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คํานํา
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) เปนสวนสําคัญของ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ประกอบดวยกระบวนการ เทคนิค เครื่องมือ วิธีการตาง ๆ เพื่อ
การพัฒ นาความรู และทักษะของบุ คลากรใหส อดคลอ งกับ วิ สัยทั ศน ของคณะและมหาวิ ทยาลัย
รวมถึงชวยแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันการพัฒนาบุคลากรที่ดีจะสงผลใหบุคลากรของ
คณะมี ความกา วหนา ในการทํางาน มีศักยภาพสูงขึ้น รวมถึง การสรา งแรงจูงใจเกิดความภักดี ตอ
องคกร ดังนั้ น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรของคณะขึ้น โดยแผน
ดังกลาวนี้ไดใชแนวทางการจัดทําใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย การ
จัดทําแผนพัฒนากรบุคลากรฉบับนี้ ไดผานการเห็นชอบจากบุคลากรของคณะ เมื่อคราวประชุมวันที่
17 กุม ภาพั น ธ 2559 และได รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการประจํ า คณะ ในคราวประชุ ม ครั้ง ที่
1(5)/2559 วันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยคณะจะใชแผนดังกลาวเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตอไป

(อาจารยเชี่ยวชาญ ยางศิลา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีนาคม 2559
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บทที่ 1
ขอมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 ปรัชญา
โยคา เว ชายเต ภูริ (ปญญายอมเกิดขึ้นเพราะการฝกฝน)

1.2 วิสัยทัศน
คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศเปน แหลง เรีย นรู ดา นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ไ ดม าตรฐาน
ระดับชาติ

1.3 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
3. บริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

1.4 คานิยมองคกร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศไดกําหนดคานิยมองคกรดังนี้
RERU IT
R : Responsibility
E : Experience
R : Respect
U : Unity
I : Imagine
T : Technology literacy

มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
ประสบการณที่ดีจะนําไปสูความสําเร็จ ทําใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ออนนอมถอมตน เคารพนับถือผูมีพระคุณ
และมีความภักดีตอองคกร
มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน
มีจินตนาการ
รูเทาทันเทคโนโลยี
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1.5 ยุทธศาสตร
เพื่อใหเปนคณะตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และสอดคลองกับแผนพัฒนาอุดมศึกษา
แหงชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพในการผลิตบัณฑิตใหมีความรู
ความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและสากลรวมทั้งปลูกฝงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อสรางองคความรู
ใหมที่เหมาะสมตอการพัฒนาทองถิ่นสังคมและนํามาซึ่งชื่อเสียงและสรางมูลคาเพิ่มใหกับคณะ
ยุทธศาสตรที่ 3 การใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการคณะตามวิสัยทัศนและเอกลักษณโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางภาพลักษณและพัฒนาคณะสูอาเซียน

1.6 อัตลักษณของบัณฑิต
บัณฑิตมีความออนนอมถอมตน มีจิตอาสา และอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.7 เอกลักษณของมหาวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนในการอนุรักษทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
พัฒนาทองถิ่น

1.8 ประวัติความเปนมา
วิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัด ตั้งขึ้ น ตามขอ บัง คับของมหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏรอ ยเอ็ด วา ดวย วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 และมติส ภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ในคราวประชุมวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 ไดอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปน
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ ตามข อบังคั บ มหาวิทยาลัย ราชภัฏร อ ยเอ็ด ว า ดว ย คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. 2558 จากขอบังคับดังกลาวทําใหคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีฐานะเทียบเทาคณะ
ในปจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตปณิธานมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดที่วา มุงผลิตบัณฑิต
ใหมีความรูความสามารถในระดับประเทศและสากลเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
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1.9 บุคลากร
ปจจุบันบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558) มีจํานวน
ทั้งสิ้น 13 คน แบงเปนสายวิชาการ จํานวน 12 คน สายสนับสนุน 1 คน จําแนกเปนขาราชการ 1 คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 7 คน ลูกจางชั่วคราว 5 คน จําแนกจํานวนคณาจารยตามตําแหนงทางวิชาการ
พบวาเปนอาจารยทั้งหมด และจําแนกตามระดับการศึกษา ปริญญาโท 11 คน ปริญญาตรี 2 คน
ตารางที่ 1.1 จํานวนอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
รอยละ

วุฒิการศึกษา
ป.โท ป.เอก
5
6
11
91.67 0.00

ป.ตรี
1
1
8.33

ตําแหนงทางวิชาการ
รวม
อ.
ผศ. รศ. รวม
6
6
6
6
6
6
12
12
12
100.00 0.00 0.00

ตารางที่ 1.2 ขอมูลอาจารย
ที่

รายชื่อ

1 อาจารยจารุวรรณ แสง
ปลาด
2 อาจารยเชี่ยวชาญ ยางศิลา
3 อาจารยกลา ภูมิพยัคฆ
4 อาจารยทรัพยกนก รัตนมณ
เฑียรชัย
5 อาจารยธีรพล สืบชมภู
6 อาจารยวาทินี ดวงออนนาม
7 อาจารยประหยัด สุพะกํา
8 อาจารยประมูล สุขสกาว
ผอง
9 อาจารยณัฐธิดา บุตรพรม

เขาปฏิบัติงาน

วุฒกิ ารศึกษา ศึกษาตอ สาขาที่ลา
สังกัด
ป.เอก
ศึ
ก
ษาต
อ
สาขาวิ
ชา
เอก โท ตรี


1/10/2544
วิทยาการ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร

3/9/2550
เทคโนโลยี
สารสนเทศ


26/10/2542
วิทยาการ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร

3/6/2545
วิทยาการ
คอมพิวเตอร


23/1/2549
สารสนเทศ เทคโนโลยี
ศึกษา
สารสนเทศ

1/9/2552
วิทยาการ
คอมพิวเตอร

8/4/2551
วิทยาการ
คอมพิวเตอร


19/12/2554
เทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศ สารสนเทศ

16/4/2558
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อายุ
ราชการ
14
8
16
13
9
6
7
4
8/12
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ที่

รายชื่อ

เขาปฏิบัติงาน

10 อาจารยประวิทย พิมพิศาล

วุฒกิ ารศึกษา ศึกษาตอ
เอก โท ตรี ป.เอก

9/11/2558

สาขาที่ลา
ศึกษาตอ

11 อยูระหวางประกาศรับ
สมัคร
12 อยูระหวางประกาศรับ
สมัคร

4

สังกัด
สาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อายุ
ราชการ
1/12

ตารางที่ 1.3 แสดงขอมูลอาจารยที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ชื่อ-นามสกุล
อาจารยจารุวรรณ แสงปลาด
อาจารยธีรพล สืบชมภู
อาจารยประมูล สุขสกาวผอง
อาจารยกลา ภูมพิ ยัคฆ

สังกัดสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร

2559



2560


2561



ตารางที่ 1.4 จํานวนอาจารยจําแนกตามประเภทและสาขาวิชา
สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
รอยละ

ขาราชการ
1
1
8.33

วุฒิการศึกษา
พนง.มหา
พนง. ประจําตาม
วิทยาลัย
สัญญา
3
2
3
3
6
5
50.00
41.67

รวม
6
6
12

ตารางที่ 1.5 จํานวนบุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษาและระดับตําแหนง
วุฒิการศึกษา
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1
-

รวม
1

ระดับตําแหนง
ปฏิบัติการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1
-

รวม
1
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ตารางที่ 1.6 ขอมูลบุคลากร
ที่

รายชื่อ

1 นางสาวภิญญาพัชญ วังภูงา

เขาปฏิบัติงาน
2554

วุฒิ
กําลังศึกษา สาขาที่
การศึกษา ตอ ป.โท ศึกษาตอ
เทคโนโลยี

ปริญญาตรี
สารสนเทศ

สาขาที่สําเร็จ
การศึกษา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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บทที่ 2
ทิศทางการพัฒนาบุคลากร
2.1 การพัฒนาอาจารย
2.1.1 ดานวิชาการ
คณะจัดแบงกลุมอาจารยเพื่อพัฒนาตามสภาพ เปน 3 กลุม ดังนี้
1) กลุมอาจารย ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสงเสริมใหเรียนตอระดับ
ปริญญาโทนอกเวลาราชการ ในสาขาที่เปนความตองการของคณะและอยูในแผนการพัฒนาจนสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทสามารถเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2) กลุมอาจารย ที่มีอายุไมเกิน 45 ป ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและอยูใน
ภาวะที่ส ามารถเตรียมตัว ไปศึก ษาตอ ทั้ง ในประเทศและตา งประเทศจะได รับ การพัฒ นาโดยการ
สนับสนุนใหไดรับทุนการศึกษาตอในสาขาที่เปนความตองการของคณะและอยูในแผนการพัฒนาจน
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยตองพิจารณาถึงอัตรากําลังที่มีอยูและใหมีผูปฏิบัติงานเพียงพอ
ไมใหเสียหายแกราชการและไมตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม และพิจารณาตามลําดับกอนหลังของการบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
3) กลุมอาจารยระดับปริญญาโทที่มีอายุตั้งแต 46 ปขึ้นไป กลุมที่สนใจในเรื่องการสอน
จะไดรับการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีทักษะทางดานภาษา และ
การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการสืบคนทั้งในและตา งประเทศ สวนกลุมที่ประสงคจะ
ศึกษาตอระดับปริญญาเอกใหขออนุมัติลาศึกษาตอตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด (อางอิง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ฉบับที่
1/2552 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการลาศึกษาตอในประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย)
ตารางที่ 2.1 แสดงขอมูลอาจารยที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ชื่อ-นามสกุล
อาจารยจารุวรรณ แสงปลาด
อาจารยธีรพล สืบชมภู
อาจารยประมูล สุขสกาวผอง
อาจารยกลา ภูมิพยัคฆ

2559



2560


2561



2.1.2 ดานตําแหนงทางวิชาการ
อา งถึง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อ ง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตง ตั้ง บุคคลให ดํา รง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และฉบับที่
แกไข/เพิ่มเติม กําหนดคุณสมบัติของผูขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ดังนี้
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1) ในกรณีท่สี ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนงอาจารย และ
ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 9 ป หรือ
2) ในกรณีท่สี ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนงอาจารย และ
ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 5 ป
จากตารางที่ 1.2 พบวา มีอาจารยที่มีคุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ในป
พ.ศ. 2559 จํานวน 7 คน และป พ.ศ. 2560 จํานวน 1 คน ดังนั้น คณะจะสนับสนุนใหอาจารยกลุม
ดังกลาวเขารวมโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ซึ่งจัดโดยฝายการเจาหนาที่และนิติการ กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ซึ่งไดบรรจุโ ครงการในแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยทุกป
ตารางที่ 2.2 แผนการพัฒนาศักยภาพคณาจารยดานตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย

จํานวน (คน)
2560
2561
6
1
-

2559
1
-

2562
-

รวม
8
-

จากตารางที่ 2.2 ปงบประมาณ 2559 - 2562 คณะสงเสริมใหอาจารยเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ จํานวน 8 คน

2.2 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1) สงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ ด ฉบับที่ 1/2552 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการลาศึกษาตอในประเทศของพนักงาน
มหาวิทยาลัย
2) สงเสริมและสนับใหบุคลากรเขารวมโครงการเขียนผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
อางถึงประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการจาง การบรรจุและแตงตั้งและการทําสัญญาจา งพนักงานมหาวิทยาลัย ขอ 7 (2)
กํา หนดว า พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับ สนุน จะตองขอรับ การประเมิน เพื่ อกํ าหนดตํา แหนงใน
ระดับที่สูงขึ้น ภายใน 12 ป นับจากวันทําสัญญา (1 กุมภาพันธ 2559) ดังนั้น ภายในป พ.ศ. 2571
นางสาวภิญญาพัชญ วังภูงา ตองไดรับการกําหนดตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
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ตารางที่ 2.3 ขอมูลบุคลากรที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่

ตําแหนง

รายชื่อ

1 นางสาวภิญญาพัชญ วังภูงา

สาขาที่ศึกษาตอ

ปที่คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา
2560

เจาหนาที่
เทคโนโลยี
บริหารงานทั่วไป สารสนเทศ

2.3 แผนอัตรากําลังสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ตารางที่ 2.4 แผนอัตรากําลังสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ที่

รายชื่อ

1 อาจารยจารุวรรณ แสงปลาด
2 อาจารยกลา ภูมิพยัคฆ
3 อาจารยทรัพยกนก รัตนมณ
เฑียรชัย
4 อาจารยวาทินี ดวงออนนาม
5 อาจารยประหยัด สุพะกํา
6 อาจารยประวิทย พิมพิศาล

 หมายถึง ปฏิบัติการตามปกติ

เขา
ปฏิบัติงาน
1/10/2544
26/10/2542
3/6/2545
1/9/2552
8/4/2551
9/11/2558

2559

2560

















หมายเหตุ

2.4 แผนอัตรากําลังสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ 2.5 แผนอัตรากําลังสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
1
2
3
4
5
6

รายชื่อ
อาจารยณัฐธิดา บุตรพรม
อาจารยประมูล สุขสกาวผอง
อาจารยเชี่ยวชาญ ยางศิลา
อาจารยธีรพล สืบชมพู
อยูระหวางรับสมัคร
อยูระหวางรับสมัคร

เขา
ปฏิบัติงาน
16/4/2558
19/12/2554
3/9/2550
23/1/2549

2559








2560








หมายเหตุ

**
**

** คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ ด ในคราวประชุม วัน ที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 อนุมัติใหประกาศรับสมัครอาจารย จํานวน 2 อัตรา
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บทที่ 3
ระบบติดตามคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามา
ใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิ บัติ งานที่เกี่ยวของ
คณะ จึงกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้

หนังสือเชิญเขารวมประชุมวิชาการ/อบรมสัมมนาที่จัดขึ้นใน
หนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

คณะประชาสัมพันธการประชุมวิชาการ/อบรมสัมมนาที่จัดขึ้นในหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศใหบุคลากรไดรับรูโดยติดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธ และลง
Facebook ของบุคลากรคณะฯ

บุคลากรเสนอโครงการเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ/อบรมสัมมนา

คณบดีพิจารณาอนุมัติ/ทราบ

อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ

สรุปผลการดําเนินการของกิจกรรม
อาจารย
สรุปผลการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนาไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของ
นักศึกษา

สายสนับสนุน
สรุปผลการนําความรูและทักษะที่
ไดจากการพัฒนาไปใชในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
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บทที่ 4
แผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําป พ.ศ. 2559-2560
ตามทิศ ทางการพัฒนาบุค ลากรของคณะเทคโนโลยีส ารสนเทศมุ งการพั ฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรโดยใชเครื่องมือบริหารจัดการยุคใหมการจัดการทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และ
ใช ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ประกอบการประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร เพื่อใหทราบสภาวะที่แทจ ริง เปาหมาย และยุทธศาสตรใดขององคกรที่สอดคลองและมี
ความเปนไปไดที่จะบรรลุผลตามที่องคกรตองการ ซึ่งในสวนของการบริหารงานบุคคล พบวา สิ่งที่คณะควร
เร งดํ า เนิ นการ ได แก การเพิ่ม สัด สวนคุณ วุฒิ และตํ าแหนงทางวิชาการให อ ยู ในระดั บมาตรฐาน ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด การพัฒนาองคความรู และศักยภาพในการปฏิ บัติงานของ
บุคลากรที่จําเปนในแตละตําแหนงงาน รวมทั้งการสงเสริมเรื่องขวัญและกําลังใจแกบุคลากร โดยนําแนวคิด
เรื่องระบบสมรรถนะ (Competency System) เปนเครื่องมือแปลงกลยุทธของคณะไปสูการปฏิบัติและมี
การติดตามประเมินผลเพื่อสามารถบงชี้ความสําเร็จความลมเหลวและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตาม
แผน ดังนั้น เพื่อให การจั ดทําแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี สารสนเทศ ป พ.ศ. 2559-2560 บรรลุ
วัตถุประสงคอย างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล ดังนั้น คณะจึงไดกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัดและคา
เปาหมายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดังนี้
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ตารางที่ 4.1 แผนพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
สาขาวิชา

รายชื่อ

วิทยาการ
1. อาจารยจารุวรรณ แสงปลาด
คอมพิวเตอร
2. อาจารยกลา ภูมิพยัคฆ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3. อาจารยทรัพยกนก รัตนมณ
เฑียรชัย
4. อาจารยวาทินี ดวงออนนาม
5. อาจารยประหยัด สุพะกํา
6. อาจารยประวิทย พิมพิศาล
1. อาจารยเชี่ยวชาญ ยางศิลา
2. อาจารยธีรพล สืบชมภู
3. อาจารยประมูล สุขสกาวผอง
4. อาจารยณัฐธิดา บุตรพรม
5. อยูระหวางรับสมัคร
6. อยูระหวางรับสมัคร

เขาปฏิบัติงาน

วุฒกิ ารศึกษา ศึกษาตอ
สาขาที่
ศึกษาตอ
เอก โท ตรี ป.เอก


1/10/2544
วิทยาการ
คอมพิวเตอร


26/10/2542
วิทยาการ
คอมพิวเตอร

3/6/2545
1/9/2552
8/4/2551
9/11/2558
3/9/2550
23/1/2549









19/12/2554





16/4/2558





สารสนเทศ
ศึกษา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อายุ
ราชการ
14

การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
2559
2560
2561
ผศ.

16

-

ผศ.

13

-

ผศ.

6
7
1/12
8
9

ผศ.
-

ผศ.
ผศ.
-

4

-

-

ผศ.

8/12

-

-

-

-

ผศ.
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ตารางที่ 4.2 แผนพัฒนาอาจารย/บุคลากรดานการศึกษาตอ
เขาปฏิบัติงาน
สาขาวิชา

รายชื่อ

วิทยาการ
1. อาจารยจารุวรรณ แสงปลาด
คอมพิวเตอร
2. อาจารยกลา ภูมิพยัคฆ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บุคลากร

วุฒกิ ารศึกษา

เอก โท ตรี

1/10/2544
26/10/2542



ศึกษาตอ
ป.เอก





3. อาจารยทรัพยกนก รัตนมณ
เฑียรชัย
4. อาจารยวาทินี ดวงออนนาม
5. อาจารยประหยัด สุพะกํา
6. อาจารยประวิทย พิมพิศาล
1. อาจารยเชี่ยวชาญ ยางศิลา
2. อาจารยธีรพล สืบชมภู

1/9/2552
8/4/2551
9/11/2558
3/9/2550
23/1/2549









3. อาจารยประมูล สุขสกาวผอง

19/12/2554





4. อาจารยณัฐธิดา บุตรพรม
5. อยูระหวางรับสมัคร
6. อยูระหวางรับสมัคร
1. นางสาวภิญญาพัชญ วังภูงา

16/4/2558



 หมายถึง คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

3/6/2545

2545

สาขาที่
ศึกษาตอ

อายุ
ราชการ

วิทยาการ
คอมพิวเตอร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร

14

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา/ลาศึกษา
ตอระดับที่สูงขึน้
2559
2560
2561



16
13

สารสนเทศ
ศึกษา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6
7
3/12
8
9
4




10/12
 ศึกษาตอ เทคโนโลยี
ป.โท
สารสนเทศ
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