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ส่วนท่ี 1 
แผนการพัฒนาบุคลากร 

หลักการและเหตุผล 
องค์กรที่เกิดขึ้นในสังคมทุกสังคมน้ันมีองค์ประกอบที่สําคัญ 4 ด้าน ด้วยกันคือ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ์ และการบริหารหรือการจัดการ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบน้ี จะต้องมีลักษณะที่มีความสอดคล้อง
กัน มีความสมดุลซึ่งกันและกัน องค์ประกอบด้านบุคลากรเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่จะต้องทําหน้าที่ปฏิบัติภารกิจ
ตามที่ได้รับมอบหมายในงานที่แตกต่างกันไป เพ่ือให้องค์กรน้ันๆ ได้มีการเคลื่อนไหวและดําเนินการไปสู่
จุดมุ่งหมายขององค์กรหรือเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
นโยบาย และแผนงานต่างๆ  

บุคลากรที่เข้าไปทําหน้าที่ขององค์กรในตําแหน่งต่างๆ น้ัน จะต้องมีการปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
แต่มิใช่เพียงแต่ต้องการให้ภารกิจดังกล่าวสําเร็จไปด้วยดีในเชิงปริมาณเท่าน้ัน บุคลากรที่อยู่ในองค์กรจะต้องช่วย
องค์กรให้มีความก้าวหน้าไปด้วยพร้อมๆ กัน มีการพัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ือให้องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กร
อ่ืนๆ ที่มีภารกิจเช่นเดียวกันได้เป็นอย่างดี ดังน้ันบุคลากรต้องจําเป็นจะต้องมีการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ 
ความก้าวหน้าที่ทันสมัยขึ้นไปอีก และรวมไปถึงการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เป็นของบุคลากร เพ่ือจะได้นําเอาความรู้ 
ความคิด ทักษะท่ีเพ่ิมมากขึ้นน้ันมาประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง และสิ่งน้ันจะเป็นผลกระทบต่อเน่ืองที่ให้องค์กร
ได้รับการพัฒนาไปอีกทางหน่ึง 

นโยบายหรือแผนการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นส่วนสําคัญอีกอย่างหน่ึงที่อยู่ในงานการบริหารจัดการบุคคล
หรือทรัพยากรมนุษย์ องค์กรต่างๆ ในปัจจุบันได้ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรมากย่ิงขึ้น ในด้านความรู้ ทักษะ  
ที่เก่ียวข้องในงาน และรวมไปถึงลักษณะทางด้านความผูกพันที่มีต่อองค์กร ความพึงพอใจในงานที่บุคลากรน้ันๆ  
ได้ปฏิบัติอยู่ องค์กรต่างๆ จึงต้องกําหนดให้มีแผนงานพัฒนาบุคลากรเพ่ิมเติมจากงานบริหารบุคคลทั่วไปอีกส่วนหน่ึง 

สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานหน่ึงที่มีภารกิจที่สนับสนุนทางด้าน
วิชาการให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีภารกิจการเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งภารกิจดังกล่าว
น้ันเก่ียวข้องเป็นอย่างมากกับเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่จะให้ทําให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยดําเนินไปได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน บุคลากร
ที่เข้าทําหน้าที่ในสํานักคอมพิวเตอร์จึงจําเป็นจะต้องมีความรู้ ความสามารถที่จะสามารถได้รับการปรับเปลี่ยนหรือ
เพ่ิมเติม เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ และสามารถประยุกต์มาใช้ในงานของสํานัก
คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี ประกอบกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีต้อง
ให้มีแผนงาน นโยบาย และกลยุทธ์ทางด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น และถือเป็นส่วน
หน่ึงของการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของหน่วยงานด้วย สํานักคอมพิวเตอร์จึงได้ดําเนินการจัดทํา
แผนงานการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมชัดเจนและสามารถปฏิบัติ
ได้ เพ่ือให้เป็นการเสริมและสนับสนุนภารกิจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
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 SWUCC Report Computer Center, Srinakharinwirot University 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ได้มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในงานหรือวิชาชีพ 

หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้มากย่ิงขึ้น 

2. เพ่ือให้บุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ได้มีการนําเอาความรู้ที่ได้รับการพัฒนานั้น มาประยุกต์ 
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจของสํานักคอมพิวเตอร์มากย่ิงขึ้น 

3. เพื่อให้บุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ได้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ภายหลังการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ 

4. เพื่อให้บุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ได้มีความผูกพันกับองค์กรมากยิ่งขึ ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

5. เพ่ือวางแนวทางที่จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ในอนาคต 

เป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร 
สํานักคอมพิวเตอร์ได้กําหนดเป้าหมายให้มีการพัฒนาบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ ในการเพ่ิมพูน

ความรู้ ความสามารถ ในด้านต่างๆ ดังน้ี 

 ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ (ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่ายฯ และระบบปฏิบัติการต่างๆ) ด้านงานการเงินและบัญชี เป็นต้น 

 ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้งานคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การใช้งาน
ระบบต่างๆ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 ด้านการพัฒนาความรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะที่ต้องการของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ เช่น 
ศิลปะการสื่อสาร งานบริการ การทํางานเป็นทีม เป็นต้น 

 ด้านการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ด้านการวิจัย ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นต้น 

 ด้านการพัฒนาด้านการจัดการและการบริหาร 

ทั้งน้ี กิจกรรมต่างๆ ที่กําหนดข้างต้นน้ัน สํานักคอมพิวเตอร์ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมในกิจกรรม 
ทั้งที่สํานักคอมพิวเตอร์ดําเนินการจัดกิจกรรมเอง และกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น  

สํานักคอมพิวเตอร์กําหนดให้บุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรได้นําเสนอความรู้ความสามารถที่ได้รับ
การเพ่ิมเติมต่อสํานักคอมพิวเตอร์ เพ่ือสํานักคอมพิวเตอร์จะได้มีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพ่ือนํามาพัฒนา 
ปรับปรุง ต่อไป 
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ตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากร 
บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ทุกคนจะต้องได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร

อย่างน้อย 1 กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

งบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักคอมพิวเตอร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรของ

สํานักคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จํานวน 1,120,000 บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จําแนกตามประเภท
ของเงินงบประมาณ แสดงในตารางที่ 2 ดังน้ี 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน แหล่งเงิน ประเภท 
1. ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 50,000.00 งบประมาณแผ่นดิน งบดําเนินงาน 
2. ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 100,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบดําเนินงาน 
3. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 50,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบดําเนินงาน 
4. ทุนพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 
500,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบเงินอุดหนุน

5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนาที่จัดเอง 

350,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบรายจ่ายอ่ืน 

6. ค่าใช้จ่ายเจรจาความร่วมมือ
และศึกษาดูงาน 

20,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบรายจ่ายอ่ืน 

7. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
หรือสัมมนาภายในประเทศ 
และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดู
งานต่างประเทศ 

- งบประมาณเงินรายได้ งบรายจ่ายอ่ืน 

8. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านความรู้สู่อาเซียน 

50,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบรายจ่ายอ่ืน 

 รวมทั้งสิ้น 1,120,000.00   

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวในตอนต้นยังมีส่วนที่ไม่ต้อง
ใช้งบประมาณของหน่วยงานด้วยเช่นกัน 
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แผนการดําเนินการพัฒนาบุคลากร 
ในการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร์ได้กําหนดแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับภาระงานของบุคลากร 

ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารและ 
ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ ดังแสดงในตารางที่ 3 

กิจกรรม  
 ปีงบประมาณ พ.ศ . 2559 

ก.ย. 
58 

ต .ค .
58 

พ.ย. 
58 

ธ .ค . 
58 

ม .ค . 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค . 
59 

เม .ย
.59 

พ.ค . 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค . 
59 

ส .ค . 
59 

ก.ย. 
59 

1.สํารวจความต้องการในการพัฒนา
บุคลากร 

             

2.สรุปผล และวิเคราะห์ความต้องการใน
การพัฒนาบุคลากร 

             

3.พัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ  ได้แก่              
- พัฒนาความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพ 

             

- พัฒนาความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  

             

- พัฒนาความรู้เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะท่ีต้องการของบุคลากร
สํานักคอมพิวเตอร์  

             

- พัฒนาความรู้ด้านวิชาการอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 

             

- พัฒนาด้านการจัดการและการ
บริหาร 

             

- โครงการสัมมนาประจําปีบุคลากร
สํานักคอมพิวเตอร์ 

             

- โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 

             

4.รายงานผลการพัฒนาบุคลากร              

5.การประเมินผลและวิเคราะห์ปัญหา
จากดําเนินการพัฒนาบุคลากร 

             

6.ปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร              

แผนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ที่กําหนดไว้ในตารางที่ 2 แต่ไม่ได้ระบุ
กิจกรรมที่ชัดเจน ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดกิจกรรมต่างๆ น้ัน ที่บ่งบอกรายละเอียดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะที่ต้อง
รอการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้จัดกิจกรรมประเภทต่างๆ น้ัน 
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ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ 
1. บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านวิชาชีพ

คอมพิวเตอร์ ด้านวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ภาระงานและวิชาชีพด้านทักษะ และด้านการบริหารงาน 

2. สํานักคอมพิวเตอร์มีการดําเนินการจัดการความรู้ที่ได้จากการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลากร 

3. สํานักคอมพิวเตอร์มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 

4. สํานักคอมพิวเตอร์ได้ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถท่ีได้รับเพ่ิมเติมใหม่ 
ของบุคลากรทําให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงานมากย่ิงขึ้น 

5. เพิ่มขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร 

6. บุคลากรมีความผูกพันและความสามัคคีในองค์กรมากขึ้น 
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ส่วนท่ี 2 
ผลการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักคอมพิวเตอร์ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และได้ส่งเสริมสนับสนุน

ให้บุคลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559) มีจํานวนทั้งสิ้น 68 ครั้ง โดยสามารถสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนการพัฒนาบุคลากรได้ดังน้ี 

ประเภท จํานวนการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร (ครั้ง) 
อบรม สัมมนา ประชุม ดูงาน บรรยาย เสวนา รวม 

ผู้บริหาร 3 8 - 2 - - 13 
บุคลากร        

- สํานักงานผู้อํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร์ 

10 8 - 2 - - 20 

- ฝ่ายระบบสารสนเทศ 6 16 1 4 - - 27 
- ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

6 19 1 1 - - 27 

- ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 7 8 1 4 - - 20 
บุคลากร 
สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
(ปฏิบัติงานสํานักคอมพิวเตอร์)
โครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล
มหาวิทยาลัย (UOC) 

2 2 - 1 - - 5 

หมายเหตุ * ในจํานวนผลรวม เป็นการพัฒนาบุคลากรที่ผู้บริหารและบุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาบุคลากร
ร่วมกันรวมอยู่ด้วย
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รูปที่ 1 กราฟแสดงจํานวนการเข้ารับการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ 

 
รูปที่ 2 กราฟแสดงจํานวนครั้งของการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร (แยกตามฝ่าย) 

ผู้บริหาร 
4 ครั้ง

กราฟแสดงจํานวนครั้งของการเขา้รับการพัฒนาบุคลากร

ผู้บริหาร
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0
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บุคลากร สังกัดสํานักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานสํานัก
คอมพิวเตอร์)โครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล… 

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ฝ่ายระบบสารสนเทศ

สํานักงานผู้อํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร์

ผู้บริหาร

กราฟแสดงจํานวนครั้งของการเขา้รับการพัฒนาบุคลากร (แยกตามฝ่าย)

อบรม สัมมนา ประชุม ดูงาน บรรยาย เสวนา

บุคลากร
54 ครั้ง

บุคลากร

ผู้บริหาร
และ

บุคลากร  
10 ครั้ง 
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นอกจากน้ี สํานักคอมพิวเตอร์ยังมีการดําเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ และทักษะด้านต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยดําเนินการจัดการอบรมในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างเครื่องมือวิจัยสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา" 
เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ได้รับความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการสร้างเคร่ืองมือการทํา
วิจัยเพ่ือใช้ในการทําประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถนําเคร่ืองมือน้ันมาใช้ในการดําเนินงานเกิดกระบวนการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยจัดอบรมในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม  
ดร.สุนทร แก้วลาย ช้ัน 12 สํานักคอมพิวเตอร์ และห้องประชุมทางไกล VC2 สํานักคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 อาคาร
เรียนรวม มศว องครักษ์ (ผ่านการประชุมออนไลน์) 

 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นการเผยแพร่ความรู้ในเทคโนโลยีและการประยุกต์ไอซีที 
ของมหาวิทยาลัยหรือโปรแกรม SWU IT Tools และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการต่ืนตัวในการนํานวัตกรรม 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ถือเป็นการตอบโจทย์ทั้งด้านความต้องการ
ของบุคลากร รวมท้ังเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยจัดอบรมระหว่าง 
เดือนมีนาคม 2559 - มิถุนายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 11 อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ในเรื่อง "การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ สํานักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2560-2564" เพื่อจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์สํานักคอมพิวเตอร์  
ปี พ.ศ.2560-2564 ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย ร่วมระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน (SWOT) กําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้สร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ทํางานร่วมกันเป็นทีม 
เมื่อวันที่  2 – 3 พฤษภาคม 2559 ณ สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวันที่ 17 – 19 
พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท และ วิลลา อําเภอเมือง จังหวัดตราด 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ในหัวข้อ "การสร้างแรงบันดาลใจ 
กับภาษาอังกฤษ" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิเศษพงศ์ วงศ์ทิพย์ อาจารย์พิเศษจากวิทยาลัยนานาชาติ 
เพ่ือศึกษาความย่ังยืน มศว มาบรรยายให้ความรู้และฝึกภาคปฏิบัติในการจัดโครงการคร้ังน้ี โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการทํางานในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิผล กําหนดจัดโครงการฯ 
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 สํานักคอมพิวเตอร์  
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่อง "การจัดทําตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI) และ
สมรรถนะ (Competency)" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกษทิพย์ ปลื้มวงษ์ หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์  
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นวิทยากรบรรยาย 
ให้ความรู้และฝึกภาคปฏิบัติในการจัดโครงการคร้ังน้ี โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากร 
สํานักคอมพิวเตอร์เกิดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและแนวคิดของตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI) 
และสมรรถนะ (Competency) เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
สํานักคอมพิวเตอร์ต่อไป กําหนดจัดโครงการฯ เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-17.00 น.  
ณ บริเวณโถง ช้ัน 12 สํานักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร 
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ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัด 
สํานักคอมพิวเตอร์ได้กําหนดตัวช้ีวัดการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 โดยกําหนดให้บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ทุกคนจะต้องได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 1 กิจกรรม และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 
2559) ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ 
จํานวนทั้งสิ้น 68 ครั้ง โดยมีบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาบุคลากรทั้งสิ้น 47 คน จากบุคลากร 
สํานักคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น 47 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 
รูปที่ 3 กราฟแสดงจํานวนบุคลากรท่ีเข้ารับและยังไม่ได้เข้ารับการพฒันา ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

(เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559) 
  

บุคลากรท่ียังไม่ได้
รับการพัฒนา

0%

บุคลากรท่ีเข้ารับ
การพัฒนา

100%

กราฟแสดงจาํนวนบุคลากรท ี่เข้ารับและยังไม่ได้เข้ารับ
การพฒันา ประจาํปีงบประมาณ พ .ศ. 2559
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ผลการดําเนนิงานตามเปา้หมาย 
สํานักคอมพิวเตอร์ได้กําหนดเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 และได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ ตามเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือนตุลาคม 2558 
ถึงเดือนกันยายน 2559) ดังน้ี 

รายการ จํานวน 
(คน) 

ด้านการพัฒนาความรู้และทกัษะทางวิชาชีพต่าง ๆ
- งานสํานักงาน (การเงิน งานพัสดุ งานบุคคล ฯลฯ) 
- ระบบสารสนเทศ 
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
- ระบบปฏิบัติการและบริการ 

 
6 
20 
14 
6 

ด้านการพัฒนาความรู้และทกัษะในการปฏิบัติงาน
- การใช้งานคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานต่าง ๆ

 
2 

ด้านการพัฒนาความรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะที่ต้องการ
- ศิลปะการสื่อสาร 
- งานบริการ  
- การทํางานเป็นทีม  
- นวัตกรรมสร้างองค์การสุขภาพและภาษา 
- การคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ 
- การสร้างแรงบันดาลใจ 
- ปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
- การอนุรักษ์พลังงาน และรักษส์ิ่งแวดล้อม

 
- 
2 
- 

45 
2 
2 
1 
5 

ด้านการพัฒนาความรู้ด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องการปฏิบัติงาน
- การวิจัย 
- การประกันคุณภาพการศึกษา  
- การตรวจสอบภายใน 
- การศึกษา 
- การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 
- การจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
- การเขียนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

 
- 

48 
- 

15 
3 
47 
3 

ด้านการพัฒนาด้านการจัดการและการบรหิาร 8 
 

หมายเหตุ * ในจํานวน(คน) เป็นการพัฒนาบุคลากรที่ผู้บริหารและบุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาบุคลากร 
 ร่วมกันรวมอยู่ด้วย 
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รูปที่ 4 กราฟแสดงจํานวนการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ 
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กราฟแสดงจํานวนการเขา้รบัการพัฒนาบคุลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ด้านการพัฒนาความรู้และทกัษะทางวิชาชพี

จํานวนคน
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การเข้ารับการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร  
ของแผนการพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

รายการ จํานวน 
(คน) 

ด้านการพัฒนาความรู้และทกัษะทางวิชาชีพต่างๆ 40 

ด้านการพัฒนาความรู้และทกัษะในการปฏิบัติงาน 2 

ด้านการพัฒนาความรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะที่ต้องการ 46 

ด้านการพัฒนาความรู้ด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องการปฏิบัติงาน 50 

ด้านการพัฒนาด้านการจัดการและการบรหิาร 8 

หมายเหตุ *  ในจํานวน(คน) เป็นการพัฒนาบุคลากรทีผู่้บรหิารและบุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน 
แต่เป็นการนับจํานวนตามรายบุคคล (ไม่นับซ้ํา) ซึ่งมีผู้ที่ได้เข้าร่วมการพัฒนามากกว่า 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4 กราฟแสดงการเข้ารับการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร 
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพต่างๆ

27% ความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงาน

1%

ความรู้เพ่ือ
เสริมสร้าง

สมรรถนะท่ีต้องการ
32%

ความรู้ด้านอื่นๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน
34%

การจัดการและ
การบริหาร

6%

กราฟแสดงจาํนวนคนของการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร  
ตามเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร  ของแผนพัฒนาบุคลากร  

ประจาํปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักคอมพิวเตอร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรของ

สํานักคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จํานวนทั้งสิ้น 1,120,000 บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และสํานักคอมพิวเตอร์
ได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559)  
โดยดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 398,352.78.- บาท (สามแสนเก่าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบสองบาท
เจ็ดสิบแปดสตางค์) สามารถจําแนกตามประเภทของเงินงบประมาณ ดังน้ี 

ลําดับ รายการ 

จํานวนเงิน 

ประเภท ตามแผน 
ใช้จ่ายจริง คงเหลือ งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ
เงินรายได้ 

1. ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 50,000.00 - 39,590.00 10,410.00 งบดําเนินงาน 
2. ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม - 100,000.00 64,620.00 35,380.00 งบดําเนินงาน 
3. ค่าใช้จ่ายเดินทางไป

ราชการ 
- 50,000.00 2,040.00 47,960.00 งบดําเนินงาน 

4. ทุนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

- 500,000.00 0 500,000.00 งบเงินอุดหนุน 

5. ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนาที่จัดเอง 

 - 350,000.00 269,922.78 80,077.22 งบรายจ่ายอื่น 

6. ค่าใช้จ่ายเจรจาความ
ร่วมมือและศึกษาดูงาน 

- 20,000.00 7,160.00 12,840.00 งบรายจ่ายอื่น 

7. ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนา
ภายในประเทศ และ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
ดูงานต่างประเทศ 

- - - - งบรายจ่ายอื่น 

8. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร 
ด้านความรู้สู่อาเซียน 

- 50,000.00 15,020.00 34,980.00 งบรายจ่ายอื่น 

 รวมทั้งสิ้น 1,120,000.00 398,352.78 721,647.22  
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รูปที่ 6 กราฟแสดงข้อมูลคา่ใช้จ่ายของการพัฒนาบุคลากร 

 
รูปที่ 7 กราฟแสดงข้อมูลคา่ใช้จ่ายของการพัฒนาบุคลากร  

30.04%

35.80% 

77.12%

0%

4.08% 

69.47% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านความรู้สู่อาเซียน

ค่าใช้จ่ายเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงาน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาท่ีจัดเอง

ทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการพฒันาบุคลากร  (แยกตามรายการ)

ใช้จ่ายจริง
398,352.78 

35.57%คงเหลือ
721,647.22

64.43%

ข้อมูลผลรวมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลสถิติการพัฒนาบุคลากร 

ลําดับ วัน / เดือน / ปี 
(เวลา) หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร ประเภท

ค่าลงทะเบียน
สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

และค่าอื่นๆ 
1 7-9 ตุลาคม 2558 

(09.00 - 16.00 น.)  
การสร้าง Private Cloud 
ด้วย OpenStack 

อบรม 20,330.00  ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
สํานักงานสง่เสริมอุตสากรรม
ซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย 
(SIPA) ชั้น 9 อาคารรัฐ
ประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ 

บริษัท ไอที เบเคอรี่ จํากัด นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์ 
นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

2 13 ตุลาคม 2558 
(09.00 - 16.00 น.)  

IT กับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และ
การก้าวไปสู่ยุค Digital 
Economy 

สัมมนา  -  โรงแรมเดอะแลน์มารค์ 
กรุงเทพฯ (The Landmark 
Bangkok Hotel) ห้องแลนด์
มาร์ค บอลรูม ชั้น 7 

บริษัท คอมพิวเตอร์ ยูเนี่ยน 
จํากัด ร่วมด้วยบริษัท 
ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย, 
บริษัท ฮิวแลนด์-แพคการ์ด 
ประเทศไทย และบริษัท 
ไอบีเอ็ม ประเทศไทย  

นายภาคภูมิ  แสนทอง 
นายธนกฤต  อุบลวัฒน์  

3 8 ตุลาคม 2558 
(12.30 - 16.30 น.)  

นวัตกรรมสร้างองค์การ
สุขภาพดี บุคลากรมีความสุข 
และเก่งภาษาอังกฤษ 

สัมมนา  -  ห้องประชุมพลังชีวิต ชั้น 2 
อาคารร้านค้าสวัสดิการทหาร
อากาศ 
ดอนเมือง (เยื้อง สน.ดอนเมือง)  
ถนนเดชะตุงคะ ดอนเมือง กทม. 

สถาบันส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แห่ง 
ประเทศไทย 

นางพัชรินทร์ สนธิวนิช 
นางศิริศศิเกษม วิจิตร 
นางสาววณิชยา ทองสมนึก 
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ลําดับ วัน / เดือน / ปี 
(เวลา) หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร ประเภท

ค่าลงทะเบียน
สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

และค่าอื่นๆ 
4 16 ตุลาคม 2558 

(13.00 - 17.00 น.) 
เทคโนโลยีเหนือเมฆกับ 
Acrobat Document Cloud 
และการใช้งาน Creative 
Cloud อย่างมีประสิทธิภาพ 

สัมมนา  -  บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ 
จํากัด ห้อง A5 ชั้น 21 อาคาร 
เสริมมิตรทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 
21 แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กทม.  

บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ 
จํากัด 

นายปวริศร  เมธานันท์ 

5 27 ตุลาคม 2558 
(08.00 - 13.00 น.) 

Create Now 2015 - 
Bangkok 

สัมมนา  -  โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ อะโดบีซิสเต็มส์ นายปวริศร  เมธานันท์ 

6 4 พฤศจิกายน 2558
(09.00 - 12.30 น.) 

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์และการจําลอง
สถานการณ์เชิงปฏิบัติ 

สัมมนา  -  ฮอล 6 อิมแพค เมืองทองธานี 
นนทบุรี 

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อวกาศกลาโหม ร่วมกับ 
Cyber Security Malaysia 
(CSM) 

ผศ.วัชรชัย  วิริยะสุทธิวงศ์ 

7 28 - 29 พฤศจิกายน 
2558 

(09.00 - 16.00 น.) 

เทคนิคการเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

อบรม 10,500.00 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร
บริการศาสตราจารย์หม่อมหลวง
ปิ่น มาลากุล มศว ประสานมิตร 

ศูนย์บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายนคร  บริพนธ์มงคล 
นางสาววันทนา  ผ่องภักต์ 
นางสาวมณฑลี  ลิ้มกินเจริญภรณ์ 

8 3 พฤศจิกายน 2558
(08.30 - 16.30 น.) 

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ เรื่อง ทักษะ
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อ 

อบรม  -  ห้องประชุม 8101 ชั้น 8 อาคาร
สํานักหอสมุดกลาง  
มศว ประสานมิตร 

กองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล 
นายถาวร  หงษ์ทอง 
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ลําดับ วัน / เดือน / ปี 
(เวลา) หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร ประเภท

ค่าลงทะเบียน
สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

และค่าอื่นๆ 
9 3 พฤศจิกายน 2558

(11.00 - 17.00 น.), 
19 พฤศจิกายน 2558
(07.30 - 17.00 น.), 

24 พฤศจิกายน 2558
(07.30 - 12.00 น.) 

โครงการศึกษาห้องเรียน
ต้นแบบด้วยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการเรียน
การสอน 

ดูงาน 10,420.00 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยรังสิต, ศูนย์วิทย
บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา และสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สํานักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.สมภพ  รอดอัมพร 
อาจารย์อรรณพ  โพธิสุข 
นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล 
นายดิเรก  อึ้งตระกูล 
นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์ 
นางศิริศศิเกษม  วิจิตร 
นายธนรรณพ  อินตาสาย 
นายชัยวัฒน์  ช่างกลึง 
นายปวริศร  เมธานันท์ 
นายภัทรชัย  ไชยมงคล 
นางสาวจิตติมา  ช่างไม้ 

10 5 พฤศจิกายน 2558
(07.30 - 18.00 น.) 

vForum 2015 Thailand สัมมนา  -  โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ บริษัท Vmware นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์ 
นางสาวธัญย์ธรฐ์  พงษ์เฉลิม 

11 20 พฤศจิกายน 2558
(09.00 - 16.00 น.) 

Innovative ICT-Building 
Connected Education 

สัมมนา  -  โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ 
กรุงเทพฯ 

สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์ 
นางสาวธัญย์ธรฐ์  พงษ์เฉลิม 

12 24 พฤศจิกายน 2558
(08.00 - 17.00 น.) 

Microsoft Tech.Days 2015 สัมมนา  -  โรงแรม เรอเนสซองซ์ กรุงเทพ 
ราชประสงค ์

Microsoft Thailand นายภาคภูมิ  แสนทอง 
นายธนกฤต  อุบลวัฒน์ 
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ลําดับ วัน / เดือน / ปี 
(เวลา) หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร ประเภท

ค่าลงทะเบียน
สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

และค่าอื่นๆ 
13 1 ธันวาคม 2558 

(08.30 - 12.00 น.) 
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ เรื่อง การ
คิดบวกอย่างสร้างสรรค ์

อบรม  -  ห้องประชุม 8101 ชั้น 8 อาคาร
สํานักหอสมุดกลาง  
มศว ประสานมิตร 

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

นางศิริศศิเกษม  วิจิตร 
นางสาวนฤดี  สุขล้ํา 

14 2 ธันวาคม 2558 
(08.30 - 13.00 น.) 

Moving FWD, Boundary 
breaking for Smart 
Education ก้าวข้ามขีดจํากัด
ทางการศึกษาไปกับ Lenovo 

สัมมนา  -  โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล  
ห้อง Pinnacle 2-3 ชั้น 4 

บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) 
จํากัด 

นายชัยวัฒน์  ช่างกลึง 

15 2 ธันวาคม 2558 
(08.30 - 13.00 น.) 

Lenovo ThinkForward. สัมมนา  -  โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) 
จํากัด 

นายนคร  บริพนธ์มงคล 
นายสันติ  สุขยานันท์ 

16 2 ธันวาคม 2558 
(09.00 - 12.00 น.) 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูงาน  -  สํานักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กองบริการการศกึษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.สมภพ  รอดอัมพร 
ผศ.วัชรชัย  วิริยะสุทธิวงศ์ 
นางสาววิลาวัลย์  บัวขํา 
นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวัสดิ์ 
นางสาววันทนา  ผ่องภักต์ 
นางสาวมณฑลี  ลิ้มกิจเจริญภรณ์ 
นางสาวอมรรัตน์  เอื้อมานะสกุล 
นางสาวฐิตาภา  จิโสะ 
นางสาวกาญจนา  โพนภาค 
นายพงษ์ทิพย์  นาคประสบสุข 
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ลําดับ วัน / เดือน / ปี 
(เวลา) หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร ประเภท

ค่าลงทะเบียน
สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

และค่าอื่นๆ 
17 27 ธันวาคม 2558 

(10.00 - 17.30 น.) 
RASPBERRY PI 1: Basic 
Programming and 
Hardware interface 

อบรม 2,140.00 องอบรม Deaware ชั้น 10 
อาคารตั้งฮัวปัก พระราม 4 

บริษัท เดียแวร์ ซิสเต็ม จํากัด นายวรเศรษฐ์  ธนะคูณเศรษฐ์ 

18 18 ธันวาคม 2558 
(09.00 - 16.30 น.) 

Google Apps API อบรม  -  Google Thailand Office  
อาคาร Park Venture ชั้น 14 

บริษัท ที่ปรึกษาซีอาร์เอ็ม 
แอนด์ คลาวด์ จํากัด 

นายภัทรชัย  ไชยมงคล 

19 20 - 23 มกราคม 
2559 

(06.00 - 22.00 น.) 

โครงการค่ายสร้างแรงบันดาล
ใจเพื่อรับใช้สังคม สําหรับ
บุคลากร มศว 

สัมมนา  -  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จังหวัดตาก 

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน 
และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 

นายนคร  บริพนธ์มงคล 
นายภาคภูมิ  แสนทอง 

20 20 - 23 มกราคม 
2559 

(08.00 - 18.00 น.) 

การดําเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 
(32nd WUNCA) 

อบรม  -  อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  
จังหวัดนครราชสีมา 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ผศ.วัชรชัย  วิริยะสุทธิวงศ์ 

21 23 - 24 มกราคม 
2559 

(08.00 - 16.30 น.) 

ร่าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง 
และการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระบบ e-GP ระยะที่ 3 

สัมมนา 17,500.00 ห้องประชุมชั้น 19 อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ศูนย์บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางพัชรินทร์  สนธิวนิช 
นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง 
นางสาวจุฬารัตน์  จําชาติ 
นางสุธาทิพย์  ผนวกสุข 
นางชูศรี  เชาวนารมย์ 

22 9, 12, 17 กุมภาพันธ์ 
2559 

(08.30 - 16.30 น.) 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ (หมวด
หลักสูตรเฉพาะ) ระยะที่ 1 
ประจําปีงบประมาณ 2559 

อบรม  -  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 
มศว 

กองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายพงษ์ทิพย์ นาคประสบสุข 
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23 19 กุมภาพันธ์ 2559

(08.30 - 16.30 น.) 
การศึกษาดูงานอาคารเขียว
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

ดูงาน - ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กทม. 

ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ
การจัดการขนส่งและ 
ความปลอดภัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายธนรรณพ  อินตาสาย 

24 3 กุมภาพันธ์ 2559
(13.00 - 16.00 น.) 

MOBILITY CHALLENGE in 
DIGITAL ECONOMY : 
บทบาทของ Mobility กับ
ธุรกิจสมัยใหม่ 

สัมมนา - ห้องประชุมสํานักอธิการบดี 6-1 
(ห้อง ทวี บุณยเกต)  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

MSIT คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ร่วมกับ Microsoft 
(Thailand)

นางสาวอมรรัตน์  เอื้อมานะสกุล 
นางสาวฐิตาภา  จิโสะ 

25 14 - 16 กุมภาพันธ์ 
2559 

(08.00 - 19.00 น.) 

โครงการสัมมนาพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ : 
นโยบายประชารัฐกับ
มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม

สัมมนา - วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จังหวัดตาก 

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.สมภพ  รอดอัมพร 

26 29 กุมภาพันธ์ ถึง 
1 มีนาคม 2559 

(06.30 - 16.30 น.) 

โครงการสัมมนาพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ : 
นโยบายประชารัฐกับ
มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม  
ครั้งที่ 2  

สัมมนา - โรงแรมรอยัลฮิลล์ รีสอร์ท
แอนด์สปา จังหวัดนครนายก 

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.สมภพ  รอดอัมพร 
อาจารย์อรรณพ  โพธิสุข 
นางศิริศศิเกษม  วิจิตร 
นางสาวจิตติมา  ช่างไม้ 

27 29 กุมภาพันธ์ 2559
(08.30 - 16.00 น.) 

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง 
การจัดทําแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

สัมมนา - ห้อง ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร 
ชั้น 2 อาคารสํานักหอสมุดกลาง 
มศว ประสานมิตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง 
นางพัชรินทร์ สนธิวนิช 
นายสันติ สุขยานันท์ 
นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ 
นางสาวญาดา คนสูงดี 
นางสาวนฤดี สุขล้ํา
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28 7 - 11 มีนาคม 2559

(08.30 - 16.30 น.) 
หลักสูตร SCCM20247 
Configuring and 
Deploying a Private Cloud 
With System Center 2012 

 อบรม  17,120.00 บริษัท ไอเวอร์สัน เทรนนิ่ง  
เซ็นเตอร์ จํากัด อาคารแปซิฟิก
เพลส 1 ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

บริษัท ไอเวอร์สัน เทรนนิ่ง 
เซ็นเตอร์ จํากัด 

นายภาคภูมิ  แสนทอง 

29 9 มีนาคม 2559 
(09.00 - 16.30 น.) 

การนําสื่อและเทคโนโลยีมาใช้
สําหรับการศึกษา "โลกเปลี่ยน 
เทรนด์เปลี่ยน การศึกษา
เปลี่ยน?" 

 ศึกษาดู
งาน  

 -  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และ 
การสอน อาคารนวัตกรรม 
การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ  
ชั้น 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และ
การสอน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

นายปวริศร เมธานันท์ 

30 11 มีนาคม 2559 
(08.30 - 16.30 น.) 

K2 Hands-on Workshop  อบรม   -  ชั้น 18 อาคารอัมรินทร์ ทาว
เวอร์ ถนนเพลินจิต  
ติดสถานีรถไฟฟ้าชิดลม 

บริษัท K2 Thailand นางสาวกัลยา พันธุมะผล 
นางสาวฐิตาภา จิโสะ 
นายกฤษดา ศรีสกุล 

31 19 มีนาคม 2559 
(09.00 - 17.00 น.) 

โครงการอบรมผู้ประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN QA (รอบที่ 2) 

 อบรม   -  ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 
โรงแรมเดอะสุโกศล 

สํานักงานเลขาธิการที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย 

ผศ.สมภพ รอดอัมพร 

32 22 มีนาคม 2559 
(08.30 - 13.00 น.) 

MAKE HR SMARTER เพิ่ม
ประสิทธิภาพเพื่อ HR  
โฉมใหม่ 

 สัมมนา  -  The Lounge 195 ชั้น M  
ตึก Empire 

K2 Thailand นายกฤษดา ศรีสกุล 
นางสาวฐิตาภา จิโสะ 
นางสาวกัลยา พันธุมะผล 



รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559) 

หนา้ 23  
สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

 SWUCC Report Computer Center, Srinakharinwirot University 

ลําดับ วัน / เดือน / ปี 
(เวลา) หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร ประเภท

ค่าลงทะเบียน
สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 
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33 23 มีนาคม 2559 

(10.00 - 13.30 น.) 
Radware AMS Roadshow  สัมมนา  -  โอบีคลับ ชั้น 4 ศูนย์การค้า 

เอสพรานาด รัชดา  
บริษัท Radware (Thailand) นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม 

34 29 มีนาคม 2559 
(09.00 - 16.00 น.) 

การสร้างเครื่องมือวิจัยสําหรับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 อบรม   -  ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย 
ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม  
ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 

สํานักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ 
- สํานักงานผู้อํานวยการ 14 คน 
- ฝ่ายระบบสารสนเทศ 14 คน 
- ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 9 คน 
- ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 8 คน 
- บุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
(ปฏิบัติงาน 
สํานักคอมพิวเตอร์) 2 คน 

35 27 - 28 เมษายน 
2559 

(08.00 - 16.00 น.) 

Education ICT Forum 
2016 ภายใต้แนวคิดหลัก 
Digital Technology for 
21st Century, The Future 
of Higher Education 

สัมมนา 19,500.00 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์  
ห้องวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5  
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ 
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
กับ สมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย 

ผศ.สมภพ รอดอัมพร 
นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง 
นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล 
นายชัยวัฒน์  ช่างกลึง 
นายปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์ 

 

36 25 - 29 เมษายน 
2559 

(08.00 - 16.00 น.) 

WSR20409 Server 
Virtualization with 
Windows Server Hyper-V 
and System Center 

 อบรม  17,120.00 บริษัท ไอเวอร์สัน เทรนนิ่ง  
เซ็นเตอร์ จํากัด อาคารแปซิฟิก
เพลส 1 ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

บริษัท ไอเวอร์สัน เทรนนิ่ง 
เซ็นเตอร์ จํากัด 

นายนคร  บริพนธ์มงคล  
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37 5 เมษายน 2559 

(08.30 - 16.30 น.) 
การถ่ายภาพดิจิตอลและการ
ตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 

 อบรม   -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
(01-34-1102) ชัน้ 11 อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 

ศูนย์สารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

นางสาววณิชยา ทองสมนึก  

38 1 เมษายน 2559 
(09.00 - 15.30 น.) 

Look ahead toward cyber 
threat with Cisco Threat - 
focused solution 

 สัมมนา  -  โรงแรม InterContinental 
Hotel ห้องพินนาเคิล 2-3 ชั้น 4

บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ 
ซิสเต็มส์ จํากัด 

นายภาคภูมิ แสนทอง 
นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

 

39 19 เมษายน 2559 
(08.30 - 13.00 น.) 

Empower Your Business  สัมมนา  -  โรงแรม W Bangkok  
(สาทรเหนือ) 

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด นายนคร  บริพนธ์มงคล 
นายสันติ สุขยานันท์ 
นายภาคภูมิ แสนทอง 

 

40 29 เมษายน 2559 
(09.00 - 17.00 น.) 

BETTER SOFTWARE DAY  สัมมนา  -  ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3  
อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ปาก
เกร็ด นนทบุรี 

THAILAND SPIN นายกฤษดา ศรีสกุล 
นายพงษ์ทิพย์ นาคประสบสุข 

 

41 19 เมษายน 2559 
(13.00 - 16.00 น.) 

การทําเอกสารร่วมกันแบบ
ออนไลน์ด้วย Google Drive 

 อบรม   -  ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ 1 สํานัก
คอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร 

สํานักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวจิตติมา  ช่างไม้  

42 26 เมษายน 2559 
(09.00 - 12.00 น.) 

ระบบปฏิบัติการ windows 
10 เบื้องต้น 

 อบรม   -  ห้อง 302 สํานักคอมพิวเตอร์ 
มศว องครักษ์ 

สํานักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ์  

43 27 เมษายน 2559 
(09.00 - 12.00 น.) 

การป้องกันและกําจัดไวรัส
คอมพิวเตอร์ 

 อบรม   -  ห้อง 302 สํานักคอมพิวเตอร์ 
มศว องครักษ์ 

สํานักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ์  
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44 14 - 16 พฤษภาคม 

2559 
(08.00 - 22.00 น.) 

การจัดการระบบฐานข้อมูล 
(96408) 

 อบรม   -  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นายสุกิจ วินัยธรรม 

45 2 - 4 พฤษภาคม 
2559 

(08.30 - 17.00 น.) 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ (หมวด
หลักสูตรเฉพาะ) ระยะที่ 2
ประจําปีงบประมาณ 2559 

 อบรม   -  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และภูเขางาม รีสอร์ท  
จังหวัดนครนายก 

กองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายพงษ์ทิพย์ นาคประสบสุข 

46 26 - 27 พฤษภาคม 
2559 

(06.30 - 16.00 น.) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนโครงการ สําหรับ
โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน 

 อบรม   -  เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน 
จังหวัดชลบุรี 

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ดร.อรรณพ  โพธิสุข 
นายธนรรณพ  อินตาสาย 
นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ์ 

47 1 มิถุนายน 2559 
(08.30 - 16.30 น.) 

การใช้งาน Social Network อบรม  -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
(01-34-1102) ชัน้ 11 อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 

ศูนย์สารสนเทศและ 
การประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาววณิชยา ทองสมนึก  

48 15 - 17 มิถุนายน 
2559 

(08.30 - 16.30 น.) 

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิง
รุก ภูมิคุ้มกันองค์กรในวิกฤติ
แห่งความเปลี่ยนแปลง 

ศึกษาดู
งาน 

 -  อําเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ศูนย์สารสนเทศและ 
การประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาววณิชยา ทองสมนึก  

49 10 มิถุนายน 2559 
(10.00 - 18.30 น.) 

โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบ
มีส่วนร่วม เรื่อง "การศึกษาดู
งานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่
ยั่งยืน" 

ศึกษาดู
งาน 

 -  โรงแยกก๊าซธรรมชาติ  
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ 
การจัดการขนส่ง 
และความปลอดภัย มศว 

นายจักรพันธ์  อินสุด 
นายอํานาจ  นิ่มนวล 
นายสุกิจ  วินัยธรรม 
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ลําดับ วัน / เดือน / ปี 
(เวลา) หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร ประเภท

ค่าลงทะเบียน
สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

และค่าอื่นๆ 
50 16 มิถุนายน 2559 

(08.30 - 16.00 น.) 
Next-Generation Data 
Center Design: More 
Connectivity. More 
Efficiency. Mor Innovation 

สัมมนา  -  โรงแรมพลาซ่า แอทธินี  
อะรอยับเมอริเดียน  
ห้อง คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3  

บ.คอมม์สโคบ คอนเนคทิวิตี้ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
นายธนกฤต  อุบลวัฒน์ 
นายถาวร  หงษ์ทอง 
นายอุดร  วงษ์ไทย 

 

51 17 มิถุนายน 2559 
(08.30 - 16.30 น.) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ
การพัฒนาคุณภาพองค์กร 
สําหรับหน่วยงานสนับสนุน
วิชาการ 

สัมมนา  -  โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 ฝ่ายประกันคุณภาพศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์อรรณพ  โพธิสุข 
นางสาววิลาวัลย์  บัวขํา 
นายนคร  บริพนธ์มงคล 
นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
นางศิริศศิเกษม  วิจิตร 

 

52 23 มิถุนายน 2559 
(08.30 - 12.00 น.) 

การให้บริการเพื่อสร้างความ
ประทับใจ 

อบรม  -  ห้อง ศ.ดร.สุดใจ  เหล่าสุนทร 
อาคารสํานักหอสมุดกลาง  
มศว ประสานมิตร 

กองการเจ้าหน้าที่  
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางวรรณ ี สมบุญประเสริฐ 
นายจักรพันธ์  อินสุด 

 

53 13 - 15 กรกฎาคม 
2559 

(08.30 - 16.30 น.) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การดําเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 
(33nd WUNCA)” 

ประชุม - อาคารจามจุรี ๑๐ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์ 
นายเฉลิมพล  คาํนิกรณ์ 
นายภาคภูมิ  แสนทอง 
นางสาวญาดา  คนสูงดี 
นางสาวธัญย์ธรฐ์  พงษ์เฉลิม 
นายปวริศร  เมธานันท์ 
นายถาวร  หงษ์ทอง 
นายวรเศรษฐ์  ธนะคูณเศรษฐ์ 
นายขจรวุฒิ  มณีฉาย 
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ลําดับ วัน / เดือน / ปี 
(เวลา) หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร ประเภท

ค่าลงทะเบียน
สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

และค่าอื่นๆ 
54 11 กรกฎาคม 2559 

(08.30 - 12.00 น.) 
จัดทําแผนการดําเนินงานของ
เครือข่ายฯ ด้านประกัน
คุณภาพ 

สัมมนา - ห้องเรียนอาคารเรียนรวม หลวง
สวัสดิศาสตรพุทธิ (Learning 
Tower) สํานักนวัตกรรมการ
เรียนรู้ 

ฝ่ายประกันคุณภาพศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์อรรณพ  โพธิสุข 
นางสาววิลาวัลย์  บัวขํา 
นายนคร  บริพนธ์มงคล 
นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
นางศิริศศิเกษม  วิจิตร 

 

55 25 กรกฎาคม 2559 
(08.00 - 16.00 น.) 

โครงการอบรม เรื่อง ระบบ
สตูดิโอเสมือน (3D Virtual 
Studio) 

อบรม  ห้องประชุมสิกขาบัณฑิต ชั้น 4 
อาคาร 14 สํานักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา มศว 

สํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา มศว 

นายปวริศร  เมธานันท์  

56 1 สิงหาคม 2559 
(08.00 - 16.00 น.) 

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 
หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาล
ใจกับภาษาอังกฤษ 

สัมมนา - ห้องบรรยาย บัวศรี ชั้น 11 
สํานักคอมพิวเตอร์ อาคาร
นวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.
สาโรช บัวศรี 

สํานักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ 
- ผู้บริหาร 1 คน 
- สํานักงานผู้อํานวยการ 13 คน 
- ฝ่ายระบบสารสนเทศ 14 คน 
- ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 8 คน 
- ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 7 คน 
- บุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
(ปฏิบัติงานสํานกัคอมพิวเตอร์) 2 
คน 

 

57 2 สิงหาคม 2559 
(09.00 - 13.00 น.) 

Innovation Roadshow 
2016 "Together by 
Design" 

สัมมนา  โรงแรมอินเตอร์คอนดิเนนตัล สี่
แยกราชประสงค์ (BTS ชิดลม) 
ห้องพินนาเคิล ชั้น 4 

บริษัท โพลีคอม นายสันติ  สุขยานันท์ 
นายจักรพันธ์  อินสุด 
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ลําดับ วัน / เดือน / ปี 
(เวลา) หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร ประเภท

ค่าลงทะเบียน
สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

และค่าอื่นๆ 
58 9 สิงหาคม 2559 

(08.30 - 16.00 น.) 
โครงการอบรม "การจัดทํา
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
รายบุคคล (KPI) และ
สมรรถนะ (Competency)” 
ประจําปี พ.ศ. 2559" 

สัมมนา - ห้องบรรยาย บัวศรี ชั้น 11 
สํานักคอมพิวเตอร์ อาคาร
นวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.
สาโรช บัวศรี 

สํานักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ 
- ผู้บริหาร 1 คน 
- สํานักงานผู้อํานวยการ 12 คน 
- ฝ่ายระบบสารสนเทศ 13 คน 
- ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 9 คน 
- ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 8 คน 
- บุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
(ปฏิบัติงานสํานกัคอมพิวเตอร์) 3 
คน 

 

59 1 - 3  สิงหาคม 2559
(08.30 - 16.00 น.) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ฝึก Facilitator สําหรับ
โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 

อบรม - โรงแรม จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน นายธนรรณพ  อินตาสาย  

60 2 สิงหาคม 2559 
(08.30 - 15.45 น.) 

SAP Solution Summit สัมมนา  Pinnacle 4-6, 4th Floor, 
InterContinental Bangkok 

SAP Thailand นางสาวกัลยา  พันธุมะผล 
นายกฤษดา  ศรีสกุล 

 

61 30 สิงหาคม 2559 
(08.00 - 17.00 น.) 

Dell Future Ready Tour 
2016 เทรนด์ เทคโนโลยีที่
พลิกโฉมองค์กรสู่ยุค Digital 
Organization 

สัมมนา - ห้องบอลล์รูม ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ 

บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จํากัด 

นายสันติ  สุขยานันท์ 
นายจักรพันธ์  อินสุด 
นายอุดร วงษ์ไทย 
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ลําดับ วัน / เดือน / ปี 
(เวลา) หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร ประเภท

ค่าลงทะเบียน
สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

และค่าอื่นๆ 
62 24 สิงหาคม 2559 

(12.00 - 16.30 น.) 
สทน.รักษ์สิ่งแวดล้อม-การคัด
แยกขยะและการนําไปใช้
ประโยชน์ 

อบรม  ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มศว 
องครักษ์ 

ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ 
การจัดการขนส่งและ 
ความปลอดภัย มศว องครักษ์ 

นายเฉลิมพล  คาํนิกรณ์  

63 29 - 31 สิงหาคม 
และ 

2, 5 - 9 กันยายน 
2559 

(08.30 - 16.00 น.) 

Basic Cloud Infrastructure 
สําหรับผู้ดูแลระบบ 

สัมมนา  ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
สํานักงานสง่เสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 ถนนแจ้งวัฒนะ 

สํานักงานสง่เสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์  

29 - 31 สิงหาคม 
และ 

1 - 9 กันยายน 2559
(08.30 - 16.00 น.) 

นายธนกฤต  อุบลวัฒน์ 
นางสาวธัญย์ธรฐ์  พงษ์เฉลิม 

 

64 31 สิงหาคม 2559 
(13.00 - 16.40 น.) 

Digital Transformation กล
ยุทธ์ในยุคปัจจุบันที่ไม่ควร
มองข้าม 

สัมมนา - โรงแรม VIE Hotel บริษัท ไอ แอม คอนซัลติ้ง 
จํากัด 

นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวัสดิ์ 
นางสาวกัลยา  พันธุมะผล 
นางสาวสุทิสา  ลื้อนันต์ศักดิ์ศิริ 
นายกฤษดา  ศรีสกุล 
นางสาวญาดา  คนสูงดี 

 

65 12 กันยายน 2559 
(12.40 - 16.00 น.) 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KPI 
และการใช้ข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อการบริหาร
สถานศึกษา 

สัมมนา - IBM Innovation Center ชั้น G 
อาคารเอสพี ทาวเวอร์ ถนน
พหลโยธิน (ใกล้กับสถานี
รถไฟฟ้าอารีย์) 

IBM Innovation Center 
ร่วมกับบริษัท Infolyst 

นางสาวสุทิสา  ลื้อนันต์ศักดิ์ศิริ 
นางสาวกัลยา  พันธุมะผล 

 



รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559) 

หนา้ 30  
สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

 SWUCC Report Computer Center, Srinakharinwirot University 

ลําดับ วัน / เดือน / ปี 
(เวลา) หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร ประเภท

ค่าลงทะเบียน
สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

และค่าอื่นๆ 
66 13 กันยายน 2559 

(13.00 - 16.00 น.) 
นวัตกรรมใหม่ที่สนับสนุน
ทางด้านการศึกษา 

ดูงาน - บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) 
จํากัด ชั้น 42 อาคารเอ็มไพร์
ทาวเวอร์ 

สํานักคอมพิวเตอร์ นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล 
นายปวริศร  เมธานันท์ 
นายภัทรชัย  ไชยมงคล 
นายจักรพันธ์  อินสุด 

 

67 21 กันยายน 2559 
(09.00 - 16.00 น.) 

Terabyte Solution Day 
2016 

สัมมนา - ห้องแอสเตอร์บอลรูม โรงแรม 
เดอะ เซนต์ รีจีส กรุงเทพฯ 
(The St.Regis Bangkok 
Hotel) 

บริษัทเทอร์ราไบท์ เน็ท 
โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 

นายนคร  บริพนธ์มงคล 
นายภาคภูมิ  แสนทอง 
นางสาวกัลยา  พันธุมะผล 
นายพงษ์ทิพย์  นาคประสบสุข 

 

68 16 กันยายน 2559 
(12.30 - 16.45 น.) 

Digital Transformation 
with SAP S/4 HANA 

สัมมนา - โรงแรม JW Marriott Bangkok 
Hotel, Salon B Room 

Atos นายนคร  บริพนธ์มงคล 
นางสาวญาดา  คนสูงดี 

 

 
 
 
 



 

หนา้ 31 
สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ภาพกิจกรรม   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง "การสร้างเครื่องมือวิจัยสาํหรบัการประกันคุณภาพการศึกษา"  
เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สนุทร แก้วลาย ช้ัน 12 สํานักคอมพิวเตอร์ และห้อง

ประชุมทางไกล VC 2 สํานักคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์  



รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559) 

หนา้ 32  
สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

 SWUCC Report Computer Center, Srinakharinwirot University 

  

  

  

  
โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อระหว่างเดือนมีนาคม 2559 - มิถุนายน 2559  
ณ ห้องปฏิบัตกิารฝึกอบรมคอมพวิเตอร์ ช้ัน 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร 



รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559) 

หนา้ 33  
สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

 SWUCC Report Computer Center, Srinakharinwirot University 

  

  

  

  
 
 

โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อระหว่างเดือนมีนาคม 2559 - มิถุนายน 2559  
ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร  

และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์



รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559) 
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สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

 SWUCC Report Computer Center, Srinakharinwirot University 

  

  

  

  
  โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อระหว่างเดือนมีนาคม 2559 - มิถุนายน 2559  

ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร  
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์



รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559) 

หนา้ 35  
สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

 SWUCC Report Computer Center, Srinakharinwirot University 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง "การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักคอมพิวเตอร์  

ปี พ.ศ.2560-2564" 
เมื่อวันท่ี 2 - 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00-17.30 น. 

ณ บริเวณห้องโถง ช้ัน 12 สํานักคอมพิวเตอร์  
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559) 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง "การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักคอมพิวเตอร์  

ปี พ.ศ.2560-2564" 
เมื่อวันท่ี 17 - 19 พฤษภาคม 2559  

ณ โรงแรมเซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท และวิลลา  
อําเภอเมือง จังหวัดตราด 

 



รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559) 
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โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน  
หัวข้อ "การสร้างแรงบันดาลใจกับภาษาอังกฤษ" 

เม่ือวันจันทร์ท่ี 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. 
ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 สํานักคอมพิวเตอร์  
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 



รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559) 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทําตัวชี้วัด 
การปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI)  
และสมรรถนะ (Competency)" 

เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-17.00 น.  
ณ บริเวณโถง ชั้น 12 สํานักคอมพิวเตอร์  

อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 


