
Individual Development Plan : ID PLAN 

นางสาวทักษพร  งามขำ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

1.  นางสาว ทักษพร  งามขำ 
2.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑.) งานจัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่ครอบคลมุ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  เพื่อการวางแผน การบริหารจดั
การศกึษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล 
 2.) ปฏิบัติงานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  3.) ปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณี นางกรุณา  บุญประเสริฐ  ไม่อยู่ 
  4.) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. ข้อมูลส่วนบุคคล 

วัน เดือน  ปี เกิด   16 กรกฎาคม 2527 
ที่อยู่ปัจจุบัน  250 หมู่ 3 ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ  จังหวดัเพชรบุร ี76120 
เบอร์โทรศัพท์  081-7360322 
สถานที่ทำงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุร ี   
                      ถนนคีรีรัถยา  ตำบลธงชัย   อำเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี 76000 
เบอร์โทรศัพท์  032 – 401445  e-mail  takky377@gmail.com 
เช้ือชาติ  ไทย    สัญชาติ   ไทย       ศาสนา  พุทธ 
4.ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตร ี  (วท.บ.)  วชิาเอกวิทยาการคอมพวิเตอร์    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปริญญาโท    (วท.ม.)  วชิาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

5. ปะวัติการรับราชการ 
  2555– 2556  นักวชิาการคอมพวิเตอร ์ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 
         กาญจนบุรี เขต 4 
  2556 – 2560 นักวชิาการคอมพวิเตอร ์ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 10 
  2560 – 28 ส.ค. 2562 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
 28 ส.ค. 2562 - ปัจจบุัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบุร ี

6. ประวัติการศึกษาดูงานฝึกอบรมและประสบการณ์   
ช่วงเวลา ชื่อหลักสูตร หน่วยงานที่จัด 

2560 
๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖o 
 
 

 
โครงการพัฒนาประสทิธภิาพการสื่อสารตามนโยบาย
รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมทองธารา 
ริเวอร์ววิ เจริญกรุง กรุงเทพฯ 

 
สพฐ. 

 
 

mailto:takky377@gmail.com


 

 

ช่วงเวลา ชื่อหลักสูตร หน่วยงานที่จัด 
9 – 11 สิงหาคม 2560 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาบุคลากรเครือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์ 
คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

สป. ศธ. 

2561 
25 – 29 มิถุนายน 2561 
 
 
 

 
อบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้าน
เว็บ ไซต์ ของ สป . หลั กสูตรการสร้ าง เว็บ ไซต์ ด้ วย 
Wordpress แ ล ะ  Joomla ขั้ น พื้ น ฐ าน  ส ำนั ก ง าน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส
จังหวัดนนทบุรี 

 
สป. ศธ. 

2562 
13 - 14 มีนาคม 2562  
 
 
 
27 - 30 สิงหาคม 2562 
 
 
 
26-29 กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
1 - 3 ตุลาคม 2562 
 

 
พัฒนาบุคลกรผู้ดูแลระบบประสานงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ (BPS-INNOVATION : BPSI) ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 
อบรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
สำนักงานศึกษาธิการภาคกลางและภาคตะวันออก 
2562 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี 
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ณ สำนักงานพัฒ นานาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 

 
สป. ศธ. 

 
 
 
 
 
 
 

สป. ศธ. 
 
 
 

สป. ศธ. 

2563 
25 กุมภาพันธ ์2563 
 
 
14 – 15 กันยายน 2563 
 
 
24 – 25 กันยายน 2563 
 
 

 
การจัดทำข้อมูลดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับ
จังหวัด ประจำปี 2563 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัด
สมุทรสงคราม 
ประชุมสร้างความเข้าใจในแผนปฏิบัติการด้านข้อมูล
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว 
กรุงเทพฯ 
ประชุมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสารสน เทศด้าน
การศึกษาระดับภาค ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัด
สมุทรสงคราม 

 
ศธภ.4 

 
 

สป. ศธ. 
 
 

ศธภ.4 
 
 



 

 

ช่วงเวลา ชื่อหลักสูตร หน่วยงานที่จัด 
14 – 15 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะทำงานจัดทำสารสนเทศด้านการศึกษาระดับ

ภาค ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
ศธภ.4 

 
 

 
  

 

 

 


