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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 

 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ในฐานะหนวยงานที่ขับเคลื่อนใน

การนําเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใชในการสนับสนุนยุทธศาสตรพัฒนาและสนับสนุนพันธกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทั้ง 4 ดาน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยมีพันธกิจหลักในการพัฒนาบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใหได

ตามระดับมาตรฐานสากล เพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกาวสูองคกรดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพ่ือให

มีศักยภาพในการใหบริการที่มีประสิทธิภาพอยางเต็มศักยภาพแกบุคลากร นักศกึษาและทองถิ่น 

ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวขางตนมีประสิทธิภาพ บุคลากรของสํานักดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษาเปนทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ผูบริหารของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาจึงเล็งเห็นวาบุคลากรจะตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อ

สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีความรู ความสามารถ และมีสมรรถนะท่ีดีสอดคลองกับตําแหนงงาน 

และจะไดนําความรูมาปรับใชในการปฎิบัติงาน ทําใหบุคลากรมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน อีกท้ัง

สนับสนุนใหบุคลากรมีความรัก ความศรัทธาในองคกรซึ่งจะทําใหการดําเนินงานของสํานักดิจิทัลเพ่ือ

การศกึษาบรรลุตามภารกิจ พันธกิจและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

 

             
 (อาจารยอํานาจ     โกวรรณ) 

 ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ขอมูลเบื้องตนของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาอดีตเคยเปนสวนหนึ่งของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตอมาไดแบงสวนราชการและจัดตั้งขึ้น โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหง

พระราชบัญญัติ การบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับความใน

มาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม ในการประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และไดประกาศ ณ วันที่ 2 

กรกฎาคม 2558 ใหมีการจัดตั้งสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เปนสวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใชชื่อภาษาอังกฤษวา Office of Digital for Education  

ในปจจุบันการแบงงานภายในสํานักงานผูอํานวยการ สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา อาศัยตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ไดมีการแบงหนวยงาน
ในสํานักงานผูอํานวยการ ออกเปน 2 สวน ไดแก 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

วิสัยทัศน (Vision) 

“เปนองคกรที่เปนเลิศดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน” 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหไดตามมาตรฐานระดับสากล 

2. พัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวสูองคกรดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ 

3. สงเสริมศักยภาพดานการใชเทคโนโลยีดิ จิทัล เพ่ือยกระดับความสามารถในการ

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพอยางเต็มศักยภาพแกบุคลากร นักศึกษา และทองถ่ิน 

4. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยเชื่อมโยงองคความรูกับบุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกองคกรเพ่ือสรางความรวมมือที่เขมแข็ง ดานเทคโนโลยีดิจิทลั 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา     1 



5. สงเสริม สนับสนุนองคกรใหมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาใหมีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี  

 วัตถุประสงค (Objective) 

1. เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลใหตอบสนองนโยบายและสนับสนุนการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยตามภารกิจทั้ง 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคมการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. เพ่ือพัฒนาสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพ่ือการบริหารจัดการและเพ่ือการเรียนรู 

3. เพ่ือสรางองคความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล และใหบริการวิชาการแกสังคม ตลอดจนสราง

เครือขายดิจิทัลทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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โครงสรางการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่

มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

รองผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 

คณะกรรมการ

ประจําสํานัก 

ผูอํานวยการ 

คณะกรรมการบริหาร

สํานัก 

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผูบริหารของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 
อ.อํานาจ   โกวรรณ 

ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

                                               

อ.ดร.ทิวาวลย    ตะการ     อ.ดร.กัลยา  ใจรักษ 

    รองผูอํานวยการ       รองผูอํานวยการ 

 

นายมารุต เปยมเกตุ 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
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บุคลากรของสํานักงานดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

หัวหนางาน 

 
นางสาวนันทาวดี คุณศิลป  
หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 

 
นายวิวัฒนชัย ขําประไพ  

หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 

หนวยบริหารและจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 
นายวิทูร อุนแสน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 
นายอานนท มะโนเมือง  
นักวิชาการคอมพิวเตอร 
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หนวยพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 
นายบัณฑิต นันทะเทศ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 
นายกุลชาติ ปญญาดี 

นักวิชาการคอมพิวเตอร  

 
นายธีระพงษ ใจคํามา 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 
นายชลิต โปธา  

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
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หนวยดูแลและบํารุงระบบคอมพิวเตอร 
 

 
นายปยะพงษ หินเกย 

นักวิชาการศึกษา 

 
นายจรูญ บุตรแกว  

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 
 

หนวยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 

 
นางสาวพรพิมล แกวฟุงรังษี  

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 
นางสาวรุงทิวา กิตติยังกุล 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 
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หนวยอบรมและถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ                หนวยการเรียนการสอนทางไกล 
 

 
นางสาวพรรณนิภา ดวงใย 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 
นายกฤษณ ขาวศรี  

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 
 
หนวยมินิเธียรเตอรและสื่อออนไลน            หนวยออกแบบสื่อกราฟกและเว็บไซต 

 

 
นายเจษฎา ยาวุฑฒ ิ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 
นายณัฐพงษ วงคจันทรตา 

นักวิชาการศึกษา 
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หนวยการเงิน    หนวยแผนและงบประมาณ 

   
นางสาวจริยา  หมื่นแกว    นางสาวกัลยสุดา  ศรีโพธิ์ 

นักวิชาการเงินและบัญช ี           นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

จํานวนผูบริหารและบุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษามีบุคลากรทั้งหมด 22  คน สามารถแบงออกเปนประเภท ดังนี้ 

ตารางที่ 1  จํานวนผูบริหารและบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560   ดังนี ้

ประเภทบุคลากร จํานวน 
ขาราชการ 1 
ลูกจางประจํา - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 21 
พนักงานราชการ - 

รวม 22 
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ตารางที่ 2  จํานวนผูบริหารและบุคลากรประจําปงบประมาณ 2560 จําแนกวุฒิการศึกษา ดังนี้ 

ประเภทบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา รวม 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ขาราชการ - 1 - 1 
ลูกจางประจํา - - - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 13 6 2 21 
พนักงานราชการ - - - - 

รวม 13 7 2 22 
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บทท่ี 2    

ทิศทางการพัฒนาบุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 
หลักการและเหตุผล 

เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระยะ 

5 ปของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม รวมท้ังวิสัยทัศน พันธกิจของหนวยงาน บรรลุผลสําเร็จครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพของบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตาม

วัตถุประสงคของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาจึงไดกําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร ดังตอไปนี ้

1.การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู 

2.การสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

3.สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง 

4.สงเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการบริการและการทํางาน 

5.สงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา 

6.สงเสริมใหบุคลากรกาวหนาในวิชาชีพของตน 

การประเมินสภาพปจจุบันของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

1.ผลการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) 

• บุคลากรมีความรวมมือในการปฏิบัติงาน (Teamwork) 

• เปนศูนยรวมระบบสารสนเทศและระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย 

• บุคลากรมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• บุคลากรมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• มีทรัพยากรดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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2.ผลการวิเคราะหจุดออน (Weakness) 

• งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ อุปกรณดานเทคโนโลยีมีราคาสูง 

• สถานที่ตั้งขององคกรไมเอ้ืออํานวยตอการใหบริการ เชน ทางเขา ปายบอกทาง          

ที่จอดรถ 

• คอมพิวเตอรที่ใหบริการไมเพียงพอตอความตองการของผูใชงานและไมทันสมัย 

• ขาดแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน การวิเคราะหอัตรากําลัง 

• บุคลากรมีจํานวนนอยไมรองรับกับปริมาณงาน 

• ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ไดรับผลกระทบจากไฟฟาที่ไมเสถียร 

• ระบบติดตอประสานงานระหวางบุคลากรกับผูใชบริการไมดีพอ 

• ระบบเบิกจายมีความยุงยาก 

3.ผลการวิเคราะหโอกาส (Opportunities) 

• มีเครือขายความรวมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน 

• มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมสนับสนุนการทํางาน ท้ัง Hardware, Software และ 

Peopleware 

• มหาวิทยาลัยตั้งอยูในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่เอ้ือตอการพัฒนาทางดานเทคโนโลย ี

• รัฐบาลมีนโยบายดานเทคโนโลยีท่ีชัดเจน 

• มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนดานเทคโนโลย ี

4.ผลการวิเคราะหภัยคุกคาม (Threats) 

• เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

• ราคาอุปกรณ และซอฟตแวรราคาสูง 

• คูแขงดานเทคโนโลยีมีมาก 
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สมรรถนะท่ีตองการสําหรับผูบริหารและบุคลากรกลุมตางๆ ของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

จากการวิเคราะหตําแหนงงานของบุคลากรในสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา พบวาแตละ

ตําแหนงงานมีสมรรถนะที่ตองการเพ่ือใหการทํางานของบุคลากรในตําแหนงนั้นๆ ทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยนําขอมูลจากประกาศสมรรถนะหลักของตําแหนงงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม ซึ่งมีดังตอไปน้ี 

1.สมรรถนะท่ีตองการสําหรับผูบริหาร 

 วิสัยทัศน (Visionary Mind) 

 ทักษะการบริหาร (Management Skill) 

 ภาวะผูนํา (Leadership) 

 การตัดสินใจแกปญหา (Decision Making & Problem Solving) 

 การวางแผน (Planning) 

2.สมรรถนะท่ีตองการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

 1) กลุมบริหารงานทั่วไป  ประกอบดวยบุคลากรในตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

ผูปฏิบัติงานบริหาร และตําแหนงอ่ืนที่เก่ียวของมี 5 สมรรถนะ คือ 

 จิตบรกิาร (Service Mine) 

 ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise) 

 ความรับผิดชอบ (Accountability) 

 ความสามารถในการจัดการ (Management Skill) 

 ความรูเรื่องกฎ ระเบียบเก่ียวกับงาน (Knowledge of Job-related Rules 

and Regulation) 

2) กลุมงานนโยบายและแผน ประกอบดวยบุคลากรในตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นักวิชาการสถิติ นักตรวจสอบภายใน และตําแหนงอ่ืนที่เก่ียวของมี 5 สมรรถนะ คือ 

 จิตบรกิาร (Service Mine) 

 ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise) 

 ทักษะการคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 

 ความรับผิดชอบ (Accountability) 

 ความรูเรื่องกฎ ระเบียบเก่ียวกับงาน (Knowledge of Job-related Rules 

and Regulation) 
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3) กลุมงานคลังและพัสดุ ประกอบดวยบุคลากรในตําแหนง นักวิชาการการเงินและบัญชี  

นักวิชาการพัสดุ และตําแหนงอ่ืนที่เก่ียวของมี 5 สมรรถนะ คือ 

 จิตบริการ (Service Mine) 

 ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise) 

 ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน (Attention to detail and 

Ability to see a task through to Competition) 

 ความรูเรื่องกฎ ระเบียบเก่ียวกับงาน (Knowledge of Job-related Rules 

and Regulation) 

4) กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวยบุคลากรในตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และตําแหนงอ่ืนที่เก่ียวของมี 5 สมรรถนะ คือ 

 จิตบริการ (Service Mine) 

 ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise) 

 ความรับผิดชอบ (Accountability) 

 การบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Maintenance of Informations) 

 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชงาน (Development of 

Information and Using) 

5) กลุมงานบริการวิชาการ ประกอบดวยบุคลากรในตําแหนง นักวิชาการศึกษา นักแนะแนว

การศึกษาและอาชีพ นักวิชาการศึกษาพิเศษ ผูปฏิบัติงานการศึกษาพิเศษ ผูปฏิบัติงานชวยสอน ครูพ่ี

เลี้ยง และตําแหนงอ่ืนที่เก่ียวของมี 5 สมรรถนะ คือ 

 จิตบริการ (Service Mine) 

 ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise) 

 การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 

 ความรูและทักษะในการบริการการศึกษา (Knowledge of Education 

Service) 

 ความรับผิดชอบ (Accountability) 
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บทท่ี 3 

 แผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2560  

สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเปนกลไกท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนการ

ดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย และไดผลสําเร็จ การดําเนินงานของสํานักงานเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเล็งเห็นวาการพัฒนาบุคลากรเปนสิ่ง

สําคัญที่ควรดําเนินการ ทั้งนี้อาศัยขอมูลของเครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม รวมท้ังการจัดการ

ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

ประกอบกับการประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยการวิเคราะห SWOT 

เพ่ือใหทราบสภาวะที่แทจริง เปาหมายและกลยุทธที่สอดคลองที่ทําใหบรรลุผลตามที่หนวยงาน

ตองการ 

ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 บรรลุวัตถุประสงค

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาไดกําหนดแผนในการพัฒนาบุคลากร 

ดังตอไปนี้ 

1. การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู 

1.1. การจัดการความรู (KM) 

1.2. กิจกรรม 5 ส 

1.3. การประชุมภายในหนวยงาน 

1.4. การประชุมรวมกับหนวยงานภายนอก 

2. การสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

2.1. การประกันคุณภาพการศกึษา 

2.2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 

3. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง 

3.1.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 

3.2.  การจัดทําวิจัยของหนวยงาน 

3.3.  การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน 

4. สงเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการบริการและการทํางาน 

4.1. การสรางจิตสํานึกที่ด ี

4.2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 
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4.3. การจัดกิจกรรมสันทนาการตางๆ 

5. สงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา 

6. สงเสริมใหบุคลากรกาวหนาในอาชีพ 

เปาหมาย/วัตถุประสงคของแผนพัฒนาบุคลากร 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรสามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลของ

ประเทศไทย 4.0  

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความเชียวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในดานการบริหารจัดการสํานักงานใหมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

เกณฑความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 

1. รอยละของบุคลากรของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ไดเขารับการอบรมพัฒนาตนเองใน

ดานตางๆ อยางนอยรอยละ 80 
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แผนพัฒนาบุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ตัวบงช้ี หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู 

1 การจัดทําแผนการจดัการความรูและ
แลกเปลีย่นเรียนรู 

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

คร้ัง 1 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.59-  ก.ย 60 

2 การประชุมกับหนวยงานภายในและภายนอก จํานวนคร้ังในการประชุม คร้ัง 4 สํานักดิจิทลัเพ่ือการศึกษา ต.ค.59-  ก.ย 60 
3 การปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน จํานวนคูมือในการปฏิบัติงาน เลม 1 สํานักดิจิทลัเพ่ือการศึกษา ต.ค.59-  ก.ย 60 

สงเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการบริการและการทํางาน 
4 สงบุคลากรเขารวมอบรม/กิจกรรมดาน

คุณธรรม จรยิธรรม เชน การทําบุญสํานัก
ประจําป งานแหเทียน หรือ การบวช เปนตน 

จํานวนบุคลากรที่เขารวม
อบรม/รวมกิจกรรมดาน
คุณธรรม จรยิธรรม 

คน 15 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.59-  ก.ย 60 

5 บุคลากรเขารวมอบรมดานความรู และทักษะ
ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

จํานวนบุคลากรที่เขารวม
อบรมดานความรูลักษะดาน
การปฏิบัติงาน 

คน 15 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.59-  ก.ย 60 

6 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน
และการสรางบรรยากาศในการทํางาน 
(กิจกรรม 5 ส) 

จํานวนครั้งการจดัสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน 

คร้ัง 1 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.59-  ก.ย 60 

7 การจัดกิจกรรมสันทนาการในโอกาสตางๆ 
เชน วันเกิด วันขึ้นปใหม การแขงขันกีฬา เปน
ตน 

จํานวนครั้งของกิจกรรรม
สันทนาการ 

คร้ัง 2 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.59-  ก.ย 60 

สงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา  
8 บุคลากรเขารวมฝกอบรมดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
จํานวนบุคลากรที่เขารวม
ฝกอบรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คน 15 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.59-  ก.ย 60 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา     17 



ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/ตัวบงช้ี หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
9 สงบุคลากรเขารวมฝกอบรม  ศึกษาดูงานดาน

การประกันคณุภาพ 
จํานวนบุคลากรที่เขารวม
ฝกอบรมดานการประกัน
คุณภาพ 

คน 10 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.59-  ก.ย 60 

10 บุคลากรเขารวมการอบรมทางดานภาษาและ
วัฒนธรรม 

จํานวนบุคลากรที่เขารวม
ฝกอบรมดานการภาษาและ
วัฒนธรรม 

คน 10 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.59-  ก.ย 60 

11 บุคลากรเขารวมการอบรม สัมมนา หรือดูงาน
ในประเทศ  

จํานวนบุคลากรที่เขารวม
ฝกอบรมดานการภาษาและ
วัฒนธรรม 

คน 10 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.59-  ก.ย 60 

สงเสริมใหบุคลากรกาวหนาในอาชีพ 
12 บุคลากรเขารวมการอบรมดานความกาวหนา

ในวิชาชีพ 
จํานวนบุคลากรที่เขารวมการ
อบรม 

คน 10 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต.ค.59-  ก.ย 60 

 

หลังจากนั้นสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ไดทําการสํารวจความตองการในการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรในปงบประมาณ พ.ศ.2560  โดยผานการ

ตรวจสอบจากคณะผูบริหารสํานักดิจิทัลเรียบรอยแลว  แสดงรายละเอียดในตารางดังตอไปนี้ 

 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา     18 



อาจารยอํานาจ   โกวรรณ     ผูอาํนวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง ปงบประมาณ 2560 
ต.ค 59 - 
ธ.ค 59 

ม.ค 60 - 
มี.ค 60 

เม.ย 60 - 
มิ.ย 60 

ก.ค 60 -  
ก.ย 60 

1.หัวขอเก่ียวเนื่องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0     
2.หัวขอเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ     
3.หัวขอเก่ียวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย     
4.หัวขอเก่ียวกับการอบรมภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียนสําหรับอาจารยและบุคลากร 

    

5. ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 
2560 

    

 
อาจารย ดร.กัลยา  ใจรักษ   รองผูอํานวยการ 

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง ปงบประมาณ 2560 
ต.ค 59 - 
ธ.ค 59 

ม.ค 60 - 
มี.ค 60 

เม.ย 60 - 
มิ.ย 60 

ก.ค 60 -  
ก.ย 60 

1.หัวขอเก่ียวเนื่องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0     
2.หัวขอเก่ียวเนื่องกับงานสารสนเทศเพ่ือการบริการ     
3.หัวขอเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง     
4.หัวขอการจัดทําแผนยุทธศาสตรและการกําหนด 
KPI 

    

5. ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 
2560 

    

 

อาจารย ดร.ทิวาวัลย   ตะการ      รองผูอํานวยการ 

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง ปงบประมาณ 2560 
ต.ค 59 - 
ธ.ค 59 

ม.ค 60 - 
มี.ค 60 

เม.ย 60 - 
มิ.ย 60 

ก.ค 60 -  
ก.ย 60 

1.หัวขอเก่ียวเนื่องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0     
2.เนื้อหาเก่ียวกับการจัดการความรู  การประกัน
คุณภาพ   

    

3.หัวขอเก่ียวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย     
4.เนื้อหาเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยง     
5. ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 
2560 

    

หมายเหตุ  เริ่มปฏิบัติงาน 1  พฤษภาคม  2560  

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา     19 



นายมารุต  เปยมเกตุ    หัวหนาสํานักงานผูอาํนวยการ 

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง ปงบประมาณ 2560 
ต.ค 59 - 
ธ.ค 59 

ม.ค 60 - 
มี.ค 60 

เม.ย 60 - 
มิ.ย 60 

ก.ค 60 -  
ก.ย 60 

1.หัวขออบรมดานการบริหารจัดการระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร Network 
Administrator  

  
  

2.หัวขอดาน DataBase Administrator     
3.อบรม Mastering Big Data Administrator 
and Analytic : BDA 

    

4.เนื้อหาอบรมการพัฒนาดาน IoT     
5. อบรมการพัฒนาระบบ IPv6     
6.อบรมการจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับสายบริหารและสนับสนุน 

  
  

7.อบรม IT Trends Strategic Planning     
8.หัวขออบรมดานการบริหารจัดการระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร Network 
Administrator  

    

9.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 
2560 

    

10.อบรมดานการข้ึนสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน     
 
น.ส. นันทาวดี คุณศิลป     หัวหนาบริหารงานทั่วไป 

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง ปงบประมาณ 2560 
ต.ค 59 - 
ธ.ค 59 

ม.ค 60 - 
มี.ค 60 

เม.ย 60 - 
มิ.ย 60 

ก.ค 60 -  
ก.ย 60 

1.อบรมดานการบริหารงานทั่วไป      
2.อบรมดานการเงิน     
3.อบรมดานแผนและงบประมาณ     
4.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน     
5.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 
2560 

    

 
 
 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา     20 



นายวิวัฒนชัย ขําประไพ  รักษาการ หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง ปงบประมาณ 2560 

ต.ค 59 - 
ธ.ค 59 

ม.ค 60 - 
มี.ค 60 

เม.ย 60 - 
มิ.ย 60 

ก.ค 60 -  
ก.ย 60 

1.อบรมดานการนําเอาระบบ Cloud มาใชในองคกร     
2.อบรมดานการ Migration ระบบ VM เขาสูระบบ 
Cloud 

    

3.อบรมดาน Security บนระบบ Cloud     
4.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน     
5.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 2560     

 

นายอานนท มะโนเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง ปงบประมาณ 2560 
ต.ค 59 - 
ธ.ค 59 

ม.ค 60 - 
มี.ค 60 

เม.ย 60 - 
มิ.ย 60 

ก.ค 60 -  
ก.ย 60 

1.อบรมเก่ียวกับระบบ Virtualization     
2. การระบบที่เก่ียวกับระบบ Cloud เพ่ือนํามาปรับ
ใช 

    

3. Security บนระบบ Cloud     
4. อบรมระบบมอนิเตอรเครือขาย     
5. Ci : Code Igniter Framework     
6.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน     
7.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 2560     

 

นายวิทูร อุนแสน  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง ปงบประมาณ 2560 
ต.ค 59 - 
ธ.ค 59 

ม.ค 60 - 
มี.ค 60 

เม.ย 60 - 
มิ.ย 60 

ก.ค 60 -  
ก.ย 60 

1.อบรมเก่ียวกับระบบ Virtualization     
2. การระบบที่เก่ียวกับระบบ Cloud เพ่ือนํามาปรับ
ใช 

    

3.อบรมการ Config อุปกรณเครือขาย Mikrotik     
4. อบรมระบบมอนิเตอรเครือขาย     
5.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน     
6.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 2560     

 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา     21 



นายธีระพงษ ใจคํามา  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง ปงบประมาณ 2560 
ต.ค 59 - 
ธ.ค 59 

ม.ค 60 - 
มี.ค 60 

เม.ย 60 - 
มิ.ย 60 

ก.ค 60 -  
ก.ย 60 

1. เข า ร วมอบ รม  หั วข อ  การ พั ฒ น าระบ บ 
Authorization services provider ตามแบบวิธี 
OAuth 2.0 Protocol สําหรับใหบริการพิสูจน
ตัวตนเพ่ือเขาใชงานแอพพลิเคชั่น งานWANCA 
ครั้งที่34 

 

   

2. อบรมหลักสูตรโปรแกรมสํานักงาน Microsoft 
Office หั วข อ  Fundementals และ Advance 
Microsoft Excel 2013 

    

3.อบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบและแอพลิเคชั่น
บนมือถือ หัวขอ PHP using MySQL Database 
for Web Development 

    

4.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน     
5.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 
2560 

    

 
นายบัณฑิต นันทะเทศ   นักวิชาการคอมพิวเตอร 

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง ปงบประมาณ 2560 
ต.ค 59 - 
ธ.ค 59 

ม.ค 60 - 
มี.ค 60 

เม.ย 60 - 
มิ.ย 60 

ก.ค 60 -  
ก.ย 60 

1.เขารวมอบรม หัวขอ การพัฒนาระบบ 
Authorization services provider ตามแบบวิธี 
OAuth 2.0 Protocol สําหรบัใหบริการพิสูจน
ตัวตนเพ่ือเขาใชงานแอพพลิเคชั่น งานWANCA ครั้ง
ที่34 

     

 

2. เขารวมอบรม หัวขอ  React & Redux 
Bootcamp 

     

3. Vue CLI     
4. React Redux Advance        
5.Android and iOS using React Native in 
right way 

  
  

6.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน     
7.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 
2560 

    

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา     22 



นายกุลชาติ ปญญาด ีนักวิชาการคอมพิวเตอร 

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง ปงบประมาณ 2560 
ต.ค 59 - 
ธ.ค 59 

ม.ค 60 - 
มี.ค 60 

เม.ย 60 - 
มิ.ย 60 

ก.ค 60 -  
ก.ย 60 

1.เขารวมอบรม หัวขอ การพัฒนาระบบ 
Authorization services provider ตามแบบ
วิธี OAuth 2.0 Protocol สําหรับใหบริการ
พิสูจนตัวตนเพ่ือเขาใชงานแอพพลิเคชั่น งาน
WANCA ครั้งที่34 

     

 

2. เขารวมอบรม หัวขอ  React & Redux 
Bootcamp 

     

3. Ci : Code Igniter Framework     
4. System Analysis     
5. Database Analysis     
6.JQuery Framework     
7. Java Script for website     
8. HTML, CSS, and JS framework for 
developing responsive 

    

9.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน     
10.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 
2560 

    

 
นายชลิต โปธา  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง ปงบประมาณ 2560 
ต.ค 59 - 
ธ.ค 59 

ม.ค 60 - 
มี.ค 60 

เม.ย 60 - 
มิ.ย 60 

ก.ค 60 -  
ก.ย 60 

1. Ci : Code Igniter Framework     
2. System Analysis     
3. Database Analysis     
4.JQuery Framework     
5. Java Script for website     
6. HTML, CSS, and JS framework for 
developing responsive 

    

7.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน     
8.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 
2560 
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นายกฤษณ ขาวศร ี  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง ปงบประมาณ 2560 
ต.ค 59 - 
ธ.ค 59 

ม.ค 60 - 
มี.ค 60 

เม.ย 60 - 
มิ.ย 60 

ก.ค 60 -  
ก.ย 60 

1.การตัดตอภาพเคลื่อนไหว     
2.การจัดระบบไฟสตูดิโอ     
3.การทําอนิเมชั่น     
4.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน     
5.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 
2560 

    

 
น.ส. รุงทิวา กิติยังกุล   นักวิชาการคอมพิวเตอร 

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง ปงบประมาณ 2560 
ต.ค 59 - 
ธ.ค 59 

ม.ค 60 - 
มี.ค 60 

เม.ย 60 - 
มิ.ย 60 

ก.ค 60 -  
ก.ย 60 

1.โปรแกรมประยุกตสําหรับการผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย e-learning 

    

2.โปรแกรมประยุกตสําหรับการผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย e-learning 

    

3.การพัฒนางานบริการ     
4.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน     
5.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 
2560 

    

 
นางพรพิมล แกวฟุงรังษ ี    นักวิชาการคอมพิวเตอร 

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง ปงบประมาณ 2560 
ต.ค 59 - 
ธ.ค 59 

ม.ค 60 - 
มี.ค 60 

เม.ย 60 - 
มิ.ย 60 

ก.ค 60 -  
ก.ย 60 

1. หลักสูตรดานการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนอิเล็กทรอสิกส 

    

2. หลักสูตรดาน IT     
3. หลักสูตรดานการปฏิบัติงานพัสดุ     
4.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน     
5.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 
2560 
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นายณัฐพงษ วงศจันทรตา  นักวิชาการศึกษา 

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง ปงบประมาณ 2560 
ต.ค 59 - 
ธ.ค 59 

ม.ค 60 - 
มี.ค 60 

เม.ย 60 - 
มิ.ย 60 

ก.ค 60 -  
ก.ย 60 

1. - หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอน (e-
Learning) และการออกแบบสื่อกราฟกและ
มัลติมีเดีย (Graphic/Multimedia) 

    

2. การตัดตอภาพเคลื่อนไหว     
3.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน     
4.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 
2560 

    

 
นายจรูญ บุตรแกว   นักวิชาการคอมพิวเตอร 

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง ปงบประมาณ 2560 
ต.ค 59 - 
ธ.ค 59 

ม.ค 60 - 
มี.ค 60 

เม.ย 60 - 
มิ.ย 60 

ก.ค 60 -  
ก.ย 60 

1. อบรม/สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใน
สถานศึกษา 

    

2. การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการบริหาร
จัดการหองปฏิบัติการหรือหองเรียน
คอมพิวเตอร 

    

3. การ  ฺBackup/Restore เครื่องคอมพิวเตอร
ลักษณะเปนกลุม 

    

4. เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 

    

5.อบรมดานการขึ้นสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน     
6.ทบทวนแผนปฏิบัติการและกลยุทธประจําป 
2560 
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นายเจษฎา ยาวุฑฒ ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง ปงบประมาณ 2560 
ต.ค 59 - 
ธ.ค 59 

ม.ค 60 - 
มี.ค 60 

เม.ย 60 - 
มิ.ย 60 

ก.ค 60 -  
ก.ย 60 

1. การเพ่ิมคะแนน Webometrics Ranking     
2. การพัฒนาระบบ Authorization services 
provider 

    

3. การพัฒนาระบบ Cloud Server     
 
นางสาวพรรณนิภา ดวงใย นักวิชาการคอมพิวเตอร 

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง ปงบประมาณ 2560 
ต.ค 59 - 
ธ.ค 59 

ม.ค 60 - 
มี.ค 60 

เม.ย 60 - 
มิ.ย 60 

ก.ค 60 -  
ก.ย 60 

1. เนื้อหาเก่ียวกับพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
เพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

    

2. เนื้อหาเก่ียวกับการจัดทําสื่อกราฟก
ประชาสัมพันธ 

    

3. เนื้อหาเก่ียวกับการจัดอบรมอยางมี
ประสิทธิภาพ 

    

4. เนื้อหาเก่ียวกับการพัฒนางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

 
นางสาวจริยา  หม่ืนแกว  นักวิชาการเงินและบัญชี 

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง 
ปงบประมาณ 2560 

ต.ค 59 - 
ธ.ค 59 

ม.ค 60 - 
มี.ค 60 

เม.ย 60 - 
มิ.ย 60 

ก.ค 60 -  
ก.ย 60 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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นางสาวกัลยสุดา  ศรีโพธิ ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

เนื้อหาที่ตองการไปพัฒนาตนเอง 
ปงบประมาณ 2560 

ต.ค 59 - 
ธ.ค 59 

ม.ค 60 - 
มี.ค 60 

เม.ย 60 - 
มิ.ย 60 

ก.ค 60 -  
ก.ย 60 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

       

 

หมายเหต ุ นางสาวจริยา  หมื่นแกว และ นางสาวกัลยสุดา  ศรีโพธิ ์ เริ่มปฏิบัติงานเม่ือวันที่ 

9 มิถุนายน 2560    

1. ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรครั้งที่ 1   เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560    

2. ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรครั้งที่ 2   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560  

 เนื่องจากมีการเปลี่ยนตําแหนงรองผูอํานวยการ  และรับบุคลากร 2  ตําแหนงเขามา

ใหม คือ นักวิชาการเงินและบัญชี และ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา     27 



คณะผูจัดทํา 

1. อาจารยอํานาจ  โกวรรณ ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

2. อาจารย ดร.กัลยา ใจรักษ รองผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

3. อาจารย ดร.ทิวาวัลย  ตะการ รองผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

4. นายมารุต  เปยมเกตุ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

5. นางสาวนันทาวดี  คุณศิลป หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 

6. นายวิวัฒนชัย  ขําประไพ หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. นายธีระพงษ ใจคํามา นักวิชาการคอมพิวเตอร 

8. นายเจษฎา ยาวุฑฒ ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

9. นายอานนท มะโนเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

10. นายชลิต  โปธา นักวิชาการคอมพิวเตอร 

11. นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

12. นายกฤษณ ขาวศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร 

13. นายณัฐพงษ วงคจันทรตา นักวิชาการศกึษา 

14. นายจรูญ บุตรแกว นักวิชาการคอมพิวเตอร 

15.นายวิทูร  อุนแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร 

16. นายปยะพงษ หินเกย นักวิชาการคอมพิวเตอร 

17. นายกุลชาต ิ ปญญาดี นักวิชาการคอมพิวเตอร 

18. นางสาวรุงทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 

19. นางพรพิมล แกวฟุงรังษี นักวิชาการคอมพิวเตอร 

20. นางสาวพรรณนิภา ดวงใย นักวิชาการคอมพิวเตอร 

21. นางสาวจริยา หมื่นแกว นักวิชาการเงินและบัญชี 

22. นางสาวกัลยสุดา   ศรีโพธิ ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
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