงาน
เพื่อการประกันคุณภาพ
ของสํานัก

ชวงเวลา
พัฒนา
(เดือน/ป)

(7)
ต.ค.60ก.ย.61
ต.ค.61ก.ย.62
ต.ค.62ก.ย.63
(อยางนอย
1 ครั้ง/ป)

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)

 1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การใชงาน
1. ไดเรียนรูกาวทันระบบ
ระบบสตรีมมิ่ง เพื่อจัดการเรียน
เทคโนโลยีในปจจุบันเพื่อนํามา
การสอน
ปรับปรุงการทํางานเกี่ยวกับ
เพื่อใหคูมือดังกลาวเปนแนว
เทคโนโลยีที่ทันสมัยใหมี
ปฏิบตั ทิ ดี่ สี าํ หรับผูป ฏิบตั งิ านรายอืน่
ประสิทธิภาพ
ซึ่งมีหลักปฏิบัติในหนาที่รับผิดชอบ
2. ไดเรียนรูการใชงานสตรีมมิ่ง
และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
ในปจจุบนั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การใชงานระบบสตรีมมิ่ง
เทคนิคใหดยี ิ่งขึ้น
2. งานวิเคราะห เรื่อง การนําระบบ
สตรีมมิ่งเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ
งานวิเคราะหกระบวนการปฏิบัติ
งานจัดการระบบสตรีมมิ่งและงาน
ถายทอดสดจัดการระบบสตรีมมิ่ง
และงานถายทอดสดเพื่อใหทราบถึง
ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติ
งานจัดการระบบสตรีมมิ่งและ
งานถายทอดสด รวมถึงปญหาตาง ๆ
การปฏิบัติงาน เพื่อใหไดขอมูลใช
เปนแนวทางในการพัฒนาดานระบบ
สตรีมมิ่งและงานถายทอดสดใหเกิด
ประสิทธิภาพ

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
อบรม/สัมมนา
11 งาน
วาที่ ร.ต.อานนท นักวิชาการ 1. เทคโนโลยีทางดาน
เทคโนโลยี มะโนเมือง
คอมพิวเตอร เครือขายไรสายการ
สารสนเทศ
พัฒนาระบบเครือขาย
ไรสาย
2. การบริหารจัดการระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
3. การขึ้นสูระดับตําแหนง
4. การปฏิบัติงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพ

ชวงเวลา
พัฒนา
(เดือน/ป)

(7)
ต.ค.60ก.ย.61
ต.ค.61ก.ย.62
ต.ค.62ก.ย.63
(อยางนอย
1 ครั้ง/ป)
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การใชงาน
1. ไดรับความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี  
ระบบบัญชีผูใชงานระบบเครือขาย
ดานเครือขายไรสายเพื่อนํามา
คอมพิวเตอรของมรภ.ชม.
ปรับปรุงการทํางานดานการ
เพือ่ ใหคมู อื ดังกลาวเปนแนวปฏิบตั ิ
จัดการเครือขายไรสายใหมี
ที่ดีสําหรับผูปฏิบัติงานรายอื่น
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ตลอดจนการแกไขปญหาอุปสรรค
สามารถตอบสนองความ
ตาง ๆ ในการทํางาน
ตองการผูใชบริการ
2. งานวิเคราะห เรือ่ ง การพัฒนา
2. ไดรับความรูในการจัดการ
ระบบบัญชีผูใชงานระบบเครือขาย
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรของมรภ.ชม.
ที่สามารถนําไปใชในการ
งานวิเคราะหดังกลาวจัดทําขึ้น
ตัดสินใจเพื่อนําไปใชในการ
พัฒนาการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาระบบบัญชีผูใชงานระบบ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
เครือขายคอมพิวเตอรของมรภ.ชม.
ใหมีประสิทธิภาพและตรงตอ
ความตองการของผูรับบริการ
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ที่

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
12 งาน
นายชลิต โปธา นักวิชาการ 1. อบรมดานการพัฒนา อบรม/สัมมนา
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร Web App ดวย CSS
สารสนเทศ
Framework
2. ดานการขึ้นสูตําแหนง
ที่สูงขึ้น
3. การปฏิบัติงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพของ
สํานัก

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(เดือน/ป)

(7)
(8)
ต.ค.60- 1. เพื่อจะได CSS Framework
ก.ย.61
มาใชในการพัฒนาระบบงาน
ต.ค.61- ที่ไดรับมอบหมาย
ก.ย.62 2. เพื่อจะไดนําเอา CSS
ต.ค.62- Framework มาใชในการ
ปรับปรุงระบบงานใหสามารถ
ก.ย.63
สนับสนุนการบริหารจัดการ
(อยางนอย
มหาวิทยาลัยไดดียิ่งขึ้น
1 ครั้ง/ป)
3. ไดรับความรูดานการจัดทํา
ผลงานในการขั้นสูตําแหนง
ที่สูงขึ้น
4. ไดรับความรูในการปฏิบัติงาน
เพื่อการประกันคุณภาพ
ในงานของตนที่รบั ผิดชอบ

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
 
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศใน
รูปแบบ Web Application
เพื่อใหคูมือปฏิบัติงานดังกลาว
เปนแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
ดานระบบสารสนเทศ
2. งานวิจัย เรื่อง ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการดานบุคลากร
มรภ.ชม.
งานวิจัยดังกลาวจัดทําขึ้นเพื่อ
ใหไดระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการดานบุคลากร ที่สามารถ
สนับสนุนการบริหารจัดการบุคลากร
สามารถออกรายงานขอมูลเชิง
สารสนเทศสําหรับผูบริหารอีกทั้งยัง
สามารถสนับสนุนขอมูลบุคลากร
ใหกับหนวยงานและระบบอื่นๆ ได

ภาคผนวก 2
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ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
13 งาน
นายบัณฑิต
เทคโนโลยี นันทะเทศ
สารสนเทศ

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

(4)
(5)
(6)
นักวิชาการ 1. การวิเคราะห ออกแบบ อบรม/สัมมนา
คอมพิวเตอร และพัฒนาระบบเว็บ
แอปพลิเคชันดวยรูป
แบบการพัฒนาสมัยใหม
2. การออกแบบและพัฒนา
ระบบบนอุปกรณ
เคลื่อนที่
3. ดานการขึ้นสูระดับ
ตําแหนงที่สูงขึ้น
4. หัวขอการปฏิบัติงาน
เพื่อการประกันคุณภาพ
ของสํานัก

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(เดือน/ป)

(7)
(8)
ต.ค.60- 1. ไดรับความรูในการพัฒนา
ก.ย.61
ระบบเว็บแอปพลิเคชันใน
ต.ค.61- รูปแบบสมัยใหมใหมี
ก.ย.62
ประสิทธิภาพและเปนสากล
2.
ได
รับความรูในการพัฒนา
ต.ค.62ระบบบนอุปกรณเคลื่อนที่
ก.ย.63
เพื่อนําไปใชพัฒนาระบบบน
(อยางนอย
อุปกรณเคลื่อนที่ตลอดจน
1 ครั้ง/ป)
การจัดอบรมใหแกอาจารย
นศ. บุคลากรและบุคคลทั่วไป
3. ไดรับความรูเรื่องการจัดทําผล
งานการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
4. ไดรับความรูในการปฏิบัติงาน
เพื่อการประกันคุณภาพใน
งานที่ตนรับผิดชอบ
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)

 1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนและ
วิธีการวิเคราะห ออกแบบ และ
พัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหคูมือดังกลาวเปนแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ดี่ สี าํ หรับผูป ฏิบตั งิ านรายอืน่
ในการวิเคราะหออกแบบและพัฒนา
ระบบในแนวทางเดียวกันและ
เปนสากลเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
2. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบขอ
ใชยานพาหนะออนไลน มรภ.ชม.
งานวิจัยดังกลาวจัดทําขึ้น
เพื่อจัดทําระบบขอใชยานพาหนะ
ออนไลนมาทดแทนการทํางาน
ในระบบงานเดิมที่เปนกระดาษ
เพื่อใหเกิดระบบที่มีประสิทธิภาพ
และความรวดเร็วตอผูใชงานระบบ
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งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
14 งาน
นายกฤษณ
เทคโนโลยี ขาวศรี
สารสนเทศ

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

ชวงเวลา
พัฒนา
(เดือน/ป)

(4)
(5)
(6)
(7)
อบรม/สัมมนา ต.ค.60นักวิชาการ 1. เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ก.ย.61
คอมพิวเตอร เกี่ยวกับการถายทอดสด
การตัดตอ และการใช
ต.ค.61ก.ย.62
กลอง
2. การเขาสูต าํ แหนงทีส่ งู ขึน้
ต.ค.623. การปฏิบัติงาน
ก.ย.63
เพื่อการประกันคุณภาพ
(อยางนอย
1 ครั้ง/ป)

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
 1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การผลิตสื่อ
1. ไดความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
การตัดตอภาพสมัยใหม
การเรียนการสอนเพื่อใหคูมือ
2. พัฒนาการจัดรูปแบบแสง
ดังกลาวเปนแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับ
ผูปฏิบัติงานรายอื่น
ในการผลิตสื่อ
2. การวิจัย เรื่อง การศึกษาความ
3. เพื่อพัฒนาระบบการถายภาพ
ตองการใชงานสื่อมัลติมีเดีย
ของหนวยงาน
เพื่อการเรียนการสอน ของนักศึกษา
งานวิจัยดังกลาวจัดทําขึ้นเพื่อ
ศึกษาความตองการรูปแบบการใช
งานสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียน
การสอน และนําผลที่ไดมาผลิตสื่อ
ใหตรงกับความตองการของนักศึกษา

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
15 งาน
นายณัฐพงษ
เทคโนโลยี วงคจันทรตา
สารสนเทศ

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

(4)
(5)
(6)
อบรม/สัมมนา
นักวิชาการ 1. เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ศึกษา
เกี่ยวกับกราฟกและ
มัลติมีเดียว
2. การทําแอนิเมชัน
3. การตัดตอภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว
4. ดานการขึ้นสูระดับ
ตําแหนงที่สูงขึ้น
5. หัวขอการปฏิบัติงาน
เพื่อการประกันคุณภาพ

ชวงเวลา
พัฒนา
(เดือน/ป)

(7)
ต.ค.60ก.ย.61
ต.ค.61ก.ย.62
ต.ค.62ก.ย.63
(อยางนอย
1 ครั้ง/ป)
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
 1. คูมือการปฏิบัติงานหลัก เรื่อง
1. เพื่อทราบถึงเทคโนโลยี
การตัดตอภาพสมัยใหม
การผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อ
ใหคูมือดังกลาวเปนแนวปฏิบัติที่ดี
2. เพื่อพัฒนาการจัดรูปแบบ
สําหรับผูปฏิบัติงานรายอื่นในการ
แสงในการผลิตสื่อ
ปฏิบัติงานดานผลิตสื่อมัลติมีเดีย
3. เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับกราฟก
2. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความ
และมัลติมีเดียของหนวยงาน
ตองการการใชงานสื่อกราฟก
เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษา
งานวิจัยดังกลาวจัดทําขึ้นเพื่อ
ศึกษาความตองการรูปแบบการใช
งานสื่อกราฟกเพื่อการเรียน
การสอน นําผลที่ไดมาผลิตสื่อ
กราฟกใหตรงกับความตองการ
ของนศ.
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ที่

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
16 งาน
นายวิทูร
เทคโนโลยี อุนแสน
สารสนเทศ

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

(4)
(5)
นักวิชาการ 1. อบรมดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ระบบ Virtualization
2. ดานเทคโนโลยีระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
แบบไรสาย (wifi)
3. การขึ้นสูตําแหนง
4. การประกันคุณภาพ

วิธีการพัฒนา

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(เดือน/ป)

(6)
(7)
(8)
อบรม/สัมมนา ต.ค.60- 1. ไดรับความรูดานเทคโนโลยี
ก.ย.61
ใหมของ Virtualization
ต.ค.61- เพื่อนํามาปรับปรุงการทํางาน
ก.ย.62
ดานการบริหารจัดการระบบ
ต.ค.62- Virtualization ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ก.ย.63
2. ไดรับความรูในการออกแบบ
(อยางนอย
ปรับปรุงระบบเครือขาย
1 ครั้ง/ป)
คอมพิวเตอรไรสาย wifi
และสามารถนําความรูที่ไดมา
ประยุกตปรับปรุงระบบเดิมให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ไดรับความรูการจัดทําผลงาน
4. ไดรับความรูการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพ

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)

 1. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตั้ง
ระบบ Virtualization สําหรับ
ใหบริการ Virtualization Server
แกหนวยงานภายใน เพื่อใหคูมือ
ดังกลาวเปนแนวปฏิบัติที่ดี
2. งานวิเคราะห เรื่อง พฤติกรรม
การใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ไรสาย wifi ของอาจารย นศ. บุคลากร
งานวิเคราะหดังกลาวจัดทําขึ้น
เพื่อใหไดระบบที่สามารถตรวจสอบ
การเขาใชงานของผูใชงาน สามารถ
แสดงผลเกีย่ วกับพฤติกรรมการใชงาน
ในแตละชวงเวลาได เพื่อเปนขอมูล
การปรับใชและจัดสรรงบประมาณ
Bandwidth ของอินเทอรเน็ตให
เหมาะสมเพื่อใหผูใชงานสามารถ
ใชอินเทอรเน็ตไรสายไดอยาง
ราบรื่น

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
17 งาน
นายจรูญ
เทคโนโลยี บุตรแกว
สารสนเทศ

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

(4)
(5)
(6)
นักวิชาการ 1. การปรับใชเทคโนโลยี อบรม/สัมมนา
คอมพิวเตอร คอมพิวเตอรเพื่อให
บริการนักศึกษา
2. การใชงานโปรแกรม
การประมวลผลทางสถิติ
และการวิเคราะห
แบบสอบถาม
3. ดานการขึ้นสูระดับ
ตําแหนง
4. หัวขอการปฏิบัติงาน
เพื่อการประกันคุณภาพ

ชวงเวลา
พัฒนา
(เดือน/ป)

(7)
ต.ค.60ก.ย.61
ต.ค.61ก.ย.62
ต.ค.62ก.ย.63
(อยางนอย
1 ครั้ง/ป)
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
 1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนและ
1. ไดรับความรูในการประยุกตใช 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทั้งทาง
วิธกี ารใหบริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร
ดานอารตแวรและซอฟตแวร
แกนักศึกษา อาจารยและบุคลากร
เพื่อนํามาใหบริการนักศึกษา
และขั้นตอนวิธีการดูแลรักษาเครื่อง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ
2. ไดรับความรูในการสราง
เพื่อใหคูมือดังกลาวเปนแนว
ปฏิบัติที่ดีสําหรับผูปฏิบัติงาน
แบบสอบถามที่เหมาะสมและ
รายอื่นในการใหบริการซอมบํารุง
รูวิธีประมวลผลขอมูลตลอดจน
คอมพิวเตอรแกนักศึกษา อาจารย
สามารถแปรผลลัพธใหอยูใน
และบุคลากร
รูปแบบที่สามารถนําไปสรุปผล
การวิจัยและนําผลการวิจัยไป
2. งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจ
ใชใหเกิดประโยชนได
ของผูใชบริการที่มีตอฝายซอมบํารุง
3. ไดรับความรูดานการจัดทํา
คอมพิวเตอรสํานักดิจิทัล
ผลงาน
เพื่อการศึกษา
4. ไดรับความรูในการปฏิบัติงาน
งานวิจัยดังกลาวจัดทําขึ้น เพื่อ
เพื่อการประกันคุณภาพ
ศึกษาความพึงพอใจและปจจัย
ที่ทําใหผูใชบริการเลือกมาใชบริการ
เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาการ
ใหบริการ
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ที่

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
18 งาน
นายปยะพงษ
เทคโนโลยี หินเกย
สารสนเทศ

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการพัฒนา

(4)
(5)
(6)
นักวิชาการ 1. การปรับใชเทคโนโลยี อบรม/สัมมนา
ศึกษา
คอมพิวเตอรเพื่อให
บริการนักศึกษา
2. การใชงานโปรแกรมการ
ประมวลผลทางสถิติ
และการวิเคราะห
แบบสอบถาม
3. ดานการขึ้นสูระดับ
ตําแหนง
4. หัวขอการปฏิบัติงาน
เพื่อการประกันคุณภาพ

ชวงเวลา
พัฒนา
(เดือน/ป)

(7)
ต.ค.60ก.ย.61
ต.ค.61ก.ย.62
ต.ค.62ก.ย.63
(อยางนอย
1 ครั้ง/ป)

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
 1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การใช
1. ไดรับความรูในการประยุกตใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทั้งทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรบริหาร
ดานอารตแวรและซอฟตแวร
จัดการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
เพื่อนํามาใหบริการนักศึกษา
เพือ่ ใหคมู อื ดังกลาวเปนแนวปฏิบตั ิ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ที่ดีสําหรับผูปฏิบัติงานรายอื่น
2. ไดรับความรูในการสราง
ในการจัดการคอมพิวเตอรในหอง
แบบสอบถามที่เหมาะสมและ
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ บริการสําหรับ
ผูใ ชงาน
รูวิธีประมวลผลขอมูลตลอดจน
2. งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของ
สามารถแปรผลลัพธใหอยูใน
ผูใชบริการที่มีตอการใชบริการ
รูปแบบที่สามารถนําไปสรุปผล
การวิจัยและนําผลการวิจัยไป
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ใชใหเกิดประโยชนได
งานวิจัยดังกลาวจัดทําขึ้น
3. ไดรับความรูดานการจัดทํา
เพื่อศึกษาความถึงพอใจความ
ผลงาน
ตองการเพิ่มเติมและปจจัยที่ทําให
4. ไดรับความรูในการปฏิบัติงาน
ผูใชบริการเลือกมาใชบริการเพื่อนํา
เพื่อการประกันคุณภาพ
ไปปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ
ของผูใชบริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
19 งาน
นายกุลชาติ
เทคโนโลยี ปญญาดี
สารสนเทศ

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

(4)
(5)
นักวิชาการ 1. อบรมดานการพัฒนา
คอมพิวเตอร Web App ดวย CSS
Framework
2. ดานการพัฒนาระบบ
สําหรับการทํางาน
ภาคโมบาย และอื่น ๆ
3. ภาษาการเขียน
โปรแกรมประเภทอื่น
4. การประกันคุณภาพ

วิธีการพัฒนา

ชวงเวลา
พัฒนา
(เดือน/ป)

(6)
(7)
อบรม/สัมมนา ต.ค.60ก.ย.61
ต.ค.61ก.ย.62
ต.ค.62ก.ย.63
(อยางนอย
1 ครั้ง/ป)
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
 1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การออกแบบ
1. เพื่อจะไดนํา CSS
และพัฒนาระบบสารสนเทศ
Framework มาใชในการ
ในรูปแบบ Web Application
พัฒนาระบบงานและปรับปรุง
เพื่อใหคูมือปฏิบัติงานดังกลาว
ระบบงานใหสามารถสนับสนุน
เปนแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศให
2. เพื่อพัฒนาระบบใหสอดคลอง
แกผูปฏิบัติงานรายอื่น
กับการใชงานผานอุปกรณ
2. งานวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาระบบแฟม
ประเภทมือถือ แท็บเล็ต
สะสมงานของบุคลากร มรภ.ชม.
3. ไดรับความรูในการพัฒนา
งานวิจัยดังกลาวจัดทําขึ้น
ระบบอุปกรณเคลื่อนที่
เพือ่ พัฒนาระบบฐานขอมูลภาระงาน
เพื่อนํามาใชพัฒนาระบบ
ของอาจารยและบุคลากร
บนอุปกรณเคลื่อนที่ตลอดจน
การจัดอบรมใหแก อาจารย
เพื่อสนับสนุนการประเมินการ
นักศึกษา บุคลากร
ปฏิบัติงานของอาจารยและบุคลากร
ของ มรภ.ชม.
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สํานักงานบริหารศูนยแมริม

(คณะกรรมการประจําหนวยงานพิจารณาแลว ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 16 พ.ค.2561)
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

(1)
(2)
(3)
1 งานบริหารทั่วไป นางสาวศิริพร
ริพล

(4)
(5)
(6)
พนักงานการ 1. การวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อการบริหาร ฝกอบรม
เงินและบัญชี จัดการ
ส.4
2. การสื่อสารขั้นเทพในที่ทํางานดวยเทคนิค
360 องศา
2 งานบริหารทั่วไป นางสาวกุหลาบ จนท.บริหาร 1. การฝกปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ
ฝกอบรม
โถนาค
งานทั่วไป
การเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ
2. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและ
การเขียนรายงานการประชุม

3 งานบริหารทั่วไป นายวุฒิชัย
อริวรรณา

คอมพิวเตอร

นักวิชาการ

การออกแบบรูปภาพเพื่อสิ่งพิมพ
ดวยโปรแกรม Adobe

ฝกอบรม

4 งานบริการ
นายอภิชาติ
และพัฒนาพื้นที่ มูลงาม

นักวิชาการ
ศึกษา

1. การดูแลภูมิทัศนบนพื้นที่ราบสูงแบบ ฝกอบรม
ยั่งยืน
2. การสื่อสารขั้นเทพในที่ทํางานดวยเทคนิค
360 องศา

กําหนดจัดทํา
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
ผลลัพธที่คาดหวัง กําหนดตําแหนง
พัฒนา
ชื่อผลงาน
หมายเหตุ
(ป พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
61 62 63
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
ลูกจาง
ธ.ค.60 ปฏิบัติงานไดถูกตองตาม    1. งานวิจัย เรื่อง
ก.พ.61 ระเบียบ
การประเมินผลโครงการ ประจํา
2. คูมือปฏิบัตงิ าน เรื่อง
การเงินและบัญชีภาครัฐ
   1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
มี.ค.61
ก.ค.62
การจดบันทึกรายงาน
การประชุม สัมมนา
2. งานวิจัย เรื่อง
การประเมินโครงการ
   คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
บรรจุ
ก.พ.61
การพัฒนาการใชงานระบบ ป 59
เว็บไซตของหนวยงาน
   1. งานวิจัย ปจจัยที่มี
เม.ย.62
ผลกระทบตอการปลูก
ไมดอกไมประดับ
ในพื้นที่ศูนยแมริม
2. คูมือการจัดภูมิทัศน
ใหเหมาะสมกับพื้นที่
ศูนยแมริม
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ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
5 งานบริการ และ นายบัณฑิต ชาง ผูปฏิบัติงาน 1. โปรแกรมเขียนแบบ Sketchup
ฝกอบรม
พัฒนาพื้นที่
แยม
ชาง
2. การดูแลและบํารุงรักษาเครื่อง
ปรับอากาศ (ระบบนํ้าคลูลิ่ง ทาวเวอร)
6 งานบริการ และ
พัฒนาพื้นที่
7 งานบริการ และ
พัฒนาพื้นที่
8 งานบริการ และ
พัฒนาพื้นที่
9 งานบริการ
และพัฒนาพื้นที่
10 งานบริการและ
พัฒนาพื้นที่
11 งานบริการและ
พัฒนาพื้นที่
12 งานบริการและ
พัฒนาพื้นที่
13 งานบริการและ
พัฒนาพื้นที่
14 งานบริการและ
พัฒนาพื้นที่

นายทิวา
ขยันยิ่ง
นายกาวิน
ใจพรหม
นายนนทธวัช
บัวฟุต
นายณัฐกิตติ์
หลาสะลวง
นายทองอินทร
โพธิ์ศรี
นายชาญยุทธ
คําดง
นายสมชาย
คําใส
นายทวีวัฒน
หนักแนน
นายสายัณห
จันทรแกว

ผูปฏิบัติงาน
ชาง
ผูปฏิบัติงาน
เกษตร
ผูปฏิบัติงาน
เกษตร
ผูปฏิบัติงาน
เกษตร
ผูปฏิบัติงาน
เกษตร
ผูปฏิบัติงาน
เกษตร
ผูปฏิบัติงาน
เกษตร
ผูปฏิบัติงาน
เกษตร
ผูปฏิบัติงาน
เกษตร

ระบบไฟฟาตูควบคุมและปมนํ้า

ฝกอบรม

การใชปุยอินทรียและการใชปุยหมัก

ฝกอบรม

เทคนิคการตัดแตงตนไมดอกและไมประดับ ฝกอบรม
วิธีการตอนกิ่งและปกชําของตนกิ่งพรรณไม ฝกอบรม
ดอกและไมผล
การใชปุยและสารเคมี
ฝกอบรม
การปองกันไฟฟา

ฝกอบรม

การปรับปรุงดินในพื้นที่ศูนยแมริม
ใหเหมาะสมกับการปลูกพันธุไม
การปรับปรุงสภาพดินเลว ใหเปนดินดี

ฝกอบรม

การนําเอาพืชสมุนไพรในพื้นที่ศูนยแมริม
มาใชประโยชนอยางถูกตอง

ฝกอบรม

ฝกอบรม

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(7)
(8)
มี.ค.61 ไดความรูและมีความ
ก.ค.62 ชํานาญมากขึ้นนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติ
งานไดดียิ่งขึ้น
เม.ย.62 ไดความรูและ
มีความชํานาญมากขึ้น
เม.ย.61 ไดความรูและ
มีความชํานาญมากขึ้น
เม.ย.63 ไดความรูและ
มีความชํานาญมากขึ้น
เม.ย.61 ไดความรูและ
มีความชํานาญมากขึ้น
เม.ย.61 ไดความรูและ
มีความชํานาญมากขึ้น
เม.ย.62 ไดความรูและ
มีความชํานาญมากขึ้น
ไมระบุ ไดความรูและ
มีความชํานาญมากขึ้น
เม.ย.63 ไดความรูและ
มีความชํานาญมากขึ้น
เม.ย.62 ไดความรูและ
มีความชํานาญมากขึ้น

กําหนดจัดทํา
ผลงานเพื่อขอ
กําหนดตําแหนง
ชื่อผลงาน
(ป พ.ศ.)
61 62 63
(9)
(10)
   คูมือดานการปฏิบัติ
ดานเทคนิคชาง
   คูมือการปฏิบัติ
ดานการเกษตร
   คูมือการปฏิบัติ
ดานการเกษตร
   คูมือการปฏิบัติ
ดานการเกษตร
   คูมือการปฏิบัติ
ดานการเกษตร
   คูมือการปฏิบัติ
ดานการเกษตร
   คูมือการปฏิบัติ
ดานการเกษตร
   คูมือการปฏิบัติ
ดานการเกษตร
   คูมือการปฏิบัติ
ดานการเกษตร
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หมายเหตุ
(11)

พนักงาน
ราชการ
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งาน

(1)
(2)
15 งานบริการและ
พัฒนาพื้นที่
16 งานบริการและ
พัฒนาพื้นที่
17 งานบริการและ
พัฒนาพื้นที่

ชื่อ - สกุล
(3)
นายสุรชาติ
ใหมเฟย
นายวีรศักดิ์
ผาแดง
นายวสันต
สายเพลิง

ตําแหนง
(4)
ผูปฏิบัติงาน
เกษตร
ผูปฏิบัติงาน
เกษตร
ผูปฏิบัติงาน
บริการ

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง
(5)
การปลูกไมดอกไมประดับใหเหมาะสม
กับสภาพดินในพื้นที่ศูนยแมริม
การจัดสวนขนาดใหญและภูมิทัศน

วิธีการ
พัฒนา

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(6)
(7)
(8)
ฝกอบรม เม.ย.64 ไดความรูและ
มีความชํานาญมากขึ้น
ฝกอบรม เม.ย.63 ไดความรูและ
มีความชํานาญมากขึ้น
การใชซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑอุปกรณ ฝกอบรม เม.ย.63 ไดความรูและ
ดานเกษตรเบื้องตน
มีความชํานาญมากขึ้น

กําหนดจัดทํา
ผลงานเพื่อขอ
กําหนดตําแหนง
(ป พ.ศ.)
61 62 63
(9)
  

ชื่อผลงาน

หมายเหตุ

(10)

(11)
พนักงาน
ราชการ

  

พนักงาน
ราชการ

  

พนักงาน
ราชการ

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

101

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
ที่

งาน

(1) (2)
1 ผูบริหาร

ชื่อ-สกุล
(3)
นายภาคภูมิ
ทะนุดี

2 งานบริหาร นายอนุพงค
ทั่วไป
บัวเงิน
3 งานบริหาร นางพิกุล
ทั่วไป
ปทมาลัย
4 งานบริหาร นายเชษฐ
ทั่วไป
ปาเปง

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

(4)
(5)
รักษาการ
ในตําแหนง
ผูอํานวยการ
จนท.บริหาร 1. ศิลปะการพัฒนาภาวะผูนํา
งานทั่วไป
2. จิตวิทยาการบริหารเพื่อความ
รษก.หน.งาน
เปนเลิศขององคกร
บริหารทั่วไป
จนท.บริหาร 1. การพัฒนางานสารบรรณ
งานทั่วไป
ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย
2. การจัดระบบเอกสาร
จนท.บริหาร 1. การพัฒนางานสารบรรณ
งานทั่วไป
ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย
2. การจัดระบบเอกสาร

ชวงเวลา
วิธีการพัฒนา พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(เดือน/ป)

(6)

(7)

(8)

ต.ค.61 1. สรางบรรยากาศการทํางาน
ก.ย.62 รวมกันอยางสรางสรรค
2. ลดปญหาความขัดแยง
ในองคกร
1. ฝกอบรม มี.ค.61 1. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
2. Work shop
2. จัดเก็บเอกสารเปนระบบ

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
ตําแหนงบุคลากรปฏิบัติการ
กองบริหารงานบุคคล
 คูมือปฏิบัติงาน
เรื่องเทคนิคการเขียน

ฝกอบรม

1. ฝกอบรม มี.ค.61 1. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
2. Work shop เม.ย.63 2. จัดเก็บเอกสารเปนระบบ

 

คูมือปฏิบัติงาน
เรื่องการลงทะเบียนรับหนังสือ

 

1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่องขั้นตอน
การสงหนังสือราชการ
ดวยระบบสารสนเทศ
2. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
กระบวนการจัดสง
พัสดุไปรษณีย
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ที่

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

งาน

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

ชวงเวลา
วิธีการพัฒนา พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(เดือน/ป)

(1) (2)
(3)
(4)
(5)
5 งานบริหาร นางสาวเกศริน นวก.
1. การออกแบบเว็บไซต
ทั่วไป
จันทรอาย
คอมพิวเตอร 2. พัฒนาระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร

(6)
(7)
(8)
1. ฝกอบรม ม.ค.61 1. หนวยงานมีเว็บไซตที่ทันสมัย
2. Work shop
2. ระบบสารสนเทศครอบคลุม

6 งานบริหาร นางสาวณฌกร นวค.นโยบาย 1. การวางแผนเชิงกลยุทธ
ทั่วไป
จํานงควงษ และแผน
2. ยุทธศาสตรการวัดความสําเร็จ
ขององคกร KPI
3. ประเมินแผนงานและโครงการ
7 งานบริหาร นางสาวไพรพร นักวิชาการ 1. การจัดซื้อจัดจางและ
ทั่วไป
เรืองกิจเงิน พัสดุ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ
2. การบริหารงานพัสดุใหมี
ประสิทธิภาพ
3. หลักและเทคนิคการแกไข
ปญหาการบริหารงานพัสดุ
8 งานบริหาร นายนนทกฤต จนท.บริหาร 1. การเขียนหนังสือราชการ
ทั่วไป
ผัดวัง
งานทั่วไป
หนังสือตอบโต
2. การพัฒนางานสารบรรณใหมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย
3. การจัดระบบเอกสาร

1. ฝกอบรม ธ.ค.60 1. เทคนิคการจัดทําแผนกลยุทธ
2. Work shop ก.ค.61 2. สามารถระบุ KPI ที่วัดไดจริง
มี.ค.62 3. วิเคราะหและเขียนรายงาน
โครงการ
1. ฝกอบรม มิ.ย.62 1. ลดขั้นตอนการกรอกขอมูลใน
2. Work shop ก.ค.63 ระบบ E-GP
2. กําหนดคุณลักษณะไดชัดเจน

1. ฝกอบรม เม.ย.61 1. ใชภาษาในการเขียนหนังสือ
2. Work shop มี.ค.62 ไดถูกตอง
ก.ค.63 2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
3. เก็บเอกสารเปนระบบ

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
 
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
การตรวจสอบและบันทึก
ขอมูลการลาของบุคลากร
กองกลาง
2. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง
การจัดทําเว็บไซตของ
หนวยงาน

1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
การเขียนแผนกลยุทธ
2. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
การเขียนโครงการ
 คูมือปฏิบัติงาน เรื่องขั้น
การจัดซื้อจัดจาง

 คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
กระบวนการจัดทําคําสั่ง
และหนังสือราชการ

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

ชื่อ-สกุล

(1) (2)
(3)
9 งานบริหาร นางสุภาค
ทั่วไป
พิสูจน

ตําแหนง
(4)
ผูปฏิบัติงาน
บริการ

10 งาน
นางสุพินยา
เลขานุการ โพธิ์นาค

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง
(5)
1. การสุขาภิบาลและความ
ปลอดภัยในการทํางาน
2. การจัดวางโตะและอุปกรณ
เครื่องใชบนโตะ
3. การบริการเครื่องดื่ม

จนท.บริหาร 1. สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ
งานทั่วไป
2. เทคนิคการเขียนรายงานการ
รักษาการใน
ประชุม
ตําแหนงหนง. 3. การจัดระบบเอกสาร
เลขานุการ
และการประชุม
11 งาน
นางสาวภัคจิรา จนท.บริหาร 1. สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ
เลขานุการ เรืองสกุล
งานทั่วไป
2. เทคนิคการเขียนรายงานการ
ประชุม
3. การจัดระบบเอกสาร
12 งาน
นางสาวหทัยพร จนท.บริหาร
เลขานุการ วังพฤกษ
งานทั่วไป

ชวงเวลา
วิธีการพัฒนา พัฒนา
(เดือน/ป)

(6)
(7)
1. ฝกอบรม ก.พ.61
2. Work shop

1. ฝกอบรม มี.ค.61
2. Work shop พ.ย.62
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กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
1. การปรุงอาหารและเครื่องดื่ม 
2. มีรูปแบบเปนมาตรฐานสากล
การจัดอาหารและของไหว
พิธีการตาง ๆ
2. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
การทําเครื่องดื่มและอาหาร
วางสําหรับงานพิธีการ

1. พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ
คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
การเปนเลขานุการ
การเบิกจายในการเดินทางไป
2. ทราบวิธีการจด เรียบเรียง
ราชการของผูบริหารระดับสูง
และสรุปสาระสําคัญ
3. จัดเก็บเอกสารเปนระบบ

1. ฝกอบรม มี.ค.61 1. พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ
2. Work shop พ.ย.63 การเปนเลขานุการ
2. ทราบวิธีการจด เรียบเรียง
และสรุปสาระสําคัญ
3. จัดเก็บเอกสารเปนระบบ
1. สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 1. ฝกอบรม มี.ค.61 1. พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ
2. เทคนิคการเขียนรายงานการ 2. Work shop พ.ย.62 การเปนเลขานุการ
ประชุม
ก.ค.63 2. ทราบวิธีการจด เรียบเรียง
3. การจัดระบบเอกสาร
และสรุปสาระสําคัญ
3. จัดเก็บเอกสารเปนระบบ



คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
การจัดประชุม และ
การจดรายงานการประชุม



 1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
การจัดทําตารางนัดหมาย
และกลั่นกรองงาน
ในการประชุมของผูบริหาร
2. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบ
สารบรรณงานเลขานุการ
(รับ-สงเอกสาร)
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ที่

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

งาน

ชื่อ-สกุล

(1) (2)
(3)
13 งานนิติการ นายวสันต
บุญชัยศรี

ตําแหนง
(4)
หัวหนางาน
นิติการ

14 งานนิติการ นางสาวณัฐวดี นิติกร
อริยะวงษ

15 งานยาน
พาหนะ

นางสาว
จนท.บริหาร
ชุติกาญจน งานทั่วไป
หาญมโนวิริยะ

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

ชวงเวลา
วิธีการพัฒนา พัฒนา

(5)
(6)
1. กฎหมายและวินยั ของขาราชการ ฝกอบรม
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2. การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
ระดับชํานาญ
3. การบริหารงานบุคคลให
ครอบคลุมกฎหมายแรงงาน
4. อบรมหลักสูตรกฎหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองที่ไดรับจาก ก.ศป.
1. กฎหมายและวินยั ของขาราชการ ฝกอบรม
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2. การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
ระดับปฏิบัติการ
3. การบริหารงานบุคคลให
ครอบคลุมกฎหมายแรงงาน
1. การพัฒนางานสารบรรณใหมี 1. ฝกอบรม
ประสิทธิภาพและทันสมัย
2. Work shop
2. การจัดระบบเอกสาร

ผลลัพธที่คาดหวัง

(เดือน/ป)

(7)
(8)
ก.พ.61 การพิจารณที่ถูกตอง ชัดเจน
ม.ค.62
พ.ค.62
ส.ค.63

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)

คูมือปฏิบัติงาน/วิจัย
เรื่อง กฎหมายเพื่อบุคลากร
ทางการศึกษา

 คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
กระบวนการการสอบ
ขอเท็จจริง

ก.พ.61 การพิจารณที่ถูกตอง ชัดเจน
พ.ค.62
ส.ค.63

มี.ค.61 1. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
เม.ย.62 2. จัดเก็บเอกสารเปนระบบ



คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
ขั้นตอนการซอมบํารุงรถยนต
และทะเบียนประวัติรถยนต

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

(1) (2)
16 พนักงาน
ขับรถ

(3)
นายสถาพร
อินทรส

(4)
พนักงาน
ขับรถยนต

17 พนักงาน
ขับรถ

นายวสินธ
สมสายทอง

พนักงาน
ขับรถยนต

18 พนักงาน
ขับรถ

นายธงไชย
แสนปง

พนักงาน
ขับรถยนต

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

ชวงเวลา
วิธีการพัฒนา พัฒนา

(5)
(6)
1. ฝกอบรม
1. การขับรถปลอดภัยขั้นสูง
2. การประเมินทักษะการขับรถ 2. Work shop
3. การแกไขสถานการณฉุกเฉิน
4. การจัดการความเหนื่อยลา
5. การวิเคราะหอุบัติเหตุจาก
กรณีศึกษา
6. การใชรถอยางทะนุถนอมและ
มีประสิทธิภาพ
1. การขับรถปลอดภัยขั้นสูง
ฝกอบรม
2. การประเมินทักษะการขับรถ
3. การแกไขสถานการณฉุกเฉิน
4. การจัดการความเหนื่อยลา
5. การวิเคราะหอุบัติเหตุจาก
กรณีศึกษา
6. การใชรถอยางทะนุถนอมและ
มีประสิทธิภาพ
1. การขับรถปลอดภัยขั้นสูง
ฝกอบรม
2. การประเมินทักษะการขับรถ
3. การแกไขสถานการณฉุกเฉิน
4. การจัดการความเหนื่อยลา
5. การวิเคราะหอุบัติเหตุจาก
กรณีศึกษา
6. การใชรถอยางทะนุถนอม
และมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธที่คาดหวัง

(เดือน/ป)

(7)
(8)
ภายในป 1. เกิดความมั่นคง ปลอดภัย
2561
ทั้งตอองคกรและผูใชทาง
รวมกัน
2. ปองกันและหลีกเลี่ยงสิ่ง
ที่ไมคาดการณที่อาจจะเกิด
ขึ้นได
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กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)

คูมือปฏิบัติงาน
เรื่อง การขับรถอยางปลอดภัย

ภายในป 1. เกิดความมั่นคง ปลอดภัย
2562
ทั้งตอองคกรและผูใชทาง
รวมกัน
2. ปองกันและหลีกเลี่ยงสิ่ง
ที่ไมคาดการณที่อาจจะเกิด
ขึ้นได

 คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
การตรวจสอบและบํารุงรักษา

ภายในป 1. เกิดความมั่นคง ปลอดภัย
2562
ทั้งตอองคกรและผูใชทาง
รวมกัน
2. ปองกันและหลีกเลี่ยงสิ่ง
ที่ไมคาดการณที่อาจจะเกิด
ขึ้นได

 คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
พนักงานขับรถมืออาชีพ
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ที่

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

งาน

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

(1) (2)
19 พนักงาน
ขับรถ

(3)
นายเจษฎา
คําโพธิ์

(4)
พนักงาน
ขับรถยนต

20 พนักงาน
ขับรถ

นายวีรวัฒน
แกววิลัย

พนักงาน
ขับรถยนต

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง
(5)
1. การขับรถปลอดภัยขั้นสูง
2. การประเมินทักษะการขับรถ
3. การแกไขสถานการณฉุกเฉิน
4. การจัดการความเหนื่อยลา
5. การวิเคราะหอุบัติเหตุจาก
กรณีศึกษา
6. การใชรถอยางทะนุถนอมและ
มีประสิทธิภาพ
1. การขับรถปลอดภัยขั้นสูง
2. การประเมินทักษะการขับรถ
3. การแกไขสถานการณฉุกเฉิน
4. การจัดการความเหนื่อยลา
5. การวิเคราะหอุบัติเหตุจาก
กรณีศึกษา
6. การใชรถอยางทะนุถนอมและ
มีประสิทธิภาพ

ชวงเวลา
วิธีการพัฒนา พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(เดือน/ป)

(6)
ฝกอบรม

(7)
(8)
ภายในป 1. เกิดความมั่นคง ปลอดภัย
2562
ทั้งตอองคกรและผูใชทาง
รวมกัน
2. ปองกันและหลีกเลี่ยงสิ่ง
ที่ไมคาดการณที่อาจจะเกิด
ขึ้นได
ภายในป 1. เกิดความมั่นคง ปลอดภัย
2563
ทั้งตอองคกรและผูใชทาง
รวมกัน
2. ปองกันและหลีกเลี่ยงสิ่ง
ที่ไมคาดการณที่อาจจะเกิด
ขึ้นได

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
 คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง พนักงาน
ขับรถมืออาชีพบริการระดับ
ผูบริหาร

 คูมอื ปฏิบัติงาน เรื่อง เทคนิค
การขับและดูแลรักษารถบัส
และรถบรรทุกอยางปลอดภัย

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

ชวงเวลา
วิธีการพัฒนา พัฒนา
(เดือน/ป)

(1) (2)
21 งาน
ประชา
สัมพันธ

(3)
(4)
(5)
(6)
นางสาวสุกญ
ั ญา นัก
1. เทคนิคการเขียนขาว
ฝกอบรม
แกววรรณ
ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ
2. งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ

(7)
ภายในป
2561

22 งาน
ประชา
สัมพันธ

นายวัชระ
นัก
การใชโปรแกรมสําหรับผลิต
ไทยบัณฑิตย ประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ

ภายในป
2563

ฝกอบรม
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กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
1. พัฒนาศักยภาพดานการเขียน  
เทคนิคการเขียน
เพื่อการประชาสัมพันธใหดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อการประชาสัมพันธ
2. ออกแบบและสรางสรรคงาน
2. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
เขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
การเขียนเพื่อการ
ไดอยางถูกวิธี
ประชาสัมพันธ
3. สรางภาพลักษณที่ดีแกองคกร
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ    คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การผลิต
การใชโปรแกรมสําหรับผลิตสื่อ
สื่อประชาสัมพันธของ
ประชาสัมพันธที่เปนมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
และถูกตอง
2. พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ
ตางๆ ของโปรแกรมมากยิ่งขึ้น
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ที่

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

งาน

(1) (2)
23 งาน
ประชา
สัมพันธ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

ชวงเวลา
วิธีการพัฒนา พัฒนา

(3)
(4)
(5)
(6)
นางสาวพัชริดา นัก
1. เทคนิคการพูดเพื่อการ
ฝกอบรม
เขียวขุนเนิน ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. เทคนิคการนําเสนอ
สื่อประชาสัมพันธทางสื่อสังคม
ออนไลน
3. การใชภาษาเพือ่ การประชาสัมพันธ
อยางมีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ
เพื่อการนําเสนอบนสังคม
ออนไลนใหไดผล
5. การจัดทําฐานขอมูล
เพื่ออํานวยความสะดวก
ในงานบริการ
6. การผลิตคลิปสั้นเพื่อการ
ประชาสัมพันธบนสื่อออนไลน
และโทรทัศน

(เดือน/ป)

(7)
ภายในป
25612563

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
1. นักประชาสัมพันธมีเทคนิคการ    1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
ขั้นตอนการจัดทําบทพิธีกร
ใชภาษาเพือ่ การประชาสัมพันธ
และผูดําเนินรายการสําหรับ
ที่มีความเหมาะสมและเขาถึง
งานพิธีการและงานกิจกรรม
ทุกกลุมเปาหมาย
2. คูมือปฏิบัติงาน เรื่องการ
2. นักประชาสัมพันธสามารถ
นําเสนอขาวสารเพื่อการ
สรางสรรคสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธบนสือ่ ออนไลน
ประชาสัมพันธใหตรงตามกลุม
เปาหมายและเหมาะสมกับ
อยางมีประสิทธิภาพ
สื่อทุกประเภท
3. คูมือปฏิบัติการ เรื่อง
ขั้นตอนการดําเนินการให
บริการรับ-สงคืน ติดตาม
ทรัพยสินและเอกสารสําคัญ
สูญหายของงานประชาสัมพันธ
4. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
กระจายเสียงตามสาย
เพื่อการประชาสัมพันธ
ขาวสารและกิจการ
เฉพาะกิจของมหาวิทยาลัย
5. คูมือปฏิบัติการ เรื่อง
กระบวนการผลิตสปอต
โทรทัศนหรือคลิปสั้น
เพื่องานประชาสัมพันธ

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

ชื่อ-สกุล

(1) (2)
24 งาน
ประชา
สัมพันธ

(3)
นางสาว
เสาวลักษณ
สามแกว

25 งาน
ประชา
สัมพันธ

นางสาว
วัชราวรรณ
กันทา

ตําแหนง

(5)
นัก
1. การผลิตขาววิทยุกระจายเสียง
ประชาสัมพันธ 2. การเขียนขาวเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
3. เทคนิคการเปนผูประกาศ
4. เทคนิคการจัดรายการวิทยุ
กระจายเสียง
นัก
1. เทคนิคการอานขาววิทยุและ
ประชาสัมพันธ ขาวโทรทัศน

26 งานนิติการ นายธีระพงษ นิติกร
บุญปน

(4)

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

ชวงเวลา
วิธีการพัฒนา พัฒนา
(เดือน/ป)

(6)
ฝกอบรม

(7)
ภายในป
2562

ฝกอบรม

ภายในป
2561

1. เทคนิคการเขียนวาระการประชุม ฝกอบรม
2. กฎหมายและวินัยของ
ขาราชการและพนักงาน
3. กฎหมายปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง
4. เทคนิควิธีการเขียนรายงาน
การประชุม

ภายในป
2562
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กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
1. สามารถประชาสัมพันธขาวสาร    คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การผลิต
ของมหาวิทยาลัยไดอยาง
ขาวตนชั่วโมงทางสถานีวิทยุ
รวดเร็วเขาถึงกลุมเปาหมาย
มร.ชม.
อยางทั่วถึง
2. สรางเครือขายดานการ
ประชาสัมพันธ
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ    คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง เทคนิค
การอานขาววิทยุและ
การอานขาววิทยุและขาว
โทรทัศนเพือ่ การประชาสัมพันธ
ขาวโทรทัศนเปนมาตรฐาน
ที่ถูกตอง
2. พัฒนาทักษะการใชเสียงใน
รูปแบบตาง ๆ และนําไปใชได
อยางถูกตอง
3. สรางภาพลักษณที่ดีแกองคกร
บรรจุ
การพิจารณาที่ถูกตอง ชัดเจน   
ป 61

110

ที่

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

งาน

ชื่อ-สกุล

(1) (2)
(3)
27 งานนิติการ นางสาว
เสาวลักษณ
พงษพรต

28 งานนิติการ นางสาว
ปวีณธิดา
ผอนจัตุรัส

29 งานยาน
พาหนะ

ตําแหนง

นิติกร

(4)

นิติกร

นายประเทือง พนักงาน
ชัยขาว
ขับรถยนต

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง
(5)
1. เทคนิคการเขียนวาระการ
ประชุม
2. กฎหมายและวินัยของ
ขาราชการและพนักงาน
3. กฎหมายปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง
4. เทคนิควิธีการเขียนรายงานการ
ประชุม
1. เทคนิคการเขียนวาระการ
ประชุม
2. กฎหมายและวินัยของ
ขาราชการและพนักงาน
3. กฎหมายปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง
4. เทคนิควิธีการเขียนรายงานการ
ประชุม
1. การขับรถปลอดภัยขั้นสูง
2. การประเมินทักษะการขับรถ
3. การแกไขสถานการณฉุกเฉิน
4. การจัดการความเหนื่อยลา

ชวงเวลา
วิธีการพัฒนา พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(เดือน/ป)

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
  
บรรจุ

(6)
ฝกอบรม

(7)
(8)
ภายในป การพิจารณาที่ถูกตอง ชัดเจน
2563

ฝกอบรม

ภายในป การพิจารณาที่ถูกตอง ชัดเจน
2564

ฝกอบรม

  
ภายในป เกิดความมั่นคง ปลอดภัย
2563 ทั้งตอองคกรและผูใชทางรวมกัน

ป 61

  

บรรจุ
ป 61

ลูกจาง
ประจํา

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

(1) (2)
30 งานยาน
พาหนะ

(3)
นายปรัชญา
ชัยขาว

(4)
พนักงาน
ขับรถยนต

31 งานยาน
พาหนะ

นายจํารัส
อินปนแกว

พนักงาน
ขับรถยนต

32 งานยาน
พาหนะ

นายชํานาญ
จันทร

พนักงาน
ขับรถยนต

33 งานยาน
พาหนะ

นายจรัล
บุญตัน

พนักงาน
ขับรถยนต

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง
(5)
1. การขับรถปลอดภัยขั้นสูง
2. การประเมินทักษะการขับรถ
3. การแกไขสถานการณฉุกเฉิน
4. การจัดการความเหนื่อยลา
1. การขับรถปลอดภัยขั้นสูง
2. การประเมินทักษะการขับรถ
3. การแกไขสถานการณฉุกเฉิน
4. การจัดการความเหนื่อยลา
1. การขับรถปลอดภัยขั้นสูง
2. การประเมินทักษะการขับรถ
3. การแกไขสถานการณฉุกเฉิน
4. การจัดการความเหนื่อยลา
1. การขับรถปลอดภัยขั้นสูง
2. การประเมินทักษะการขับรถ
3. การแกไขสถานการณฉุกเฉิน
4. การจัดการความเหนื่อยลา

ชวงเวลา
วิธีการพัฒนา พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(เดือน/ป)
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กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
  
ลูกจาง

(6)
ฝกอบรม

(7)
(8)
ภายในป เกิดความมั่นคง ปลอดภัย
2564 ทั้งตอองคกรและผูใชทางรวมกัน

ฝกอบรม

  
ภายในป เกิดความมั่นคง ปลอดภัย
2565 ทั้งตอองคกรและผูใชทางรวมกัน

ลูกจาง
ประจํา

ฝกอบรม

  
ภายในป เกิดความมั่นคง ปลอดภัย
2566 ทั้งตอองคกรและผูใชทางรวมกัน

ลูกจาง
ประจํา

ฝกอบรม

  
ภายในป เกิดความมั่นคง ปลอดภัย
2567 ทั้งตอองคกรและผูใชทางรวมกัน

ลูกจาง
ประจํา

ประจํา
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กองคลัง
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

(1) (2)
(3)
(4)
1 งานบริหาร นางสาว
เจาหนาที่
งานทั่วไป วนิตดา ชื่นฤทัย บริหารงาน
ทั่วไป

(5)
ระบบงานสารบรรณ

2 งานบริหาร นางสาว
งานทั่วไป จีราวรรณ
คันธวิธูร

การใหบริการที่เปนเลิศ/
โปรแกรมการรับเงิน

3 การเงิน

นางสาว
แสงพยอม
พรมมิเทศ

หัวหนางาน
การเงิน

แนวปฏิบัติในการเบิกจาย
คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

วิธีการพัฒนา

(6)
ฝกอบรม/
e-Learning

อบรม

อบรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
กําหนดตําแหนง (ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/ หมายเหตุ
ผลลัพธที่คาดหวัง
พัฒนา
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
(เดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

ส.ค.-ธ.ค. ทราบรูปแบบการเขียนหนังสือ
1. คูมืองานบริหารทั่วไป :
61 ราชการที่ถูกตอง
ขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสือ
ราชการของกองคลัง ผานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. งานวิเคราะห เรื่อง การจัดเก็บ
คําสั่งของบุคลากรกองคลัง
ในระบบสืบคนขอมูลคําสั่ง
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ประจําป 2560
พนักงาน
ต.ค.60- 1. มีโปรแกรมการรับเงิน
ราชการ
ก.ย.61 ที่มีประสิทธิภาพ
2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
3. สืบคนขอมูลไดรวดเร็ว
ต.ค.60- มีแนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกจาย 
คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง
ก.ย.61 คาใชจายในการเดินทางไป
แนวปฏิบัติในการเบิกจาย
ราชการ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ภาคผนวก 2
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ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

(1) (2)
4 การเงิน

(3)
(4)
(5)
นางสาวจรรยา นักวิชาการเงิน แนวปฏิบัติในการเบิกจาย
มาแกว
และบัญชี
คาใชจายในการฝกอบรม

5 การเงิน

นางวัฒนา
อุตมา

6 การเงิน

นางสาวอารียา นักวิชาการเงิน ระบบจายตรงเงินเดือนและ
ตันแกว
และบัญชี
คาจางของกรมบัญชีกลาง

7 การเงิน

นางสาว
นักวิชาการเงิน ระบบงานรับ-จายเงินผาน
พิรานันท
และบัญชี
ระบบ GFMIS Web Online
พรมวรรณ
นายพงศธร
นักวิชาการเงิน ระบบโปรแกรม 3 มิติ
ธรรมไชย
และบัญชี
นางสาวกาญจนา นักวิชาการเงิน ระบบงานเบิกจายเงินคาจาง
ใจพรม
และบัญชี
คาตอบแทนและเงินอื่นที่จาย
ควบกับเงินเดือนของพนักงาน

8 การเงิน
9 การเงิน

นักวิชาการเงิน ระบบงานสารบรรณ ลูกหนี้
และบัญชี
เงินยืมนอกงบประมาณ
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กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
กําหนดตําแหนง (ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/ หมายเหตุ
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
(เดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
อบรม
ต.ค.60- มีแนวที่ดีในการเบิกจายคาใช    คูม อื การปฏิบตั งิ าน เรือ่ ง แนวปฏิบตั ิ
แลกเปลี่ยน ก.ย.61 จายในการฝกอบรม
ในการเบิกจายคาใชจายในการ
เรียนรู
เดินทางไปราชการ
อบรม
มี.ค.60- รูปแบบการเขียนสัญญาเงินยืม    1. คูมือการเบิกจายสัญญาเงินยืม
ธ.ค.60 นอกงบประมาณที่ถูกตอง
นอกงบประมาณ
2. งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจ
ตอการใหบริการสัญญาเงินยืม
นอกงบประมาณ
อบรม
ต.ค.60- 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง    คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง
ต.ค.63 2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
การเบิกจายเงินเดือนและคาจาง
ของกรมบัญชีกลาง
อบรม
ต.ค.60- นํามาปรับรูปแบบการทํางาน    คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง
พ.ค.61 เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการ
การรับ-จายเงิน งบประมาณผาน
เบิกจายมากยิ่งขึ้น
ระบบ GFMIS ผาน Web Online
อบรม
ต.ค.60- 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง    คูม อื การปฏิบตั งิ าน เรือ่ ง การเบิกจาย
พ.ค.61 2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เงินรายไดผานโปรแกรม 3 มิติ
อบรม
ต.ค.60- 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง    คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจาย
ต.ค.63 2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เงินคาจาง คาตอบแทนและเงินอื่นที่
จายควบกับเงินเดือน ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ
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กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
กําหนดตําแหนง (ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/ หมายเหตุ
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
(เดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
10 การเงิน นายอนุพล
นักวิชาการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
อบรม/ ส.ค.-ธ.ค. สามารถสรางระบบสารสนเทศ    1. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีการ
ศรีลา
คอมพิวเตอร ที่รองรับการใชงานสมารทโฟน e-Learning 61 ที่รองรับการใชงานบนอุปกรณ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สมารทโฟนไดทั้ง Android
รองรับการใชงานบนสมารทโฟน
และ IOS
2. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
สอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบนั


11 งานบัญชี นายอนุพงษ หัวหนางาน การแกไขขอผิดพลาดของ
อบรม มี.ค.-เม.ย. สามารถตรวจสอบและจัดทํา
1. คูมือการจัดทํางบการเงิน
วรรณะ
บัญชี
งบการเงินในระบบบัญชี
61 งบการเงินในระบบบัญชีภาครัฐ
2. วิเคราะหรายงานการเงิน
ภาครัฐ
ไดอยางถูกตองและเชื่อถือได

12 งานบัญชี นางสาวณัฐรินี นักวิชาการเงิน ระบบบัญชีภาครัฐ
อบรม
พ.ค.61 สามารถจัดทําบํญชีและ
1. คูมือการปฏิบัติงานระบบรับ และ
วิสุทโธ
และบัญชี
งบการเงินไดอยาถูกตอง
นําสงเงินผานระบบการบริหาร
การเงินและบัญชีภาครัฐ (GFMIS)
2. งานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอ
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
งานของงานการเงินและบัญชี
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
 1. คูมือการจัดทําบัญชีกองทุน
13 งานบัญชี นางสาววาธิณี นักวิชาการเงิน ระบบบัญชีภาครัฐ
อบรม
พ.ค.61 สามารถจัดทําบํญชีและ
ไชยกัณทา
และบัญชี
งบการเงินไดอยาถูกตอง
สนับสนุนการบริหารของ
มหาวิทยาลัย
2. วิเคราะหรายงานการเงินกองทุน
สนับสนุนการบริหารของ
มหาวิทยาลัย
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กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
กําหนดตําแหนง (ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/ หมายเหตุ
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
(เดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

14 งานบัญชี นางสาว
นักวิชาการเงิน การจัดทําบัญชีเบื้องตน
อบรม ม.ค.-ก.พ. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
1. คูมือการจายเช็คและการจัดเก็บ
ศุภวรรณ
และบัญชี
61 การจัดทําบัญชีภาครัฐ
เอกสารเบิกจาย
สุธาวาส
2. งานวิจัยเรื่องงานวิจัยเรื่องปจจัย
ที่มีผลตอปญหาและอุปสรรคใน
การจัดเก็บเอกสารเบิกจายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม


15 งานพัสดุ นางสุธีย สุกะโต นักวิชาการ 1. ระบบงานจัดซื้อจัดจาง
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดจาง
อบรม/สัมมนา ต.ค.60- 1. ทราบวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อ
พัสดุ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ออกแบบโดยวิธีแบบจํากัด
ก.ย.61 การบริหารพัสดุที่ถูกตอง
2. ความรูดานกฎหมายที่
ขอกําหนด
2. สามารถนําความรูมาพัฒนา
เกี่ยวของกับงานพัสดุ
2. งานวิเคราะห เรื่อง การจัดซื้อ
งานและถายทอดใหผูปฏิบัติ
งานดานการพัสดุได
3. แนวทาง วิธีพิจารณา
จัดจาง
กรณีศกึ ษาการจัดซือ้ จัดจาง
และความผิดทางละเมิด

16 งานพัสดุ นางมณีดา
นักวิชาการ 1. ระบบงานจัดซื้อจัดจาง
อบรม/สัมมนา ต.ค.60- 1. ทราบสาระสําคัญของ
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อ
วงศวฒ
ั นาไพบูลย พัสดุ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
โดยวิธีคัดเลือก
ก.ย.61 พรบ.ใหม
2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
2. งานวิเคราะห เรื่อง การจัดซื้อ
2. ทราบทิศทางการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุ
โดยวิธีคัดเลือก
จัดจางในอนาคต
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
**พนักงานราชการ**
3. ทราบขอควรระวัง
และระเบียบที่เกี่ยวของ
เพื่อปองกันความผิดพลาด
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งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

(1) (2)
17 งานพัสดุ

(3)
นางศศิพินทุ
บัวเดช

(4)
นักวิชาการ
พัสดุ

(5)
การจัดซื้อจัดจางตาม พรบ.
การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 60
และระเบียบกระทรวงการคลัง

18 งานพัสดุ

นางนภัสวันต
รัตตประดิษฐ

นักวิชาการ
พัสดุ

1. แนวทางการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ
เพื่อรองรับพรบ. ฉบับใหม
2. นักบริหารงานพัสดุมอื อาชีพ

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
กําหนดตําแหนง (ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/ หมายเหตุ
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
(เดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

อบรม/สัมมนา ม.ค.-ก.ย. สามารถดําเนินการจัดซื้อ
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อ
61 จัดจางตาม พรบ.การจัดซื้อ
ดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
จัดจาง และที่เกี่ยวของได
2. งานวิเคราะห เรื่อง การกําหนด
อยางถูกตอง
รายละเอียดคุณลักษณะการ
จัดซื้อครุภัณฑของมหาวิทยาลัย

1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดจาง
อบรม/สัมมนา ก.ย.61- 1. ทราบหลักการและแนวทาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มี.ค.62 การปฏิบัติงานที่สอดคลอง
2. งานวิเคราะห เรื่อง การจัดซื้อ
กับระเบียบฯ
จัดจาง
2. เรียนรูแ ละเขาใจ พรบ.ฉบับ
ใหม
3. นําความรูไปแกไขในการ
ปฏิบัติงาน
4. เพิ่มความรูและพัฒนาทักษะ
ในการบริหารสัญญา

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

(1) (2)
19 งานพัสดุ
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กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
กําหนดตําแหนง (ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/ หมายเหตุ
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
(เดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

นางสาวธมภร นักวิชาการ 1. การบริหารพัสดุภาครัฐ อบรม/สัมมนา ส.ค.60- 1. ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
สิริวุฒิพร
พัสดุ
ตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง
ก.ย.63 ดานการบริหารพัสดุที่ถูก
การบริหารพัสดุของ มร.ชม.
2560
ตองและเปนไปตามกฎหมาย
2. งานวิเคราะห เรื่อง งบประมาณ
2. การแตงตั้งคณะกรรมการ
2. นําความรูมาพัฒนางาน
ที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ตรวจสอบพัสดุดวยการจัด
ครุภัณฑของมหาวิทยาลัย
ซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุ
3. กฎกระทรวง และประกาศ
ที่เกี่ยวกับการพัสดุ ซึ่งเปน
กฎหมายรองของพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางฯ
4. กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่
สอดคลองกับการบริหาร
พัสดุ เชน การบันทึก
สินทรัพย และการคํานวณ
คาเสื่อมราคาสินทรัพย
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ที่

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

งาน

(1) (2)
20 งานพัสดุ

21 งานพัสดุ

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
กําหนดตําแหนง (ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/ หมายเหตุ
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
(เดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

นางสาวอัมภิกา นักวิชาการ 1. หลักเกณฑ วิธีการ และ อบรม/สัมมนา ต.ค.60- 1. เขาใจหลักเกณฑ วิธีการและ
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อ
จาปญญะ
พัสดุ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
ก.ย.63 แนวทางการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจางและ
ที่ถูกตอง
(e-market)
การบริหารพัสดุ
2. สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
2. งานวิเคราะห เรื่อง การจัดซื้อ
หลักเกณฑตามพรบ.
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง
โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
จัดซื้อจัดจาง
วาดวยหลักเกณฑการจัดซื้อ
(e-market)
จัดจางและการบริหารพัสดุ
3. สามารถปฏิบัติงานจัดซื้อ
ภาครัฐประกอบ
จัดจาง และแกไขปญหา
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
ในระบบจัดซื้อจัดจางได
จัดจางและการบริหารพัสดุ
อยางถูกตอง
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

นางสาวนิภาพร นักวิชาการ 1. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อ อบรม/สัมมนา พ.ค61- 1. ทราบหลักการและแนวทาง
1. คูมือปฏิบัติงานการจัดจางโดย
ทุกอยาง
พัสดุ
จัดจางและการบริหารพัสดุ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
เม.ย.62 การปฏิบัติงานที่สอดคลอง
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
(e-bidding)
กับ พรบ.การจัดซื้อจัดจางฯ
2. กรณีศึกษาการจัดซื้อ
2. งานวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพ
2. เขาใจในพระราชบัญญัติการ
จัดจาง และความผิด
การจัดทําประกาศในระบบจัดซื้อ
จัดซื้อจัดจาง และสามารถ
จัดจางภาครัฐดวยระบบ
นําไปปรับใช
อิเล็กทรอนิกส (e-GP)
3. นําความรูที่ไดไปใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

(1) (2)
22 งานพัสดุ

ชื่อ - สกุล

(3)
นางสาว
หนึ่งฤทัย
วงคสุวรรณ
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กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
กําหนดตําแหนง (ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/ หมายเหตุ
ตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
(เดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
 1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดจาง พนักงาน
นักวิชาการ กระบวนการขั้นตอน และ อบรม/สัมมนา ธ.ค.60 1. ทราบกระบวนการและ
ราชการ
พัสดุ
ปญญาหาในการจัดซื้อจัดจาง
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธีคัดเลือก
ที่ถูกตอง
2. งานวิเคราะห เรื่อง คุณสมบัติ
2. สามารถแกปญญาที่เกิดขึ้น
ผูรับจางในงานกอสรางที่สามารถ
ดําเนินงานไดอยางมี
ระหวางขั้นตอนการจัดซื้อ
ประสิทธิภาพ
จัดจางได
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ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

กองนโยบายและแผน
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
1 ผูบริหาร

(3)
นางประไพ
ปรีชา

2 งานบริหาร
ทั่วไปและ
สารสนเทศ
3 งานบริหาร
ทั่วไปและ
สารสนเทศ

นางศุกรพิรา
ทาอินตะ

4 งานแผน
และงบ
ประมาณ
5 งานแผน
และงบ
ประมาณ

นางสาว
บุญรักษ
กฤษวงษ
นางสาวณัฐชา
นวลคํามา

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

(4)
(5)
นักวิเคราะห นักบริหารงบประมาณ
นโยบาย
ระดับกลาง
และแผน
ชํานาญการ
นักวิชาการสถิติ 1. การบริหารโครงการ
2. การทําวิจัยออนไลน

นางสาวปอลิน นักวิชาการ 1. การพัฒนาเว็บไซตดวย
นัยนา
คอมพิวเตอร
ASP.NET Core MVC
with C#
2. การพัฒนาซอฟตแวรดวย
ภาษา C#.NET ขั้นสูง

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
วิธีการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
พัฒนา
หมายเหตุ
พัฒนา
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

ข
า
ราชการ
ฝกอบรม ต.ค.60- สามารถนําความรูที่ไดมาพัฒนางาน
ก.ย.61 บริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
และมีความคุมคา
ฝกอบรม
ฝกอบรม

นักวิเคราะห หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบาย ฝกอบรม
นโยบายและ และแผนรุนใหม
แผน
นักวิเคราะห 1. หลักสูตร เทคนิคการ
ฝกอบรม
นโยบายและ
จดบันทึกและเขียน
แผน
รายงานการประชุม
2. หลักสูตร การจัดทําและ
บริหารงบประมาณ


ม.ค.-ก.พ. สามารถนําเทคโนโลยีสมัยใหมมา
61 ประยุกตกบั การปฏิบัติงานใหรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มิ.ย.61 1. ไดหลักการพัฒนา web
ก.ค.62
application ที่รองรับ MVC
pattern
2. สามารถสราง Web application
โดยโปรแกรมดวยภาษา C#,
VB.NET และอื่น ๆ
พ.ค.61 1. ไดความรูดานวิเคราะหนโยบาย 
และแผน
2. ไดเรียนรูการจัดทํางบประมาณ
มิ.ย.61 สามารถจัดทํารายงานการประชุม 
ก.ย.62 คณะกรรมการ ก.ง.ส. ไดถูกตอง
ตามหลักการเขียนรายการการประชุม
ของทางราชการ

  1. คูมือการปฏิบัติงาน
2. งานวิจัย
(ไมระบุชื่องาน)
  การพัฒนาโปรแกรมการรายงาน
แผนการใชจายงบประมาณ

  คูมือการจัดทํางบประมาณ
แผนดิน (งบลงทุน)
  คูมือขั้นตอนการจัดทํางบ
ประมาณ และปญหา/อุปสรรค
ของการจัดทํางบประมาณ
ประเภทตาง ๆ

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

(1) (2)
6 งานแผน
และงบ
ประมาณ

ชื่อ - สกุล
(3)
นายอาษา
ใจแกว

7 งานแผน นางสาว
ยุทธศาสตร วิลาวัลย
หนอคําศักดิ์

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

(4)
(5)
นักวิเคราะห 1. การสรางความสุขใน
นโยบายและ
สถานที่ทํางานเพื่อความ
แผน
สําเร็จของงาน (Happy
Workplace)
2. การพัฒนาการคิดเชิงบวก
เพื่อประสิทธิภาพในการ
ทํางาน
นักวิเคราะห หลักสูตร (การบริหาร
นโยบายและ โครงการ)
แผน

วิธีการ
พัฒนา

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
 คูมือการจัดทําประมาณการ
รายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม

(6)
ฝกอบรม

(7)
(8)
มิ.ย.61 1. บูรณาการระหวางความสุข
กับผลงานหรือความสําเร็จ
มี.ค.61
ในการทํางาน
ก.ย.61
2. ระบุวิธีลดทุกขและสรางสุข
ในการทํางาน

ฝกอบรม

   คูมือการบริหารโครงการ
มี.ค.61 1. แนวคิดและหลักการบริหาร
ก.ค.61
โครงการ
2. การจัดทําโครงการ/การวิเคราะห/
การดําเนินโครงการ
3. การประเมินผลโครงการ
 1. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง
ม.ค.61 1. เขาใจกระบวนการกําหนดตัวชี้วัด
การจัดทํารายงานผลการ
เม.ย.61 และนําไปปฏิบัติไดถูกตอง
ปฏิบัติงานและการติดตามผล
ส.ค.62 2. รายงานผลการปฏิบัติราชการและ
ตามประเด็นยุทธศาสตร
ติดตามผลตามแผนยุทธศาสตร
2. งานวิจัย เรื่อง กระบวนการ
ไดถูกตองและมีประสิทธิภาพ
ติดตามและรายงานผลตาม
3. นําผลการปฏิบัติราชการและ
การติดตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร
แผนยุทธศาสตร
ถายทอดสูหนวยงานเพื่อการ
พัฒนาแผนในปตอ ๆ ไป

8 งานแผน นางสาวศศิวิมล นักวิเคราะห 1. เทคนิคการกําหนดตัวชี้วัด ฝกอบรม
ยุทธศาสตร วรพันธุ
นโยบายและ
และคาเปาหมาย
แผน
2. เทคนิคการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
3. การบริหารผลการปฏิบัติ
งานและการถายทอด
ตัวชี้วัดระดับองคกรสู
ระดับหนวยงาน
และบุคคล
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ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

กองพัฒนานักศึกษา
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
1 งานบริหาร นายสยาม
ทั่วไป
กันหาลิลา

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
(เดือน/ป)
งานวิจัย)
59 60 61 62 63
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)


ฝกอบรม ม.ค.-พ.ค. แนวทางการบริหารงาน
คูมือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
61
และการบริหารองคกร

ม.ค.-พ.ค. แนวทางการจัดทําความเสี่ยง
คูมือการบริหารความเสี่ยงและ
62 และการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในของกองพัฒนา
นักศึกษา

(4)
(5)
1. เจาหนาที่ 1. การบริหารองคกรที่มี
บริหารงาน ประสิทธิภาพ
ทั่วไป
2. การบริหารความเสี่ยงและ
2. รักษาการ การควบคุมภายใน
ในตําแหนง
ผูอ าํ นวยการ
กองพัฒนา
นักศึกษา
2 งานบริหาร นางสาวบุดี นักวิชาการ ฝกอบรมเสริมสรางความรู 1. เขาฝกอบรม ก.ค.63 มีขอมูลระเบียบเบิก-จาย
ทั่วไป
วงคหาริมาตย พัสดุ
เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อ 2. ศึกษา
ที่เปนปจจุบัน สามารถนํามาใช
จัดจาง
ระเบียบ
ในการทํางาน
เพิ่มเติม

   คูมือปฏิบัติงานดานการเบิก
จายงานพัสดุ กองพัฒนานักศึกษา

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1) (2)
(3)
3 งานบริหาร นายคมสันต
ทั่วไป
บังคมเนตร

4 งานบริหาร นายวีรภัทร
ทั่วไป
หาญสุข

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

(4)
(5)
นักวิชาการ 1. ระบบงานสารบรรณ
ศึกษา

ชวงเวลา
วิธีการพัฒนา พัฒนา
(เดือน/ป)

(6)
ฝกอบรม

(7)
มี.ค.61

2. ทักษะในการประสานงาน 1. ฝกอบรม
ก.ค.62
2. ศึกษาจาก
เว็บไซตหรือ
หนังสือที่
เกี่ยวของ
นักวิชาการ 1. การวิเคราะหและออกแบบ ฝกอบรม ก.ค.-ส.ค.
คอมพิวเตอร ระบบเชิงoop
62
2. การพัฒนา Web
Application ดวย
Framewark
3. Data Mining
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กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
59 60 61 62 63
(8)
(9)
(10)
(11)
    1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
วิธีปฏิบัติในงานสารบรรณ
2. งานวิเคราะห เรื่อง การพัฒนา
ระบบงานเพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานดานสารบรรณ

1. มีความชํานาญในการ
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
ประสานงานเพื่อเกิด
ทักษะในการประสานงาน
ขอผิดพลาดนอยที่สุด
2. งานวิจัย เรื่อง การศึกษางาน
2. มีปฏิภาณไหวพริบในการ
ดานทักษะในการประสานงาน
แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
ที่มีประสิทธิภาพ

1. แนวทางการวิเคราะหระบบ
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
และพัฒนาระบบเชิง oop
การพัฒนาระบบสารสนเทศมา
2. แนวทางการวิเคราะหขอมูล
ประยุกตใชในองคกร
การทํากิจกรรมของนักศึกษา
2. งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห
หาความสัมพันธของขอมูลการ
ทํากิจกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ที่

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

(1) (2)
(3)
(4)
5 งานบริการ นางสาว
นักวิชาการ
นักศึกษา วรินญา มวงดิบ ศึกษา

6 งานบริการ วาที่ ร.ต.หญิง นักวิชาการ
นักศึกษา ธันยนันท
ศึกษา
ยาประเสริฐ
7 งานบริการ นายวัสสพล
นักศึกษา ฝนกาศ

นักวิชาการ
ศึกษา

8 งานบริการ นายธิติพัทธิ์ นักวิชาการ
นักศึกษา กิตติ์อมรนันท ศึกษา

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(เดือน/ป)
งานวิจัย)
59 60 61 62 63
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
    1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่องหลักการ
1. การพัฒนาการบริการ
1. ฝกอบรม
มี.ค.61 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
บริการเพื่อใหองคกรมีคุณภาพ
สูความเปนเลิศ
2. Work Shop
2. องคกรมีคุณภาพ
2. งานวิเคราะห เรื่อง
การพัฒนาการบริการใหองคกร
มีคุณภาพ

2. การแกไขปญหาและการ
มี.ค.62 ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
1. คูมือปฏิบัติงาน
ตัดสินใจอยางเปนระบบ
2. งานวิเคราะห เรื่อง ขบวนการ
แกไขปญหาและการตัดสินใจ
อยางมีระบบ




หลักจิตวิทยาในการใหบริการ
ฝกอบรม มี.ค.-พ.ค. มีความสามารถในการสื่อสาร
งานวิเคราะห เรื่อง การเขา
อยางมีประสิทธิภาพ
61 ใหเขาใจและสามารถควบคุม
รับบริการของนักศึกษาและ
สถานการณที่เกิดจากการ
ผูมาติดตอ
ติดตอที่ไมพึงประสงค
    คูมือปฏิบัติงาน เรื่องวิธีการปฏิบัติ
เทคนิคการพูดในการใหบริการ 1. ฝกอบรม
มี.ค.61 1. เพื่อใหเกิดทักษะการพูด
2. Work Shop
ในการใหบริการที่ดีและ
เบื้องหนาเมื่อผูรับบริการ
มีประสิทธิภาพ
ไมพึงพอใจในการใหบริการ
2. เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
ในการรับบริการ
    คูมือปฏิบัติงาน เรื่องระบบงานทุน
ระบบงานทุนการศึกษา
1. ฝกอบรม
ธ.ค.60 1. มีระบบการจัดการทุนการ
2. ศึกษาดูงาน
ศึกษาที่ถูกตองและทันสมัย
การศึกษาที่ถูกตองและรวดเร็ว
2. ลดระยะเวลาในการ
ทันสมัย
ดําเนินงาน

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

(1) (2)
(3)
10 งานพัฒนา นายสยมภู
นักศึกษา อะโน

(4)
(5)
นักวิชาการ การดําเนินงานเครือขาย
ศึกษา
ศิษยเกา

11 งานพัฒนา นายธวัชชัย
นักศึกษา สรอยฟา

นักวิชาการ การจัดกิจกรรมอยาง
ศึกษา
สรางสรรค ภายใต
Thailand 4.0
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กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(เดือน/ป)
งานวิจัย)
59 60 61 62 63
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
    1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
1. ฝกอบรม
ม.ค.61 1. วิธีการ และการสราง
การดําเนินงานสรางเครือขาย
2. Work Shop
เครือขายศิษยเกา
ศิษยเกา
3. ศึกษาดูงาน
2. ปจจัยที่มีผลตอความรัก
และศรัทธาในสถานศึกษา
2. งานวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มี
จากศิษยเกา
ผลกระทบตอความรักและ
ศรัทธาของศิษยเกาที่มีตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
    1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
1. ฝกอบรม มี.ค.-เม.ย. 1. กิจกรรมใหม ๆ ที่ทันสมัย
2. Work Shop 61
และสรางสรรค
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2. กิจกรรมที่เปนความตองการ
2. งานวิจัยความตองการและ
ของนักศึกษา
ความพึงพอใจของการ
จัดกิจกรรม
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

กองบริหารงานบุคคล
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1)
(2)
1 ผูบริหาร

(3)
นางสาว
กมลรัตน
แสนใจงาม
2 งานบริหาร นาง
ทั่วไป
นาฏสะคราญ
เรือนคํา
3 งานบริหาร นายรชานนท
ทั่วไป
เชาวเลขา

ตําแหนง
(4)
ผูอํานวย
การ

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง
(5)
กลยุทธองคกรและกลยุทธ
บริหารคน

หัวหนางาน การเขียนหนังสือราชการ
บริหาร
หนังสือโตตอบและการพัฒนา
ทั่วไป
งานสารบรรณ
นักวิชาการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
คอมพิวเตอร ยุคใหมดวย Framework

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)


1. ฝกอบรม
2562 มีความรูความเขาใจในการบริหาร
2. workshop
องคกรและบริหารคน
มี.ค.62 ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
และจัดเก็บเอกสารเปนระบบ





ฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ

2562

ไดรับความรูและเทคนิคการเขียน
เว็บแอปพลิเคชัน



บุคลากร ความกาวหนาของ พรบ.
ฝกอบรม
ปฏิบัติการ การจัดซือ้ จัดจางและการบริหาร เชิงปฏิบัติการ
พัสดุภาครัฐ
5 งานสรรหา นางสาวสุทิวา บุคลากร การบริหารงานทรัพยากรมนุษย ฝกอบรม
และแตงตั้ง สิมทะราช
ปฏิบัติการ และความทาทายของ HR
เชิงปฏิบัติการ

2562

เกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง
สามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง



2562

1. ไดทราบบทบาทของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
2. ไดทราบถึงความกาวหนา
ในงาน HR



4 งานบริหาร นางสุภร
ทั่วไป
บุตรธนู

งานพัฒนาการเบิกจาย
คาใชจายการอบรมโครงการ
ตาง ๆ ของกหนวยงาน
การพัฒนาระบบบุคลากร
ออนไลน คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
การใชงานระบบสงวันลา
ประจําเดือนและระบบบันทึก
วันลาบุคลากร

1. คูมือปฏิบัติงานดานการ
ประชุม
2. งานวิเคราะห เรื่อง
การวิเคราะหตนทุน
การจัดประชุม

ภาคผนวก 2
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ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1)
(2)
(3)
6 งานสรรหา นางสาววันวิ
และแตงตั้ง สาข สมควร

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

ชวงเวลา
วิธีการพัฒนา พัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

(4)
(5)
(6)
บุคลากร การตรวจสอบผลงานวิชาการ
ฝกอบรม
ปฏิบัติการ ตามเกณฑ ก.พ.อ. การเขียน
เชิงปฏิบัติการ
เอกสารอางอิงและบรรณานุกรม
สําหรับการทําผลงานวิชาการ

7 งานสรรหา นางสาวดวง บุคลากร 1. การจัดทําผลงานในการ
และแตงตั้ง นภา ปญญาเตี ปฏิบัติการ ขอกําหนดระดับตําแหนง
ยม
2. การดําเนินการในการ
ขอกําหนดระดับตําแหนง

ผลลัพธที่คาดหวัง

(7)
2562

(8)
1. ไดพัฒนาเทคนิควิธกี าร
ตรวจสอบผลงานวิชาการ
2. ทราบถึงวิธีการเขียนเอกสาร
อางอิงและบรรณานุกรม
ที่ถูกตอง
1. ไดเพิ่มความรูและเทคนิค
ในการเขียนผลงาน
2. สามารถดําเนินการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

ฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ

2562

8 งานสรรหา นางสาวอําภา บุคลากร 1. การสรรหาคัดเลือกบุคคล
ฝกอบรม
และแตงตั้ง กิติรัตน
ปฏิบัติการ เขารับราชการ
เชิงปฏิบัติการ
2. ระบบบริหารกําลังคนคุณภาพ

2562

ไดเพิ่มความรูและเทคนิคการ
เลือกสรรบุคคลเขารับราชการ

9 งานทะเบียน นางสาว
บุคลากร 1. การประเมินผลการปฏิบัติ
ฝกอบรม
ประวัติ
วิภารินทร
ปฏิบัติการ ราชการ
เชิงปฏิบัติการ
จอมศรีประเสริฐ
2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการประเมินผล

2562

1. ศึกษาวิเคราะหหาแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบ
ประเมินผล
2. มีความเขาใจในการดําเนินการ
ประเมินผล
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กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
  
พนักงาน
ราชการ

 1. งานวิเคราะห เรื่อง การจัด
ทําผลงานที่เกี่ยวของในการ
ขอกําหนดระดับตําแหนง
2. คูมือปฏิบัติหลัก เรื่อง
หลักเกณฑวิธีการในการ
กําหนดระดับตําแหนง
 1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การ
สรรหาบุคคลเขารับราชการ
2. งานวิจัย เรื่อง การบริการ
กรอบอัตรากําลัง
 คูมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
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ที่
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งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

(1)
(2)
(3)
10 งานทะเบียน นายวชริจักร
ประวัติ
นือขุนทด

(4)
บุคลากร
ปฏิบัติการ

11 งานพัฒนา นางสาว
และ
นันทนภัส
สวัสดิการ ศรีไชยวงค
บุคลากร

บุคลากร
ปฏิบัติการ

12 งานพัฒนา วาที่ ร.ต.
และ
เอกพงษ
สวัสดิการ พิมสาร
บุคลากร

บุคลากร
ปฏิบัติการ

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
 คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทํา บรรจุ
การบริหารจัดการระบบเอกสาร ฝกอบรม
2562 1. เขาใจวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง
ทะเบียนประวัติขาราชการ ป 2560
สมัยใหม
เชิงปฏิบัติการ
2. ประยุกตใชระบบสารสนเทศกับ
การปฏิบตั ิงาน
 1. คูมือการจัดโครงการ
1. การจัดโครงการเพื่อการพัฒนา 1. ฝกอบรม พ.ย.60 1. ไดเพิ่มความรูและเทคนิคในการ 
เพื่ออบรม พัฒนาบุคลากร
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
2. workshop ม.ค.61
เขียนโครงการไดอยางถูกตอง
ในหนวยงานใหเกิด
2. รูปแบบสวัสดิการที่เหมาะสม
เหมาะสมและเขาใจหลักความ
ประสิทธิภาพ
ที่องคกรพึงมีแกพนักงาน
จําเปนในการพัฒนาบุคลากร
2. งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการ
2. สามารถนําแนวทางการจัด
จัดสวัสดิการที่เหมาะสม
สวัสดิการไปปรับใชในการ
สําหรับบุคลากรภาครัฐ
ดําเนินงานดานสวัสดิการได
1. ระบบความรับผิดทางละเมิด 1. ฝกอบรม พ.ย.60 1. ไดความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ  
1. คูมือการลาศึกษาตอของ
ความรับผิดทางละเมิดและแพง
และแพง ดานคดีผิดสัญญา 2. สัมมนา
บุคลากรมหาวิทยาลัย
มิ.ย.61
ดานคดีผิดสัญญาลาศึกษา
ลาศึกษา
ราชภัฏเชียงใหม
3. ประชุม
ส.ค.61
2. ไดความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ
2. ระบบสารสนเทศนักเรียนทุน เชิงปฏิบัติ
2. งานวิจัย เรื่อง พัฒนาระบบ
สารสนเทศนักเรียนทุน สกอ.
สกอ.
สารสนเทศการลาศึกษาตอ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
รวมทั้งนํามาปรับใชกับฐาน
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ราชภัฏเชียงใหม
ขอมูลบุคลากรศึกษาตอ
การดูแลและติดตามการ
3. ไดความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ใชประโยชนนักเรียนทุนรัฐบาล
ติดตามการใชประโยชน
ก.พ.
นักเรียนทุน และนํามา
ปรับใชในการติดตามบุคลากร
ศึกษาตอ

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

129

กองอาคารสถานที่
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วิธีการ
พัฒนา

(5)

(6)
ฝกอบรม

(1)
(2)
1 ผูบริหาร

(3)
นายคนึง
กาบกันทะ

2 งานบริหาร
งานทั่วไป

นาง
หัวหนางาน
การเสริมสรางภาวะผูนํา และ
เบญจวรรณ บริหารทั่วไป การบริหารทีมงานสูความสําเร็จ
ฉิมบุญมา
นางสาวเขมวดี เจาหนาที่
ระบบงานสารบรรณ
นนทะธรรม บริหารงานทั่วไป

3 งานบริหาร
งานทั่วไป

4 งานอาคาร นายสุรพล
สถานที่ และ ใจมา
สาธารณูปการ

(4)
ผูอํานวยการ

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

หลักสูตร
การพัฒนานักบริหารระดับตน

หัวหนางาน
การบริหารจัดการสํานักงานที่ดี
อาคารสถานที่ และสาธารณูปการ

ฝกอบรม
ฝกอบรม
ฝกอบรม

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
พัฒนา
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)


มี.ค.-พ.ค. 1. เพื่อใหเขาใจหลักการบริหาร
เบื้องตน
2. เพื่อใหเขาใจถึงหนาที่ บทบาท
และเงื่อนไข 3 ประการของ
ผูบริหาร
3. เพื่อความสามารถในการบริหาร
งานไปสูเปาหมาย
4. เพื่อใหสามารถบริหารคน
และเวลาไดเปนอยางดี
พนักงาน
ม.ค-มี.ค. 1. การทํางานเปนทีม
ราชการ
2. เสริมสรางภาวะผูนํา
เพื่อใหองคการแข็งแรง
   คูมือปฏิบัติงานระบบสารบรรณ
มิ.ย.-ส.ค. 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
การพัฒนาระบบงานเพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลูกจาง
มิ.ย. ทราบวิธีปฏิบัติงานที่ถูกตอง
ประจํา

130

ที่

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

(1)
(2)
(3)
(4)
5 งานอาคาร นายธนะโชค วิศวกร
สถานที่ และ สันตสวัสดิ์
สาธารณูปการ

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

(5)
(6)
งานอนุรักษพลังงานในหนวยงาน ฝกอบรม

6 งานอาคาร นายชายญาพร ผูปฏิบัติงานชาง การติดตั้งและซอมแซม
สถานที่ และ ยั่งยืน
เครื่องปรับอากาศ
สาธารณูปการ

ฝกอบรม

7 งานอาคาร นายบุญรัตน ผูปฏิบัติงานชาง การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ
สถานที่และ ไครจักร
เบื้องตน
สาธารณูปการ

ฝกอบรม

8 งานอาคาร นายปญญา
สถานที่ และ สุกะโต
สาธารณูปการ
9 งานอาคาร นายอุเทน
สถานที่ และ ไมปู
สาธารณูปการ

ผูปฏิบัติงานชาง การเชื่อมเบื้องตน

ฝกอบรม

ผูปฏิบัติงานชาง การเชื่อมเบื้องตน

ฝกอบรม

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
 
มิ.ย. 1. ทราบวิธีอนุรักษพลังงานใน
1. คูมือปฏิบัติงานเรื่องการ
ดําเนินมาตรการอนุรักษ
สถานศึกษา
พลังงานในสถานศึกษา
2. สามารถดําเนินมาตรการ
2. งานวิเคราะหเรื่องการ
อนุรักษพลังงานไดมี
ประเมินศักยภาพการอนุรกั ษ
ประสิทธิภาพ
พลังงานไฟฟาสําหรับ
สถานศึกษา
   คูมือปฏิบัติงานเรื่องการบํารุง
เม.ย. 1. ทราบวิธีการปฏิบัติงาน
ที่ถูกตอง
รักษาและการซอมแซมเครื่อง
2. ไดประสบการณและเพิ่มความ
ปรับอากาศ
ชํานาญในการปฏิบัติหนาที่
   คูมือการตรวจเช็คเครื่อง
มี.ค. 1. ทราบจุดชํารุดของเครื่อง
ปรับอากาศเบื้องตน
ปรับอากาศเบื้องตน
2. สามารถตรวจเช็คเครื่องปรับ
อากาศได
ต.ค. ทราบวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตอง    คูมือปฏิบัติงานเชื่อม
และการซอมบํารุง
ต.ค.

ทราบวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตอง

   คูมือปฏิบัติงานเชื่อม
และการซอมบํารุง
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ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

(1)
(2)
(3)
(4)
10 งานอาคาร นายทัด ใจดา ผูปฏิบัติงานชาง
สถานที่ และ
สาธารณูปการ
11 งานอาคาร นายวิฑูรย ผูป ฏิบัติงานชาง
สถานที่ และ หลาเมละ
สาธารณูปการ

(5)
การควบคุมอัตโนมัติและ
อุปกรณไฟฟา

12 งานอาคาร นายประยูร
สถานที่ และ จอมคํา
สาธารณูปการ

วิธีการ
พัฒนา

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)

(6)
ฝกอบรม

(7)
ม.ค.

(8)
มีความรูความเขาใจระบบไฟฟา
ในการผลิตนํ้าประปา

การควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ ฝกอบรม
ไฟฟา

ต.ค.

ผูปฏิบัติงาน
เกษตร

วิธีการขยายพันธุพืช

ฝกอบรม

ก.พ.

13 งานอาคาร นายประพัฒน ผูปฏิบัติงาน
สถานที่ และ ดวงแสง
เกษตร
สาธารณูปการ

วิธีการขยายพันธุพืช

ฝกอบรม

ก.พ.

14 งานอาคาร นายวรวิทย
สถานที่ และ อินตะ
สาธารณูปการ

วิธีการขยายพันธุพืช

ฝกอบรม

เม.ย.

1. มีความรูความเขาใจระบบไฟฟา    คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง
ในการผลิตนํ้าประปา
ระบบนํ้าประปา
2. สามารถแกไขปญหาและบํารุง
รักษาอุปกรณตางๆ
1. ทราบวิธีการแตงกิ่งไมและ
วิธีการขยายพันธุพืชเชน
ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง เพาะชํา
2. ไดประสบการณและเพิ่มความ
ชํานาญในการปฏิบัติหนาที่
1. ทราบวิธีการแตงกิ่งไมและ
วิธีการขยายพันธุพืชเชน
ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง เพาะชํา
2. ไดประสบการณและเพิ่มความ
ชํานาญในการปฏิบัติหนาที่
1. ทราบวิธีการแตงกิ่งไมและ    คูมือการวิธีการตัดแตงกิ่งไม
วิธีการขยายพันธุพืชเชน
และทาบกิ่ง
ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง เพาะชํา
2. ไดประสบการณและเพิ่มความ
ชํานาญในการปฏิบัติหนาที่

ผูปฏิบัติงาน
เกษตร
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ลูกจา
ประจํา

พนักงาน
ราชการ

ลูกจาง
ประจํา
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งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

ชวงเวลา
พัฒนา
(ระบุเดือน/ป)

(1)
(2)
(3)
15 งานอาคาร นายปรีชา
สถานที่ และ แปงใจ
สาธารณูปการ

(4)
ผูปฏิบัติงาน
เกษตร

(5)
วิธีการขยายพันธุพืช

(6)
ฝกอบรม

(7)
เม.ย.

16 งานอาคาร นายเกษตร
สถานที่ และ ทาอินตะ
สาธารณูปการ

วิศวกรโยธา

1. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ ฝกอบรม
กฎหมายควบคุมอาคาร
2. หลักเกณฑราคากลางงาน
กอสรางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
3. การออกแบบโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธี
หนวยแรงใชงาน

ก.ค.
มี.ค.
พ.ย.

อบรมพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ฝกอบรม
สถาปนิก

พ.ค.

17 งานอาคาร นายภาณุพงศ สถาปนิก
สถานที่ และ พื้นผาสุข
สาธารณูปการ

ผลลัพธที่คาดหวัง

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
   คูมือการวิธีการตัดแตงกิ่งไม
และทาบกิ่ง

(8)
1. ทราบวิธีการแตงกิ่งไมและ
วิธีการขยายพันธุพืชเชน
ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง เพาะชํา
2. ไดประสบการณและเพิ่มความ
ชํานาญในการปฏิบัติหนาที่
1. ทราบแนวทางกฎหมายเกี่ยวกับ    1. คูมือปฏิบัติงานเรื่อง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พรบ.ควบคุมอาคาร
ควบคุมงาน
2. นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
2. วิเคราะหคางาน แนวปฏิบัติ
3. ทบทวนความรูเกี่ยวกับ
ดานเอกสารการควบคุมงาน
การออกแบบโครงสราง
กอสรางตามระเบียบพัสดุ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
4. วิเคราะหและออกแบบ
โครงสรางสําหรับงานกอสราง
 
ทบทวนความรูเกี่ยวกับงาน
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
สถาปตยกรรมและเพิ่มความรู
กระบวนการทางการ
ขอกฎหมายในวิชาชีพ
ออกแบบและปรับปรุง
สิ่งกอสราง
2. วิเคราะหปญหาและอุปสรรค
ในงานสถาปตยกรรมระหวาง
การกอสราง

ภาคผนวก 2
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ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

(1)
(2)
(3)
(4)
18 งานอาคาร นายอุทัย ใจ วิศวกร
สถานที่ และ สักเจริญ
สาธารณูปการ

19 งานอาคาร นายธราธร
สถานที่ และ สวนปาน
สาธารณูปการ

สถาปนิก

20 งานอาคาร นางสาวอติพร นักวิชาการ
สถานที่ และ แสงอินทร ภูมิศาสตร
สาธารณูปการ

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
วิธีการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนา
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
ฝกอบรม
ก.ค. 1. เพิ่มพูนทักษะความรูกฎหมาย    คูมือการตรวจรับงานตาม
มี.ค.
ควบคุมอาคาร
กฎหมายควบคุมอาคาร
พ.ย. 2. ทบทวนความรูเกี่ยวกับการ
ออกแบบโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก

(5)
1. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
กฎหมายควบคุมอาคาร
2. การออกแบบโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธี
หนวยแรงใชงาน
3. หลักเกณฑราคากลางงาน
กอสรางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
อบรมพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ฝกอบรม
สถาปนิก

1. อบรม “แนวทางการออกแบบ ฝกอบรม
ภูมิทัศนเมืองยั่งยืน”
2. โครงการอบรมตัดแตงและ
ดูแลรักษา

พ.ค.

ทบทวนความรูเกี่ยวกับงาน
สถาปตยกรรมและเพิ่มความรู

ก.ค.
มี.ค.
พ.ย.

เพิ่มพูนทักษะการออกแบบ
อยางมืออาชีพ

   1. แนวทางการออกแบบอาคาร
เรียนตามหลักสถาปตยกรรม
2. แนวทางการออกแบบ
อาคารเรียน ตามแนวคิด
GREEN UNIVERSITY
3. คูมือการตรวจรับงาน
สถาปตยกรรม
   1. แนวทางการออกแบบ
ภูมิทัศนในพื้นที่มหาวิทยาลัย
2. คูมือการเขียนแบบ
ภูมิสถาปตยกรรมเบื้องตน
3. แนวทางการออกแบบ
มหาวิทยาลัยตามแนวคิด
green university
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งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

(1)
(2)
(3)
(4)
21 งานอาคาร นายภาณุพงศ วิศวกรโยธา
สถานที่ และ วงศอุดมทรัพย
สาธารณูปการ

22 งานอาคาร นายสามารถ วิศวกรโยธา
สถานที่ และ วงศสุวรรณ
สาธารณูปการ

23 งานอาคาร นายธนทรัพย วิศวกร
สถานที่ และ ไชยอินทร
สาธารณูปการ

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

(5)
(6)
1. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ ฝกอบรม
กฎหมายควบคุมอาคาร
2. การออกแบบโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธี
หนวยแรงใชงาน
3. หลักเกณฑราคากลางงาน
กอสรางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
1. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ ฝกอบรม
กฎหมายควบคุมอาคาร
2. การออกแบบโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธี
หนวยแรงใชงาน
3. หลักเกณฑราคากลางงาน
กอสรางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
1. การอบรมเรื่อง มาตรฐาน
ฝกอบรม
การติดตั้งทางไฟฟาสําหรับ
ประเทศไทย พ.ศ. 2556
2. การอบรมเรื่อง การตรวจสอบ
และทดสอบระบบไฟฟาอาคาร
เพื่อการบํารุงรักษาและความ
ปลอดภัย

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
ก.ค. 1. เพิ่มพูนทักษะความรูกฎหมาย    คูมือการตรวจรับงานตาม
มี.ค.
ควบคุมอาคาร
กฎหมายควบคุมอาคาร
พ.ย. 2. ทบทวนความรูเกี่ยวกับการ
ออกแบบโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
3. วิเคราะหและออกแบบ
โครงสรางสําหรับงานกอสราง
และปรับปรุงภายในมหาวิทยาลัย
ก.ค. 1. เพิ่มพูนทักษะความรูกฎหมาย    คูมือการตรวจรับงานตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร
มี.ค.
ควบคุมอาคาร
พ.ย. 2. ทบทวนความรูเกี่ยวกับการ
ออกแบบโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
3. วิเคราะหและออกแบบ
โครงสรางสําหรับงานกอสราง
และปรับปรุงภายในมหาวิทยาลัย
ก.ย. 1. เพิ่มพูนความรูเรื่องเพื่อนําไปใช    1. คูมือการซอมบํารุงระบบ
ในมหาลัย
สงไฟฟาภายในมหาวิทยาลัย
2. วิเคราะหการลดปริมาณ
2. เพื่อนําไปประยุกตใชในเรื่อง
การใชไฟฟาโดยรวมของ
ของระบบไฟฟาไดอยางถูกตอง
มหาวิทยาลัย โดยการ
3. เพิ่มพูนความรูเรื่องระบบไฟฟา
ควบคุมปริมาณการใชไฟฟา
ภายในอาคาร
4. เพื่อนําไปตรวจสอบระบบไฟฟา
ภายในอาคาร

ภาคผนวก 2
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
พัฒนา
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
24 งานอาคาร นายเกรียงศักดิ์ วิศวกร
1. การอบรมเรื่อง Transmission ฝกอบรม
ส.ค. เพิ่มพูนความรูเรื่องระบบสงไฟฟา    คูมือตรวจสอบระบบสงไฟฟา
กําลังภายในมหาวิทยาลัย
สถานที่ และ กาวิโล
and Distribution system
ก.ย. เพื่อนํามาใชในระบบของ
มหาวิทยาลัย
สาธารณูปการ
2. การอบรมเรื่อง การตรวจสอบ
และทดสอบระบบไฟฟาอาคาร
เพื่อการบํารุงรักษา
 คูมือการตรวจรับงานตาม
25 งานอาคาร นายเอกลักษณ วิศวกรโยธา 1. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ ฝกอบรม
ก.ค. 1. เพิ่มพูนทักษะความรูกฎหมาย
สถานที่ และ ทองปน
กฎหมายควบคุมอาคาร
กฎหมายควบคุมอาคาร
มี.ค.
ควบคุมอาคาร
สาธารณูปการ
2. การออกแบบโครงสราง
พ.ย. 2. นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
คอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธี
3. ทบทวนความรูเกี่ยวกับการ
หนวยแรงใชงาน
ออกแบบโครงสราง
3. หลักเกณฑราคากลางงาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กอสรางดวยระบบ
4. วิเคราะหและออกแบบ
อิเล็กทรอนิกส
โครงสรางสําหรับงานกอสราง
และปรับปรุง
5. นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
26 งานอนามัย นางสุภัทรา หน.อนามัยและ การสรางพลังองคกร
ฝกอบรม
มี.ค. 1. การทํางานเปนทีม
ลูกจางประจํา
และ
จันทรบาล
สูการขับเคลื่อน
2. เสริมสรางภาวะผูนํา
สิ่งแวดลอม
เพื่อใหองคการแข็งแรง
   คูมือปฏิบัติงานเรื่องการ
27 งานอนามัย นางรุงทิพย ผูปฏิบัติงาน การพัฒนาเจตคติที่ดีและการ
ฝกอบรม เม.ย. สรางเจตคติที่ดีตอองคการ
และ
ไครกํ้า
บริการ
สรางแรงจูงใจในการทํางาน
ทําความสะอาดอาคาร
สิ่งแวดลอม
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งาน

ชื่อ - สกุล

ชวงเวลา
พัฒนา

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

(4)
ผูปฏิบัติงาน
บริการ

(5)
การสรางแรงจูงใจในการทํางาน

(6)
ฝกอบรม

(7)
เม.ย.

(8)
สรางเจตคติที่ดีตอองคการ

ตําแหนง

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)

(1)
(2)
28 งานอนามัย
และ
สิ่งแวดลอม
29 งานอนามัย
และ
สิ่งแวดลอม

(3)
นางกชณัช
สุวรรณ

นางบัวแกว ผูปฏิบัติงาน
ดอกจันทรา บริการ

การสรางแรงจูงใจในการทํางาน

ฝกอบรม

เม.ย.

สรางเจตคติที่ดีตอองคการ

 

30 งานอนามัย
และ
สิ่งแวดลอม
31 งานอนามัย
และ
สิ่งแวดลอม

นางนงลักษณ ผูปฏิบัติงาน
สุริยวัตร
บริการ

การสรางแรงจูงใจในการทํางาน

ฝกอบรม

เม.ย.

สรางเจตคติที่ดีตอองคการ

  

นางจันทรเพ็ญ ผูปฏิบัติงาน
ศรีวิชัย
บริการ

การสรางแรงจูงใจในการทํางาน

ฝกอบรม

เม.ย.

สรางเจตคติที่ดีตอองคการ

  

32 งานอนามัย
และ
สิ่งแวดลอม
33 งานอนามัย
และ
สิ่งแวดลอม
34 งานอนามัย
และ
สิ่งแวดลอม

นางรวิพร
ไฝทา

ผูปฏิบัติงาน
บริการ

การสรางแรงจูงใจในการทํางาน

ฝกอบรม

เม.ย.

สรางเจตคติที่ดีตอองคการ

   คูมือการปฏิบัติงานในการ
ทําความสะอาดแบบมืออาชีพ

นางศรีนวล ผูปฏิบัติงาน
แกววงศแสง บริการ

การสรางแรงจูงใจในการทํางาน

ฝกอบรม

เม.ย.

สรางเจตคติที่ดีตอองคการ

   คูมือการปฏิบัติงานในการ
ทําความสะอาดแบบมืออาชีพ

นางรัมภา
จอมคํา

การสรางแรงจูงใจในการทํางาน

ฝกอบรม

เม.ย.

สรางเจตคติที่ดีตอองคการ

   คูมือการปฏิบัติงานในการ
ทําความสะอาดแบบมืออาชีพ

ผูปฏิบัติงาน
บริการ

ลูกจาง
ประจํา

คูมือปฏิบัติงานเรื่องการ
ทําความสะอาดอาคาร

เกษียณ
อายุ
ราชการ
ป 62

เกษียณ
อายุ
ราชการ
ป 62

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

วิธีการ
พัฒนา

(5)
การสรางแรงจูงใจในการทํางาน

(6)
ฝกอบรม

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(1)
(2)
35 งานอนามัย
และ
สิ่งแวดลอม
36 งานโสต
ทัศนูปกรณ

(3)
(4)
นางหรัญญา ผูปฏิบัติงาน
เตยะ
บริการ

นายวีระพงษ หัวหนางาน
ระบบเสียงและภาพ
ยะไวทย
โสตทัศนูปกรณ

ฝกอบรม มี.ค.-เม.ย. งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

37 งานโสต
ทัศนูปกรณ

นายณรวัฒน นักวิชาการ
ทวีเจริญพร คอมพิวเตอร

ฝกอบรม

มี.ค.

38 งานโสต
ทัศนูปกรณ

นายอนันต
หมูฝน

ฝกอบรม

มี.ค.

39 งานโสต
ทัศนูปกรณ

นายปยะพงษ นักวิชาการ
ระบบควบคุมหองประชุมเอื้องผึ้ง ฝกอบรม
จอมคํา
โสตทัศนศึกษา

มี.ค.

การซอมบํารุงอุปกรณโสต
ทัศนูปกรณสําหรับการเรียน
การสอนและหองประชุม

ผูปฏิบัติงาน การใชงานอุปกรณตัวเลือก
โสตทัศนศึกษา สัญญาณ

(7)
เม.ย.

(8)
สรางเจตคติที่ดีตอองคการ
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/สังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
   คูมือการปฏิบัติงานในการ
ทําความสะอาดแบบมืออาชีพ

1. การซอมบํารุงอุปกรณโสตฯ ที่    1. คูมือการซอมบํารุง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอรและการแกไข
2. ประหยัดงบประมาณในการจัด
ปญหาทีเ่ กิดจากฮารดแวร
ซื้อวัสดุใหแกหนวยงาน
คอมพิวเตอร
2. งานวิจัยเรื่องสาเหตุที่กอให
เกิดปญหาดานฮารดแวร
   1. คูมือการใชงานตัวเลือก
1. การผลิตอุปกรณนี้ขึ้นมา
2. การประกอบวงจร
สัญญาณ (VGA) และ
การใชงานหองเรียน
(นําชิน้ สวนตาง ๆ มาใสแผนวงจร)
2. งานวิจัยเรื่องสาเหตุที่กอให
3. การทดลองแผงวงจรใชไดจริง
เกิดปญหาตออุปกรณ
4. การติดตั้งเขากับโตะผูสอน
ในหองเรียน
ในหองเรียน
3. การใชอุปกรณในหองเรียน
5. เพื่อใหอาจารยผูสอนใชงานได
ใหกับผูสอน
งายขึ้นไมเกิดปญหาตามมา
เพื่อใหเขาใจในการใชงานระบบ  
คูมือการใชงานระบบควบคุม
ควบคุมหองประชุมเอื้องผึ้ง
หองประชุมเอื้องผึ้ง

เกษียณ
อายุ
ราชการ
ป 62
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สํานักงานตรวจสอบภายใน
ที่

งาน

(1)
(2)
1 งานบริหาร
ทั่วไป

ชื่อ - สกุล
(3)

ตําแหนง
(4)
เจาหนาที่
บริหารงาน
ทั่วไป

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง
(5)
1. ระบบงานสารบรรณ
2. การวิเคราะหกลั่นกรอง
หนังสือราชการและการ
เกษียนหนังสือราชการ

ชวงเวลา
วิธีการพัฒนา พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(6)
ฝกอบรม

(7)
(8)
ก.พ.62 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
มิ.ย.62 2. ลดระยะเวลาการปฏิบัตงิ าน
3. อธิบายหลักการเขียนและ
หลักการวิเคราะห ตรวจแก
กลั่นกรองหนังสือราชการ
ทุกประเภท
4. วิเคราะหกลั่นกรองหนังสือ
ราชการทั้งในรูปแบบ เนื้อหา
และการใชภาษาไดอยาง
เหมาะสม
5. สามารถตรวจแกหนังสือราชการ
โดยใชเครื่องหมายอยางถูกตอง
6. ตรวจแกรายงานการประชุม
ไดอยางถูกตอง
7. เขียนบันทึกตอเนื่องเสนอผู
บังคับบัญชาตามลําดับชั้นได
อยางถูกตองตามขั้นตอน และ
ผูบังคับบัญชาเกษียนหนังสือ
สั่งการไดอยางเหมาะสม

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/ หมายเหตุ
กําหนดตําแหนง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
 
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
การรับ-สงหนังสือราชการ
ในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
2. การพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป
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กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/ หมายเหตุ
กําหนดตําแหนง
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล ตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
พนักงาน
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
2 งานตรวจสอบ นายสุวิทย นักวิชาการ 1. ทักษะและวิธีการควบคุม 1. ฝกอบรม เม.ย.62 ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ราชการ
การวางแผนการควบคุม
วิมุตติโพธิ์ ศึกษา
ภายใน
2. วิเคราะห/ ก.ค.62
ภายใน หรือที่เกี่ยวของ
2. เทคนิคและวิธกี ารตรวจสอบ วิจัย
กับการควบคุม
การปฏิบัติงานอยาง
2. งานวิเคราะห/วิจัย เรื่อง
ประสิทธิภาพตามระเบียบฯ
การตรวจสอบสงผลตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององคกร หรือเรื่องอื่น
เกี่ยวของการตรวจสอบ
3 งานตรวจสอบ นางสาว นักตรวจสอบ อบรมดานการตรวจสอบ
1. ฝกอบรม ก.พ.-62 ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ    1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
อัมพวา
ภายใน
2. วิเคราะห/
การตรวจสอบคาใชจายใน
รินสินจอย
วิจัย
การเดินทางไปราชการ
2. งานวิเคราะห เรื่อง
การตรวจสอบการเดินทาง
ไปราชการ



4 งานตรวจสอบ นางสาว นักตรวจสอบ อบรมดานการตรวจสอบ
1. ฝกอบรม พ.ย.62 ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
จันทนา
ภายใน
2. วิเคราะห/ พ.ย.63
การตรวจสอบกองทุน
พรมเสน
วิจัย
มหาวิทยาลัย
2. งานวิเคราะห เรื่อง
การตรวจสอบดานกองทุน
มหาวิทยาลัย
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สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา พัฒนา
พัฒนาตนเอง

(ระบุเดือน/ป)

(1)
(2)
1 ผูบริหาร

ผลลัพธที่คาดหวัง

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
นายนราธิป ผูอํานวยการ การสรางพลังองคกร อบรม-สัมมนา พ.ค.61 1. การบริหารงานที่สอดคลองกับธรรมชาติ
ปากหวาน
สูการขับเคลื่อน
เชิงปฏิบตั ิการ
ขององคกรและธรรมชาติของทีมงาน
เพื่อความสําเร็จ
2. การปรับบริบทสไตลการบริหารให
สนับสนุนซึ่งกันและกันในการทํางาน
Corporate Power
เปนทีม
Go To Success
3. การเพิ่มพลังดวย Powerpulling ใหกับ
ผูบริหารสามารถบริหารงานไดเต็ม
ศักยภาพและพัฒนาทีมงานใหสรางผลงาน
กับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
2 งานกิจการ นางสาว
จนท.บริหาร 1. การจัดทํารายงาน ฝกอบรม ก.ย.60 1. มีความรูความเขาใจในการจัดทํารายงาน 
ก.พ.61
การประชุม
สภา
มนสิชา
งานทั่วไป
การประชุมอยางมี
ก.ค.61 2. มีทักษะในการจัดทํารายงานการประชุม
มหาวิทยาลัย รัตนกิจ
ประสิทธิภาพ
3. สามารถใชภาษาในรายงานการประชุม
2. การปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง เหมาะสม และเขาใจงาย
เลขานุการ
4. มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติราชการ
อยางมืออาชีพ
5. สามารถปฏิบัติงานเลขานุการไดอยางดี
3. เทคนิคการจัด
ประชุมอยางมี
ประสิทธิภาพ

 1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัด
ทํารายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
2. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
การปฏิบัติงานเลขานุการ
3. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง
การบริหารจัดการประชุม
สภามหาวิทยาลัย
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล ตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
 คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การ
3 งานกิจการ นางสาว
นิติกร
การดําเนินการอุทธรณ ฝกอบรม ม.ค.-มี.ค.61 1. ทราบเทคนิคและวิธีการที่ถูกตอง
อุทธรณและรองทุกขของ
สภา
ณัฐกานต
และรองทุกขเชิงลึก
2. การเขียนคําวินิจฉัยที่ถูกตอง ครอบคลุม
และเปนธรรมตอทุกฝาย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ขันไชย
4 งานกิจการ นายโกศล
สภา
แสงงาม
มหาวิทยาลัย

นักวิชาการ หลักสูตรการพัฒนา
ฝกอบรม ต.ค.-ธ.ค.61 1. ทราบถึงเทคนิควิธีปฏิบัติการจัดทําระบบ
คอมพิวเตอร ระบบและแอปพลิเคชัน
สารสนเทศ
บนมือถือ
2. สามารถนํามาปรับปรุงพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ

 1. คูมือการใชงานระบบฐาน
ขอมูลมติสภามหาวิทยาลัย
2.0
2. คูมือการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลมติสภา
มหาวิทยาลัย 2.0
สําหรับ Admin
3. (นวัตกรรม) ระบบฐานขอมูล
มติสภามหาวิทยาลัย 2.0
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งาน

(1)
(2)
5 งานบริหาร
ทั่วไป

6 งานบริหาร
ทั่วไป

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ชื่อ - สกุล ตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
นางสาว
จนท.บริหาร 1. การวิเคราะห
ฝกอบรม มิ.ย.61 1. สามารถกลั่นกรองและเกษียณอายุใหผู    1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
บังคับบัญชาไดอยางเหมาะสม
ปราณิศา งานทั่วไป
การเผยแพรขาวสารสภา
กลั่นกรองหนังสือ
ก.ย.61
2. มีทักษะในการวิเคราะหกลั่นกรองหนังสือ
จันทรมา
มหาวิทยาลัย
ราชการและการ
ราชการและตรวจแกรายงานการประชุม
2. งานวิจัย เรื่อง การรับรูและ
เกษียณหนังสือ
ไดอยางถูกตอง
ความคาดหวังตอการปฏิบัติ
อยางมืออาชีพ
3. สามารถออกแบบขาวสารสภา
หนาที่ของสํานักงานสภา
2. การออกแบบ
มหาวิทยาลัยใหมีรูปแบบที่ถูกตองสวยงาม
มหาวิทยาลัยตอประชาคม
สื่อสิ่งพิมพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
 
1. คูมือการปฏิบัติงาน
นายอุดมศักดิ์ จนท.บริหาร งานสารบรรณยุค 4.0 ฝกอบรม ต.ค.61 1. ทราบการปฏิบัติที่ถูกตอง
ปญญาอินทร งานทั่วไป
2. ลดขอผิดพลาดในงาน
สารบรรณของสํานักงาน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
สภามหาวิทยาลัย
2. งานวิจัย เรื่อง สภาพงาน
สารบรรณและสมรรถนะ
ของผูปฏิบัติงานสารบรรณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
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ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา พัฒนา
พัฒนาตนเอง

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(1)
(2)
7 งานบริหาร
ทั่วไป

(3)
นางสาว
พัชรินทร
สมพุฒิ

(4)
(5)
(6)
จนท.บริหาร เทคนิคการใชโปรแกรม ฝกอบรม
งานทั่วไป
ระบบการบริหารงบ
ประมาณการเงินและ
การบัญชี

(7)
(8)
ต.ค.61 1. ทราบการปฏิบัติที่ถูกตอง
2. ลดขอผิดพลาดในงาน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)

1. คูมือปฏิบัติงานการเบิก
คาใชจายในการประชุมของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
2. วิเคราะหคาตอบแทนในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
38 แหง
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สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/ หมายเหตุ
(ป พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
 
1 งานมาตรฐาน นางสาว
นักวิชาการ 1. ดานงานธุรการสารบรรณ
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
ฝกอบรม
1. ทราบวิธีการปฏิบัติงาน
ที่ถูกตองและลดระยะเวลา
และหลักสูตร จุฬารัตน
ศึกษา
2. ดานงานพัสดุ
คูมือปฏิบัติงานธุรการ
การปฏิบัติงาน
แสงอรุณ
3. ดานนโยบายและแผน
สารบรรณ
2. ทราบเกณฑหรือระเบียบการ
และการเขียนของบประมาณ
2. คูมอื ปฏิบัติงาน เรื่อง
คูมือปฏิบัติงานพัสดุ
ปฏิบัติที่ถูกตองตามพระราช
4. ดานงานบริหารงานบุคคล
บัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
5. ดานงานสหกิจศึกษา
3. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
6. ดานการประกันคุณภาพ
4. ทราบวิธีการปฏิบัติงาน
การศึกษา
ที่เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา
ที่ถูกตองและลดระยะเวลา
การปฏิบัติงาน
5. ทราบเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา
6. สามารถพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได
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ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

(1)
(2)
(3)
2 งานสงเสริม นางสาว
การประกัน สุชาภัสร
คุณภาพการ กันติยะ
ศึกษา

ตําแหนง
(4)
นักวิชาการ
ศึกษา

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง
(5)

ชวงเวลา
วิธีการพัฒนา พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(6)
ฝกอบรม

(7)
(8)
ม.ค.61 1. ทราบการปรับเปลี่ยนเกณฑ
พ.ค.61
การประกันคุณภาพการศึกษา
มิ.ย.61 2. แนวทางการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
ส.ค.62
มหาวิทยาลัย
3. ไดรับการพัฒนาความรูและนํา
ไปสูการเขียนผลงานที่จะใชขอ
กําหนดตําแหนงที่สูงขึ้นได
4. สามารถเขียนผลงานวิชาการ
และงานวิจัยไดอยางถูกตอง
5. กํากับ ติดตาม ความกาวหนา
ผลการดําเนินงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับสถาบัน บนระบบ
ฐานขอมูล CHE QA Online
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กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/ หมายเหตุ
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
  1. งานวิจัย เรื่อง ศึกษาการ
มีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาหลักสูตร
ของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
2. งานวิเคราะหแนวโนมการ
ขอขึ้นทะเบียนการเผยแพร
หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
คุณภาพ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ในปการ
ศึกษา 2561
3. ผลการวิเคราะหการรายงาน
ผลการดําเนินงานบนระบบ
CHE QA Online ระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน
4. คูมือการปฏิบัติงานแนวทาง
การบริหารจัดการหลักสูตร
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กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/ หมายเหตุ
(ป พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
   1. งานวิจัย ประสิทธิผลการใช
3 งานมาตรฐาน นายพีราวัฒน นักวิชาการ 1. ดานการประกันคุณภาพ
ฝกอบรม ม.ค.-มิ.ย. 1. รับทราบเกณฑการประกัน
งานระบบฐานขอมูลดาน
และหลักสูตร เมืองชื่น
ศึกษา
2. ดานระบบสารสนเทศการ
61
คุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพระดับ
ประกันคุณภาพ
2. แนวทางการพัฒนางาน
อุดมศึกษา CHE QA
3. ดานเกณฑพัฒนาคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
Online System 3D
การศึกษาเพื่อการดําเนินการ
3. สามารถใชงานระบบ
2. คูมือการบริหารความเสี่ยง
ที่เปนเลิศ (ExPeX, TQA,
สารสนเทศดานการประกัน
และการควบคุมภายในระดับ
PMQA)
คุณภาพการศึกษาไดอยางมี
มหาวิทยาลัย
4. ดานการจัดทําคํารับรองการ
ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
3. งานวิจัย การบริหาร
4. รับทราบเกณฑการพัฒนา
5. การบริหารความเสี่ยงและ
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ควบคุมภายใน
4. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง
ดําเนินการที่เปนเลิศ
6. งานดานธุรการ/สารบรรณ/
การปฏิบัติงานสํานักงาน
5. แนวทางการพัฒนางานประกัน
พัสดุ/งบประมาณ
มาตรฐานฯ
คุณภาพการศึกษาของ
7. ความรูดานเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
สารสนเทศ

ภาคผนวก 2

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

ชวงเวลา
วิธีการพัฒนา พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(1)
(2)
(3)
(4)
4 งานมาตรฐาน วาที่ ร.ต.หญิง นักวิชาการ
และหลักสูตร กัญภาสรณ ศึกษา
ดวงแกว

(5)
1. งานหลักสูตร
2. การเขียนบรรณานุกรม
3. ดานการจัดการความรู
4. งานประชุมและเลขา

(6)
ฝกอบรม

(7)
(8)
ม.ค.-ก.ย. 1. ทราบหลักเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร มคอ.
62
2. สามารถพัฒนางานหลักสูตรได
3. ทราบรูปแบบการลงรายการ
อางอิง/การเขียนบรรณานุกรม
ตามหลัก American
Psychological Association
APA 6th edition ที่ถูกตอง

5 งานบริหาร
ทั่วไป

1. ระบบงานสารบรรณ
2. งบประมาณ/การเงิน/พัสดุ
3. สหกิจศึกษา
4. การประกันคุณภาพ
5. งานประชุมและเลขานุการ
6. งานพิธีกร

ฝกอบรม

ม.ค.-ก.ย. 1. ทราบหลักเกณฑมาตรฐาน
63
หลักสูตร มคอ.
2. สามารถพัฒนางานหลักสูตรได
3. ทราบรูปแบบการลงรายการ
อางอิง/การเขียนบรรณานุกรม
ตามหลัก American
Psychological Association
APA 6th edition ที่ถูกตอง

นางสาว
นิชาภา
ชัยวังปน

นักวิชาการ
ศึกษา

147

กําหนดการจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/ หมายเหตุ
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
   1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
มาตรฐานหลักสูตร
2. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
การเขียนประวัติผลงาน
ของอาจารยประจําหลักสูตร
3. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
การจัดการความรู
4. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
เลขานุการการประชุม
5. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
งานสหกิจ
6. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
แนวทางปฏิบัติดาน
เลขานุการ
   1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
งานธุรการสารบรรณ
2. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
แนวทางปฏิบัติดาน
เลขานุการ
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สํานักงานบริหารและจัดการทรัพยสิน
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา พัฒนา
พัฒนาตนเอง

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(1)
(2)
1 ผูบริหาร

2 งานบริหาร
ทั่วไป

(3)
นางสาว
อรวรารัศมิ์
สุนิพัฒน

(4)
(5)
พนักงานพัสดุ
ระดับ 4 รกษ.
ในตําแหนง
ผูอํานวยการ
นางสาวอรทัย จนท.บริหาร 1. ระบบงานสารบรรณ
ไชยนัน
งานทั่วไป
2. งานพัสดุ

(6)

ฝกอบรม

(7)

(8)

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)

   1. งานวิเคราะห เรื่อง การพัฒนา
มี.ค.63 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
พ.ค.62 2. เพิ่มความสามารถและทักษะ
ระบบงานเพื่อลดขั้นตอน
ในการทํางาน
การปฏิบัติงานดานสารบรรณ
3. ทราบระเบียบการเบิกจาย
2. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีปฏิบัติ
ดานพัสดุที่ถูกตอง
ในการดําเนินการทางดานพัสดุ
4. เพิ่มทักษะความสามารถและ
3. งานวิเคราะห เรื่อง การพัฒนา
ทักษะในการทํางาน
ระบบการจัดซื้อจัดจางเพื่อลด
5. เพื่อใหสามารถนําความรูที่ไดไป
ขั้นตอนการปฏิบัติงานดาน
ใชในการแกไขปญหาในการ
การจัดซื้อจัดจาง
ปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อเสริมสรางความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการใชระบบ EGP
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ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

(1)
(2)
(3)
(4)
3 งานจัดหา นางณัฐทนีย จนท.บริหาร
รายไดและ ไชยวุฒิ
งานทั่วไป
ผลประโยชน
4 งานจัดหา นางสาวดมิศรา จนท.บริหาร
รายไดและ ทิพยดวงตา งานทั่วไป
ผลประโยชน
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
   คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
งานดานการบริหารพื้นที่ ฝกอบรม พ.ค.63 เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถ
การบริหารการจัดเก็บรายได
เพื่อจัดหารายได
ในการดําเนินงานดานการจัดหา
รายได
งานดานการบริหารพื้นที่
เพื่อจัดหารายได

ฝกอบรม

พ.ค.64 1. เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถ
ในการดําเนินงานดานการจัดหา
รายได
2. เพื่อใหสามารถนําความรูที่ได
ไปใชในการแกไขปญหา
ในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

  คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
การบริหารและจัดการศูนยอาหาร
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สํานักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
พัฒนาตนเอง

ชวงเวลา
วิธีการพัฒนา พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(1)
(2)
(3)
1 งานสงเสริม นางกัญชลี
วิชาการ
หมูฝน

(4)
นักวิชาการ
ศึกษา

(5)
งานสงเสริมวิชาการ

(6)
ฝกอบรม

(7)
ม.ค.

(8)
ทราบวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตอง
และลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

2 งานสงเสริม นายทักษิณ
วิชาการ
มูลพิงค

นักวิชาการ
ศึกษา

งานสื่อการเรียนการสอน

ฝกอบรม

พ.ค.

ทราบวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตอง
และลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

3 งานสงเสริม นายจีรณัทย นักวิชาการ 1. งานระบบ/เครือขาย
วิชาการ
พานิชกิจ
คอมพิวเตอร 2. การพัฒนาโปรแกรม

ฝกอบรม

ม.ค.
มี.ค.

ทราบวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตอง
และลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

4 งานบริหาร
งานทั่วไป

ฝกอบรม

มี.ค.
เม.ย.

ทราบวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตอง
และลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

นางสาวจิรฐา เจาหนาที่
1. งานการเงิน
ศรีทองอินทร บริหารทั่วไป 2. งานประชุม

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
   1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง คูมือปฏิบัติ
งานสงเสริมวิชาการ/การศึกษา
2. งานวิจัย เรื่อง ปญหาเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนของนักศึกษา
กลุมใหญ
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทํา บรรจุ
ป 60
สื่อการเรียนการสอน
2. งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอการเรียน
ในรายวิชาศึกษาทั่วไป
 
บรรจุ
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง คูมือ
ป 60
ปฏิบัติงาน
2. งานวิเคราะห เรื่อง
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ ลด
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านในสํานักงาน
 
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง งานพัสดุ บรรจุ
2. งานวิจยั เรือ่ ง ปจจัยทีม่ ผี ลตอปญหา ป 60
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
การเงิน
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ที่

งาน

(1)
(2)
5 งานบริหาร
ทั่วไป
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กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
ผลลัพธที่คาดหวัง
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
นางณัฐรดา เจาหนาที่
1. งานพัสดุ
ฝกอบรม
ก.ค. ทราบวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตอง  
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง งานพัสดุ บรรจุ
ป 60
2. งานวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอ
ปญญา
บริหารทั่วไป 2. งานธุรการ สารบรรณ
มิ.ย. และลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
งานพัสดุ
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ศูนยภาษา
กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
ที่
งาน
ชื่อ - สกุล ตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง กําหนดตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1 งานบริการ นางสาวชิสา นักวิชาการ การอบรมภาษาอังกฤษ
1. การอบรม พ.ค.61 1. มีการพัฒนาทักษะ  
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การลงบันทึก
หนวยกิตกิจกรรมการอบรมของ
ดานภาษา บุญเจริญ
ศึกษา
2. การสัมมนา
ดานภาษา
ศูนยภาษาในระบบบันทึกกิจกรรม
2. มีความชํานาญ
2. งานวิจัย เรื่อง ความตองการในการ
ในการปฏิบัติงาน
จัดอบรมหลักสูตรภาษาตางประเทศ
มากขึ้น
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทํา
2 งานนโยบาย นายสุวัฒน เจาหนาที่ 1. การประมวลผลขอมูลทางสถิติ 1. การอบรม มี.ค.61 1. ขอมูลตาง ๆ ทางสถิติ  
แผนนโยบายและแผนพัฒนาตาง ๆ
และแผน
ดวงทอง
บริหารงาน 2. การจัดทําแผนนโยบาย
2. การสัมมนา
ของหนวยงานมีความ
ของศูนยภาษา
ทั่วไป
แผนพัฒนาตาง ๆ
ถูกตอง
2. งานวิจัย เรื่อง ปจจัยความสําเร็จ
2. การจัดทําแผนนโยบาย
และแผนพัฒนาตาง ๆ
ของการใชโปรแกรมเพื่อการพัฒนา
ถูกตองและ
ทักษะภาษาตางประเทศดวยตนเอง
มีประสิทธิภาพ
ของนักศึกษา
3 งาน
นางสาว
เจาหนาที่ ความรูสําหรับเจาหนาที่การเงิน 1. การอบรม พ.ค.61 มีความชํานาญในการ    1. คูมือปฏิบัติงาน ดานการจัดการงาน
ปฏิบัติหนาที่การเงิน
เลขานุการอยางมีประสิทธิภาพ
เลขานุการ สิริภาภรณ บริหารงาน
2. การสัมมนา
มากขึ้น
2. งานวิจัย ปจจัยที่มีผลตอปญหาและ
คําปงบุตร ทั่วไป
อุปสรรคในการปฏิบัติงานการเงิน
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สํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ
ที่

งาน

(1)
(2)
1 งานบริหาร
ทั่วไป

2 งานบริหาร
ทั่วไป

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื
่อขอ
ชวงเวลา
หัวขอที่สนใจในการ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง กําหนดตําแหนง
วิธีการพัฒนา พัฒนา
หมายเหตุ
พัฒนาตนเอง
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป
พ.ศ.)
(ระบุเดือน/ป)
งานวิจัย)
61 62 63
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบการเบิกจาย
นางสาว
นักวิชาการ 1. การเบิกจาย
ฝกอบรม
2561 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง  
2. ลดระยะเวลาการ
งบประมาณของสํานักงานสภาคณาจารย
ภัคจิรา กาบใจ ศึกษา
งบประมาณอยาง
ปฏิบัติงาน
และขาราชการ
มีประสิทธิภาพ
2. งานวิเคราะห เรื่อง การจัดการพัสดุให
2. การบริหารจัดการงาน
เปนระบบและถูกตองตามระเบียบ
พัสดุใหมีประสิทธิภาพ
3. งานวิเคราะห เรื่อง การบริหารงบ
3. การจัดทําโครงการ
ประมาณและการเบิกจายงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ
สํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ
นางชลธิชา จนท.บริหาร 1. เทคนิคการเขียน
1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบการจัดเก็บ
ฝกอบรม พ.ย.60- 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง  
ชัยสุวรรณ งานทั่วไป
หนังสือราชการ
พ.ย.61 2. ลดระยะเวลา
เอกสาร
และการพัฒนา
การปฏิบัติงาน
2. งานวิเคราะห เรื่อง ระบบการจัดเก็บ
ระบบสารบรรณ
1. มีทักษะ และ
เอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
อิเล็กทรอนิกส
เทคนิคในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บเอกสาร
2. การจัดระบบงาน/การ
เลขานุการอยางมี
ปฏิบัติงานเลขานุการที่
ประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
3. การบริหารจัดการ
สํานักงาน
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ศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลที่มีความพิการ
ที่

งาน

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา
พัฒนาตนเอง

(1)
(2)
1 บริการ
วิชาการ

(3)
นางอทิตยา
ใจเตี้ย

(4)
(5)
(6)
นักวิชาการ การพัฒนาความรู 1. การอบรม
ศึกษาพิเศษ เกี่ยวกับเด็กพิเศษ 2. ศึกษาดูงาน

2 บริการ
วิชาการ

นางสาว
ธัญนันท
เตชะจักรวงศ
นางสาว
ธัญลักษณ
สันติวัฒนไชย
นายพรมกนก
ศรีเพ็ชรวรรณดี

นักวิชาการ การพัฒนาเทคนิค
ศึกษาพิเศษ การสอนเกี่ยวกับ
เด็กพิเศษ
นักวิชาการ การทําวิจัยเกี่ยวกับ
ศึกษาพิเศษ การใหบริการ
นักศึกษาพิการ
นักวิชาการ 1. การพัฒนาระบบ
ศึกษาพิเศษ งานใหคําปรึกษา
2. การสรางระบบ
สารสนเทศ
ออนไลนสําหรับ
นักศึกษาพิการ

3 บริการ
วิชาการ
4 บริการ
วิชาการ

5 บริการ
วิชาการ

1. การอบรม
2. ศึกษาดูงาน
ฝกอบรม
การทําวิจัย
1. ฝกอบรม
2. ศึกษาดูงาน

นางสาวดลฤทัย ผูปฏิบัติงาน การพัฒนาการปฏิบตั ิ ศึกษาดูงานกับ
วงศสีมา
การศึกษา หนาทีด่ ูแลเด็กพิเศษ หนวยงานอื่น
พิเศษ
ที่ใกลเคียง

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)

(7)
(8)
มี.ค.62 1. ทราบวิธีปฏิบัติรูปแบบใหมเกี่ยวกับ
เด็กพิเศษ
2. ชวยสงเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ
มี.ค.62 1. ทราบวิธีปฏิบัติรูปแบบใหมเกี่ยวกับ  
เด็กพิเศษ
2. ชวยสงเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ

 คูมือบริการวิชาการนักศึกษา
เม.ย.63 ทราบวิธีเกี่ยวกับการทําวิจัยการให
บริการนักศึกษาพิการ
ที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ต.ค.61 1. สามารถจัดระบบการใหคําปรึกษา
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. สามารถใชระบบออนไลนมาสราง
ระบบสารสนเทศสําหรับคนพิการได

มี.ค.62 สามารถนํามาปรับใชกับการทํางาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพใหตนเอง

 1. คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง
การใหคําปรึกษานักศึกษาพิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. งานวิจัย เรื่อง บทบาทอาจารย
ผูสอนในศตวรรษที่ 21
ดานการจัดการเรียนการสอน
สําหรับนักศึกษาพิการ
 
คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง
การดูแลเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ

พนักงาน
ราชการ
พนักงาน
ราชการ
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ที่

งาน

(1)
(2)
6 บริการ
วิชาการ

ชื่อ - สกุล
(3)
นายอธิษฐ
คิดการงาน

7 บริหารทั่วไป นายสุรเชษฐ
จันทรอวน
8 บริการ
วิชาการ

9 บริการ
วิชาการ

ตําแหนง

หัวขอที่สนใจในการ
วิธีการพัฒนา
พัฒนาตนเอง

ชวงเวลา
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดหวัง

(ระบุเดือน/ป)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ผูปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานใน ชวยการคิด
มี.ค.62 เพื่อพัฒนาตนเองและองคกรใหดีขึ้น
การศึกษา เครือขายที่เกี่ยวของ พัฒนาเด็กพิเศษ
พิเศษ
ผูปฏิบัติงาน ระบบงานสารบรรณ ฝกอบรม
มี.ค.62 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
บริหาร
2. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

กําหนดจัดทํา
ชื่อผลงาน
ผลงานเพื่อขอ
(ระบุชื่อคูมือปฏิบัติงานหลัก/
กําหนดตําแหนง
หมายเหตุ
งานวิเคราะห/งานสังเคราะห/
(ป พ.ศ.)
งานวิจัย)
61 62 63
(9)
(10)
(11)
 
คูมือการฝกและพัฒนาเด็กพิเศษ
ใหอยูรวมกับสังคมปจจุบัน
   คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอน
การปฏิบัติงานดานสารบรรณ

  คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง
นักวิชาการ 1. การบริการ
1. ฝกอบรม
เม.ย.62 1. ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
ศึกษาพิเศษ ชวยเหลือบุคคล 2. ศึกษาคนควา
2. นําความรูที่ไดมาปรับใชในการใหการ
การผลิตหนังสืออักษรเบรลล
เบื้องตน
ที่มีตอบสนอง
ดวยตนเอง
ชวยเหลือไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
ความตองการของ
แตละบุคคลได
2. เทคโนโลยีที่ใช
สําหรับผูพิการ
ทางการเห็น
 1. คูมือการใชภาษามือ
นางสาวจีรนันท นักวิชาการ ทักษะการพัฒนา การศึกษาจาก ต.ค.61 มีทักษะการแปลภาษามือ การสะกดนิ้ว 
ทรัพยพยาไท ศึกษาพิเศษ ภาษามือ
หนังสือภาษามือ
มือคลองแคลวขึ้น และการแปรภาษามือ
2. ศึกษาจากวารสารของวิทยาลัย
และผูที่ชํานาญ
เปนภาษาพูดไดอยางรวดเร็ว
ราชสุดา
ภาษามือ หรือ
3. งานวิจยั เกี่ยวกับการใช
ภาษามือในแบบตาง ๆ
เขารวมการ
ในการสื่อสารกับเด็กที่มี
อบรมทักษะ
ความบกพรองทางการไดยิน
การใชภาษามือ
แตละขั้น
นางสาว
ชวัลณัฏฐ
วงศเจริญ
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