
 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 Computer Center, Srinakharinwirot University 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

กันยายน ๒๕๕๗ 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 



 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 Computer Center, Srinakharinwirot University 

สารบัญ 

สว่นท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไป .......................................................................................................................... 3 

ความเป็นมา ................................................................................................................................... 3 

ปรัชญา .......................................................................................................................................... 4 

ปณิธาน.......................................................................................................................................... 4 

วิสยัทศัน์ ........................................................................................................................................ 4 

พนัธกิจ .......................................................................................................................................... 4 

ภารกิจ ........................................................................................................................................... 4 

คา่นิยมหลกัและวฒันธรรมองค์กร .................................................................................................... 4 

ยทุธศาสตร์ ..................................................................................................................................... 5 

โครงสร้างสํานกัคอมพิวเตอร์............................................................................................................ 6 

สว่นท่ี 2 ข้อมลูบคุลากร ....................................................................................................................... 7 

อตัรากําลงั ..................................................................................................................................... 7 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านบคุลากร ................................................................. 8 

สมรรถนะท่ีต้องการของบคุลากร ...................................................................................................... 9 

สว่นท่ี 3 การพฒันาบคุลากร .............................................................................................................. 11 

หลกัการและเหตผุล ...................................................................................................................... 15 

วตัถปุระสงค์ ................................................................................................................................. 16 

เป้าหมายของการพฒันาบคุลากร .................................................................................................. 17 

ตวัชีว้ดัการพฒันาบคุลากร ............................................................................................................ 17 

งบประมาณท่ีใช้ในการพฒันาบคุลากร ........................................................................................... 18 

แผนการดําเนินการพฒันาบคุลากร ................................................................................................ 19 

ประโยชน์ของการพฒันาบคุลากรและการจดัการความรู้ .................................................................. 20 

ภาคผนวก ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

ผลสํารวจความต้องการพฒันาบคุลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ................................................... 11 

 



3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การจดัสรรอตัราพนกังานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนนุวชิาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

สาํนกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 

ความเป็นมา 

สํานกัคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้เร่ิมดําเนินงานอย่าง
เป็นทางการตัง้แต ่ปี 2525 ในรูปแบบของโครงการจดัตัง้สํานกับริการคอมพิวเตอร์ ตอ่มาได้รับการยกฐานะ
ขึน้เป็นส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ืองการแบง่ส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2536 วันท่ี 29 ธันวาคม 2536 และให้มีสํานักงาน
เลขานุการในสํานักคอมพิวเตอร์ ในการบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร์นัน้ มีผู้ อํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร์ ทําหน้าท่ีในการกํากบัดแูล 

ในการบริหารงานภายในสํานกัคอมพิวเตอร์นัน้ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกบัภารกิจหลกั สํานกัคอมพิวเตอร์ได้จดัแบง่สว่นราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ดงันี  ้

 สํานกังานผู้ อํานวยการ 

 ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

 ฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ 

 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 

โดยได้ดําเนินการขออนุมตัิและผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ เม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม 2544 

สํานักคอมพิวเตอร์มีภารกิจหลักในด้านการประสานงาน การจัดทํา และการวางแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้านการมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลยั 
ดําเนินการจดัให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้านการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ของมหาวิทยาลยั ด้านการให้บริการห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์เพ่ือการเรียนการสอนและการ
วิจยั ตลอดจนด้านการให้บริการวิชาการ การฝึกอบรม และการให้คําปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และ
อปุกรณ์ 
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ปรัชญา 

พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์สงัคมแหง่การเรียนรู้ 

ปณิธาน 

มุง่พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์สงัคมแหง่การเรียนรู้ด้วยปัญญาและคณุธรรม 

วิสัยทศัน์ 

พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการส่ือสารและการสร้างองค์ความรู้เพ่ือพฒันาภารกิจของ
มหาวิทยาลยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

พันธกจิ 

สํานกัคอมพิวเตอร์ เป็นหนว่ยงานดําเนินการและประสานงานการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พฒันามหาวิทยาลยั 

ภารกจิ 

1. วางแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 
2. บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 
3. บริการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลยั 
4. บริการการใช้ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ 
5. บริการวิชาการ 
6. 6.สนบัสนนุงานวิจยัและงานอ่ืนๆ 

ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร 

ในการบริหารงานสํานกัคอมพิวเตอร์จําเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากคณาจารย์ท่ีมาชว่ยงานท่ี
สํานกัคอมพิวเตอร์และต้องการความร่วมมือจากบุคลากรสํานกัคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากการร่วมสร้าง

คา่นิยมหลกั (core value) เพ่ือให้ทกุคนในสํานกัคอมพิวเตอร์มีจุดหมายการดําเนินงานร่วมกัน และ
พร้อมนําพาสํานกัคอมพิวเตอร์ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน จึงได้ร่วมกําหนดคา่นิยมหลกักับบุคลากรของสํานกั
คอมพิวเตอร์ไว้ดงันี ้สํานกัคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนบัสนุนท่ีสรรค์สร้างงานบริการไอทีชัน้เลิศให้กับ 
มศว และสงัคม 
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We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services ซึง่มีความหมาย ดงันี ้

ตัวย่อ มาจาก ความหมาย 
S Service mind มุง่สร้างสรรค์การบริการท่ีดี 
T Teamwork มุง่การทํางานเป็นทีม 
R Responsibility มุง่สร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
I Innovation มุง่สร้างสรรค์นวตักรรม 
V Value มุง่สร้างคณุคา่แก่องค์กรและสงัคม 
E Ethics & Engagement มุง่สร้างจริยธรรมและรักองค์กร 

ยุทธศาสตร์ 

จากพันธกิจและภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัย สํานัก
คอมพิวเตอร์จงึได้กําหนดยทุธศาสตร์เพ่ือการพฒันางานสําหรับ ปี 2555- 2559 ไว้ 5 ประการ ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาภารกิจของ
มหาวิทยาลัยส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มี
ศกัยภาพสามารถรองรับภารกิจของมหาวิทยาลยัทัง้ด้านการบริหาร การเรียนการสอน การวิจยั ทํานบุํารุง
ศลิปวฒันธรรมและบริการวิชาการแก่สงัคม 

ยทุธศาสตร์ 2 พฒันาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัเพ่ือรองรับภารกิจของมหาวิทยาลยัอย่าง
ครบวงจรส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศให้การดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ยทุธศาสตร์ 3 พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการค้นคว้าวิจยัและการเรียนการ
สอนส่งเสริมและพัฒนาศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ  

ยทุธศาสตร์ 4 สง่เสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย ส่งเสริม
และพฒันาการให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สงัคม 

ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบการบริหารสํานกัคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ พฒันาระบบการ
บริหารและการจดัโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สอดรับภารกิจและมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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โครงสร้างสาํนักคอมพวิเตอร์ 

ในด้านการบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร์ มีผู้ อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์เ ป็น
ผู้ บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร์ทําหน้าท่ีกํากับดูแล นโยบายและการ
บริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร์ มีรองผู้ อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร์รับผิดชอบกํากับดแูลการดําเนินงานตามภารกิจในฝ่ายต่างๆ และเพ่ือให้การปฏิบตัิงานตาม
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานกัคอมพิวเตอร์จึงกําหนดให้มี
เลขานุการสํานักงานผู้ อํานวยการดแูลรับผิดชอบงานของสํานักงานผู้ อํานวยการ และมีบุคลากรปฏิบตัิ
หน้าท่ีหวัหน้างานประจําฝ่ายเพ่ือดแูลรับผิดชอบงานของแตล่ะฝ่าย ดงัแสดงตามแผนภูมิการบริหารงาน
ภายในดงันี ้

 

ภาพท่ี 1 แผนภมูิแสดงโครงสร้างการบริหารงานของสํานกัคอมพิวเตอร์  
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลบุคลากร 

อัตรากาํลัง 

สํานักคอมพิวเตอร์มีอัตราท่ีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนทัง้สิน้  
47 อตัรา ดงันี ้

ตําแหนง่ 

ประเภทบคุลากร 

รวม ข้าราชการ 
พนกังานมหาวิทยาลยั 

เงินแผน่ดิน เงินรายได้ 
มีคนครอง มีคนครอง อตัราวา่ง มีคนครอง อตัราวา่ง 

สาํนกังานผู้อํานวยการสาํนกัคอมพิวเตอร์      
1. ผู้บริหาร (ผู้อํานวยการกอง หรือ

เทียบเทา่ - เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทัว่ไป 7, 8) 

1 - - - - 1 

2. นกัวิชาการศกึษา 1 - - - - 1 
3. นกัวิชาการเงินและบญัชี - 1 - 1 - 2 
4. นกัวิชาการพสัด ุ 1 - - 1 - 2 
5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป - 1 - 1 - 2 
6. ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร 1 - - 3 - 4 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ       
7. นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 7 - 4 2 15 

ฝ่ายระบบคอมพวิเตอร์และเครือขา่ย      
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 6 - 1 - 9 

ฝ่ายปฏิบตัิการและบริการ       
8. ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4 - - 7 - 11 

รวม 12 15 - 18 2 47 
โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ 
ศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูมหาวิทยาลยั 

      

นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ - 3 - - - 3 

ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 

ตารางท่ี 1 แสดงอตัรากําลงัของบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์  
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านบุคลากร 

จากผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา สํานกัคอมพิวเตอร์ได้ทบทวนผลการดําเนินงาน โดยนํา
ผลการประเมินด้านประกนัคณุภาพการศึกษาภายในปีการศกึษา 2556 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ สํานกัคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับภารกิจของมหาวิทยาลยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตลอดจน
ผลการดําเนินงานตามนโยบายแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั มาวิเคราะห์จดุออ่น จดุแข็ง โอกาส และ
ภาวะคกุคามเพ่ือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ในการพฒันาสํานกัคอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 
2559 ซึง่ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของสํานกัคอมพิวเตอร์ ดงันี ้

จุดแข็ง (Strength) 

1. บคุลากรมีความสามคัคี ชว่ยเหลือกนัเพ่ือผลกัดนัในงานสูค่วามสําเร็จ (Team Work) 

2. บคุลากรมีความรู้ความสามารถและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบตัหิน้าท่ี 

3. บคุลากรสว่นใหญ่อยูใ่นวยัท่ีมีพลงัในการทํางานอย่างเตม็ท่ี 

4. มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานให้กบับคุลากร ในด้านการจดัหาคา่ตอบแทนพิเศษ 
เชน่ สาขาขาดแคลน  

5. บคุลากรมีทกัษะและความมุง่มัน่ในการสร้างสรรค์งานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. บคุลากรของเรามีความสามคัคีชว่ยเหลือกนัดีมีมนษุย์สมัพนัธ์ระหวา่งกนัดี  

7. บคุลากรมีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและทุม่เทในการทํางาน 

8. บคุลากรมีความสามคัคีในการทํางาน 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผลกระทบจากการลาออกของบคุลากรทําให้งานไมส่ามารถพฒันาตอ่ได้ /มีการชะลอการ
พฒันา และทําให้บคุลากรท่ีปฏิบตังิานอยู่ต้องรับภาระงานมากขึน้ 

2. ไมมี่แผนการพฒันาบคุลากรให้มีการก้าวหน้าทาง สายงานอยา่งชดัเจน  
3. อตัราคา่ตอบแทนไมเ่หมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ 

4. งบสวสัดกิารของบคุลากรไม่เพียงพอ (สวสัดิการสําหรับบคุลากร (พนกังาน) ยงัน้อย) 

โอกาส (OPPORTUNITIES) 

1. บคุลากรได้รับโอกาสในการพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถจากหนว่ยงาน
ภายนอกอยา่งตอ่เน่ือง เชน่ การรับเชิญให้เข้าร่วมการอบรม/สมัมนาจากภายนอก
หนว่ยงาน การได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้กบัหนว่ยงานภายนอกหนว่ยงาน เป็นต้น 
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อุปสรรค (THREATS) 
1. บคุลากรท่ีมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสงูมีความเป็นท่ีต้องการของ

ตลาดแรงงานและมีความขาดแคลน ทําให้หนว่ยงานไมส่ามารถรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ และทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสงูไว้ได้ และไมส่ามารถสรรหา
บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาทดแทนเพ่ือปฏิบตังิานได้อยา่งตอ่เน่ือง 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการแขง่ขนัสงูและมีการพฒันาเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาทําให้
บคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีการพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพ่ือไมใ่ห้ล้าหลงั
กวา่เทคโนโลยี 

สมรรถนะที่ต้องการของบุคลากร 

สํานกัคอมพิวเตอร์ได้กําหนดสมรรถนะท่ีต้องการของบคุลากรทกุประเภททกุสายงานไว้ดงันี ้

สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ คาํจาํกัดความ 
การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ ความมุง่มัน่จะปฏิบตัหิน้าท่ีราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานท่ีมีอยู่ 

โดยมาตรฐานท่ีมีอยู ่โดยมาตรฐานนีอ้าจเป็นผลการปฏิบตังิานท่ีผ่าน
มาของตนเอง หรือเกณฑ์วดัผลสมัฤทธ์ิท่ีหนว่ยงานกําหนดขึน้ อีกทัง้ยงั
หมายรวมถึงการสร้างสรรค์พฒันาผลงานหรือกระบวนการการ
ปฏิบตังิานตามเป้าหมายท่ียากและท้าทายชนิดท่ีอาจไมเ่คยมีผู้ใด
สามารถกระทําได้มาก่อน 

การบริการท่ีดี ความตัง้ใจและความพยายามของบคุลากรในการให้บริการตอ่
ประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การสัง่สมความเช่ียวชาญใน
งานอาชีพ 

ความสนใจใฝ่รู้ สัง่สม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบตัิหน้าท่ี
ราชการด้วยการศกึษา ค้นคว้า และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง จน
สามารถประยกุต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีตา่ง ๆ เข้ากบัการ
ปฏิบตัริาชการให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

การยึดมัน่ในความถกูต้อง
ชอบธรรม และจริยธรรม 

การดํารงตนและประพฤติปฏิบตัอิยา่งถกูต้องเหมาะสมทัง้ ตาม
กฎหมายคณุธรรม จรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ 

การทํางานเป็นทีม ความตัง้ใจท่ีจะทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน เป็นสว่นหนึง่ของทีม หรือหน่วยงาน 
โดยผู้ปฏิบตัมีิฐานะเป็นสมาชิก ไมจํ่าเป็นต้องมีฐานะหวัหน้าทีม รวมทัง้
ความสามารถในการสร้างและรักษาสมัพนัธภาพกบัสมาชิกในทีม 
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 

สมรรถนะ คาํจาํกัดความ 
การมองภาพองค์รวม การคิดในเชิงสงัเคราะห์ มองภาพองค์รวม โดยการจบัประเดน็ สรุป

รูปแบบเช่ือมโยงหรือประยกุต์แนวทางจากสถานการณ์ ข้อมลู หรือ
ทศันะตา่งๆ จนได้เป็นกรอบความคดิหรือแนวคิดใหม่ 

การคิดวิเคราะห์ การทําความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเดน็ปัญหา แนวคิด
โดยการแยกแยะประเดน็ออกเป็นสว่นยอ่ยๆ หรือทีละขัน้ตอน รวมถึง
การจดัหมวดหมู่อยา่งเป็นระบบระเบียบเทียบแง่มนุตา่ง ๆ สามารถ
ลําดบัความสําคญั ชว่งเวลา เหตแุละผลท่ีมาท่ีไปของกรณีตา่ง ๆ ได้ 

ศลิปการส่ือสารและจงูใจ ความสามารถท่ีจะส่ือความด้วยการเขียน พดู โดยใช้ส่ือตา่ง ๆ เพ่ือให้
ผู้ อ่ืนเข้าใจยอมรับ และสนบัสนนุความคิดของตน 

การสืบเสาะหาข้อมลู ความใฝ่รู้เชิงลกึท่ีจะแสวงหาข้อมลูเก่ีบกบัสถานการณ์ ภูมิหลงั ประวตัิ
ความเป็นมา ประเดน็ปัญหา หรือเร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือจะเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบตังิาน 

ความผกูพนัท่ีมีตอ่องค์กร จิตสํานกึหรือความตัง้ใจท่ีจะแสดงออกซึง่พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบั
ความต้องการและเป้าหมายของหนว่ยงาน ยึกถือประโยชน์ของ
สถาบนัอดุมศกึษาเป็นท่ีตัง้ก่อนประโยชน์สว่นตวั 
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ผลสาํรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ที่ ช่ือ-นามสกุล หัวข้อการอบรม วัน - เวลา สถานที่ ค่าลงทะเบียน ประโยชน์ที่ได้รับ 

1 ภาคภมูิ แสนทอง Server Virtualization with 
Windows Server Hyper-V 
and System Center 

23-25 มีนาคม 
2558 

ERT Training 
Center 

20,000  ศกึษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือน 
เพ่ือนํามาเตรียมความพร้อมในการใช้
งาน ระบบเคร่ืองแมข่า่ยของ
มหาวิทยาลยั  

2 ธนกฤกต อบุลวฒัน์ Network Security 
Management, Monitoring 
and Troubleshooting 
Workshop  

16-20 มีนาคม 
2558 

บจก. เอซิส โปร
เฟสชัน่นลั เซ็น
เตอร์ 

27,500  1.เพ่ือศกึษาโดยมุง่เน้นไปท่ี การ
ออกแบบ การติดตัง้ การกําหนดคา่ 
และเคร่ืองมือในการดําเนินงาน  
2.เพ่ือสนบัสนนุการตรวจสอบ การ
แก้ไขปัญหา และการบริหารจดัการ
ของเครือขา่ยภายในมหาวิทยาลยั 

3 เฉลิมพล คํานิกรณ์ Network/Internet Forensic 
and Intrusion Log Analysis  

18-22 
มิถนุายน 2558 

บจก. เอซิส โปร
เฟสชัน่นลั เซ็น
เตอร์ 

27,500  1.เพ่ือการศกึษาเคร่ืองมือตรวจสอบผู้
บกุรุกเครือขา่ย  
2. ศกึษาเรียนรู้วิธีวิเคราะห์การจราจร
ทางเครือขา่ย  
3. เพ่ือศึก๋ษาวิเคราะห์การโจมตี
เครือข่ายรูปแบบตา่งๆ เพ่ือนํามาปรับ
ใช้ในการป้องกนัเครือขา่ยของ
มหาวิทยาลยั 

https://training.acisonline.net/course_outline.php?course=NAT&course_id=8
https://training.acisonline.net/course_outline.php?course=NAT&course_id=8
https://training.acisonline.net/course_outline.php?course=NAT&course_id=8
https://training.acisonline.net/course_outline.php?course=NAT&course_id=8
https://training.acisonline.net/course_outline.php?course=NFA&course_id=150
https://training.acisonline.net/course_outline.php?course=NFA&course_id=150
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ที่ ช่ือ-นามสกุล หัวข้อการอบรม วัน - เวลา สถานที่ ค่าลงทะเบียน ประโยชน์ที่ได้รับ 

4 ธนัยธร พงษ์เฉลิม Network/Internet Forensic 
and Intrusion Log Analysis 

18-22 
พฤษภาคม 
2558 

บจก. เอซิส โปร
เฟสชัน่นลั เซ็น
เตอร์ 

27,500  ได้รับความรู้เก่ียวกบัการสืบสวน และ
การวิเคราะห์การบกุรุกเข้าสูร่ะบบ
เครือข่าย 

5 ญาดา คนสงูดี Hacking and Auditing 
Wireless LAN Security 

25-27 มีนาคม 
2558 

บจก. เอซิส โปร
เฟสชัน่นลั เซ็น
เตอร์ 

19,500  ได้รับความรู้ในด้านการรักษาความ
ปลอดภยัของระบบเครือข่ายไร้สาย 

6. นายถาวร  หงษ์ทอง Network Administrator Over 
all basic Level 1 (NS 01) 

6-8 มกราคม 
2558 

ศนูย์อบรม EZ-
ADMIN Training 
Center 

2,275 นําความรู้มาประยกุต์ใช้การทํางาน 

7. นายอดุร  วงษ์ไทย Profession Networking 
Workshop Level 1 (NS 02) 

28-30 มกราคม 
2558 

ศนูย์อบรม EZ-
ADMIN Training 
Center 

2,275 นําความรู้มาประยกุต์ใช้การทํางาน 

8. นายไพโรจน์  ผาสวุรรณ์ Windows Server 2008 R2 
Over all basic Level 1 

12-14 มกราคม 
2558 

ศนูย์อบรม EZ-
ADMIN Training 
Center 

2,275 นําความรู้มาประยกุต์ใช้การทํางาน 

  Windows Server 2008 R2 
Over all basic level 2 

 ศนูย์อบรม EZ-
ADMIN Training 
Center 

2,275 นําความรู้มาประยกุต์ใช้การทํางาน 
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13 

ที่ ช่ือ-นามสกุล หัวข้อการอบรม วัน - เวลา สถานที่ ค่าลงทะเบียน ประโยชน์ที่ได้รับ 

8. นายไพโรจน์  ผาสวุรรณ์ 
(ตอ่) 

Windows Server 2008 R2 
Active Directory Disater & 
Security & Recovery 

26-27 มกราคม 
2558 

ศนูย์อบรม EZ-
ADMIN Training 
Center 

2,275 นําความรู้มาประยกุต์ใช้การทํางาน 

9. นายจกัรพนัธ์  อินสดุ Cent OS Linux Server Over 
all basic Level 1 

23-26 
กมุภาพนัธ์
2558 

ศนูย์อบรม EZ-
ADMIN Training 
Center 

2,275 นําความรู้มาประยกุต์ใช้การทํางาน 

10. นายขจรวฒุิ มณีฉาย ตดิตัง้และจดัการระบบ
อินเทอร์เน็ต Hotspot Server 
ด้วย MikroTik Router Level 1 

5-6 กมุภาพนัธ์ 
2558 

ศนูย์อบรม EZ-
ADMIN Training 
Center 

2,275 นําความรู้มาประยกุต์ใช้การทํางาน 

  ตดิตัง้และพฒันาระบบเครือขา่ย
ด้วย MikroTik Router Level 2 

12-13 
กมุภาพนัธ์ 
2558 

ศนูย์อบรม EZ-
ADMIN Training 
Center 

2,275 นําความรู้มาประยกุต์ใช้การทํางาน 

  Network Penetration Testing 
& Ethical Hacking Workshop 
(Hack-01) 

18-19 
กมุภาพนัธ์ 
2558 

ศนูย์อบรม EZ-
ADMIN Training 
Center 

2,275 นําความรู้มาประยกุต์ใช้การทํางาน 

11. นายอดุร  วงษ์ไทย จดัการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
Wireless Over all basic Level 
1 

22-23 มกราคม 
2558 

ศนูย์อบรม EZ-
ADMIN Training 
Center 

2,275 นําความรู้มาประยกุต์ใช้การทํางาน 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล หัวข้อการอบรม วัน - เวลา สถานที่ ค่าลงทะเบียน ประโยชน์ที่ได้รับ 

12. นายจกัรพนัธ์  อินสดุ CCNA 17,18,24,25 
มกราคม 2558 

ศนูย์อบรม EZ-
ADMIN Training 
Center 

2,275 นําความรู้มาประยกุต์ใช้การทํางาน 

  CCNP 21,22,28 
กมุภาพนัธ์ และ 
1 มีนาคม 
2558 

ศนูย์อบรม EZ-
ADMIN Training 
Center 

2,275 นําความรู้มาประยกุต์ใช้การทํางาน 

13 นายสนัต ิสขุยานนัท์ Information Technology and 
Security for Technical 

19-22 มกราคม 
2558 

ศนูย์อบรม EZ-
ADMIN Training 
Center 

2,275 นําความรู้มาประยกุต์ใช้การทํางาน 

14. นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง การบริหารงานพสัดภุาครัฐใน
วาระปีปฏิรูป 

24-26 
พฤศจิกายน 
2557 

โรงแรมโลตสั ปาง
สวนแก้ว ตําบลสุ
เทพ อําเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

6,000 นําความรู้มาประยกุต์ใช้การทํางาน 
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ส่วนที่ 3 
การพัฒนาบุคลากร 

หลักการและเหตุผล 

องค์กรท่ีเกิดขึน้ในสังคมทุกสังคมนัน้มีองค์ประกอบท่ีสําคัญ 4 ด้าน ด้วยกันคือ บุคลากร 
งบประมาณ วสัดอุุปกรณ์ และการบริหารหรือการจดัการ ซึ่งองค์ประกอบทัง้ 4 องค์ประกอบนี ้จะต้องมี
ลกัษณะท่ีมีความสอดคล้องกัน มีความสมดลุซึ่งกันและกัน องค์ประกอบด้านบุคลากรเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งท่ีจะต้องทําหน้าท่ีปฏิบตัภิารกิจตามท่ีได้รับมอบหมายในงานท่ีแตกตา่งกนัไป เพ่ือให้องค์กรนัน้ ๆ ได้มี
การเคล่ือนไหวและดําเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายขององค์กรหรือเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และก่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานตา่ง ๆ  

บคุลากรท่ีเข้าไปทําหน้าท่ีขององค์กรในตําแหนง่ตา่ง ๆ นัน้ จะต้องมีการปฏิบตังิานให้สําเร็จลลุว่ง
ไปด้วยดี แต่มิใช่เพียงแต่ต้องการให้ภารกิจดงักล่าวสําเร็จไปด้วยดีในเชิงปริมาณเท่านัน้ บคุลากรท่ีอยู่ใน
องค์กรจะต้องช่วยองค์กรให้มีความก้าวหน้าไปด้วยพร้อม ๆ กัน มีการพฒันาในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้องค์กร
สามารถแข่งขนักับองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีมีภารกิจเช่นเดียวกันได้เป็นอย่างดี ดงันัน้บุคลากรต้องจําเป็นจะต้องมี
การพฒันาตนเองในด้านความรู้ ความก้าวหน้าท่ีทนัสมยัขึน้ไปอีก และรวมไปถึงการพฒันาทกัษะตา่ง ๆ ท่ี
เป็นของบคุลากร เพ่ือจะได้นําเอาความรู้ ความคดิ ทกัษะท่ีเพิ่มมากขึน้นัน้มาประยกุต์ใช้ในงานของตนเอง 
และสิ่งนัน้จะเป็นผลกระทบตอ่เน่ืองท่ีให้องค์กรได้รับการพฒันาไปอีกทางหนึง่ 

นโยบายหรือแผนการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งท่ีอยู่ในงานการบริหาร
จดัการบคุคลหรือทรัพยากรมนษุย์ องค์กรตา่ง ๆ ในปัจจบุนัได้ตระหนกัถึงการพฒันาบคุลากรมากยิ่งขึน้ใน
ด้านความรู้ ทกัษะ ท่ีเก่ียวข้องในงาน และรวมไปถึงลักษณะทางด้านความผูกพนัท่ีมีต่อองค์กรความพึง
พอใจในงานท่ีบุคลากรนัน้ ๆ ได้ปฏิบัติอยู่ องค์กรต่าง ๆ จึงต้องกําหนดให้มีแผนงานพัฒนาบุคลากร
เพิ่มเตมิจากงานบริหารบคุคลทัว่ไปอีกสว่นหนึง่ 
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 สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีมีภารกิจท่ีสนับสนุน

ทางด้านวิชาการให้กบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีภารกิจการเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลยั 
ซึ่งภารกิจดงักล่าวนัน้เก่ียวข้องเป็นอย่างมากกับเทคโนโลยีทางด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีจะให้ทําให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยดําเนินไปได้อย่าง
ตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ บคุลากรท่ีเข้าทําหน้าท่ีในสํานกัคอมพิวเตอร์จึงจําเป็นจะต้องมีความรู้ 
ความสามารถท่ีจะสามารถได้รับการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติม เพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีตา่ง ๆ และสามารถประยกุต์มาใช้ในงานของสํานกัคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี ประกอบกบันโยบาย
หรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีต้องให้มีแผนงาน นโยบาย และกลยุทธ์
ทางด้านการพฒันาบุคลากรอย่างชดัเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ และถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล
การปฏิบตัิงานราชการของหน่วยงานด้วย สํานกัคอมพิวเตอร์จึงได้ดําเนินการจดัทําแผนงานการพัฒนา
บุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีมีลกัษณะเป็นรูปธรรมชัดเจนและสามารถปฏิบตัิได้ เพ่ือให้
เป็นการเสริมและสนบัสนนุภารกิจท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึน้  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรของสํานกัคอมพิวเตอร์ได้มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในงานหรือ
วิชาชีพ หรือหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ให้มากยิ่งขึน้ 

2. เพ่ือให้บุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ได้มีการนําเอาความรู้ท่ีได้รับการพัฒนานัน้ มา
ประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบตัภิารกิจของสํานกัคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึน้ 

3. เพ่ือให้บุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ได้มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานมากยิ่งขึน้ 
ภายหลงัการพฒันาความรู้ ความสามารถ 

4. เพ่ือให้บคุลากรของสํานกัคอมพิวเตอร์ได้มีความผกูพนักบัองค์กรมากย่ิงขึน้ ทัง้นีเ้น่ืองจาก
การพฒันาความรู้ ความสามารถเพิ่มขึน้ 

5. เพ่ือวางแนวทางท่ีจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากรของสํานัก
คอมพิวเตอร์ในอนาคต  
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 เป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร 

สํานกัคอมพิวเตอร์ได้กําหนดเป้าหมายให้มีการพฒันาบุคลากรของสํานกัคอมพิวเตอร์ ในการ
เพิ่มพนูความรู้ ความสามารถ ในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ 

 ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ (ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่ายฯ และระบบปฏิบตัิการตา่งๆ) ด้านงานการเงินและบญัชี เป็นต้น 

 ด้านการพฒันาความรู้และทกัษะในการปฏิบตัิงาน เช่น การใช้งานคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน 
การใช้งานระบบตา่งๆ และเทคโนโลยีตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบังานของมหาวิทยาลยั เป็นต้น 

 ด้านการพฒันาความรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะท่ีต้องการของบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ 
เชน่ ศลิปการส่ือสาร งานบริการ การทํางานเป็นทีม เป็นต้น  

 ด้านการพฒันาความรู้ด้านวิชาการอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ด้านการวิจยั ด้านการประกัน
คณุภาพการศกึษา เป็นต้น 

 ด้านการพฒันาด้านการจดัการและการบริหาร 
ทัง้นี ้กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกําหนดข้างต้นนัน้ สํานักคอมพิวเตอร์ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมใน

กิจกรรมทัง้ท่ีสํานกัคอมพิวเตอร์ดําเนินการจดักิจกรรมเอง และกิจกรรมท่ีหนว่ยงานภายนอกจดัขึน้  

สํานักคอมพิวเตอร์กําหนดให้บุคลากรท่ีเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรได้นําเสนอความรู้ 
ความสามารถท่ีได้รับการเพิ่มเติมตอ่สํานกัคอมพิวเตอร์ เพ่ือสํานกัคอมพิวเตอร์จะได้มีการประเมินผลการ
พฒันาบคุลากร เพ่ือนํามาพฒันา ปรับปรุง ตอ่ไป 

ตัวชีวั้ดการพัฒนาบุคลากร 

บคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ทุกคนจะต้องได้รับการสนบัสนุน ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมพฒันา
บคุลากรอยา่งน้อย 1 กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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 งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักคอมพิวเตอร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
บคุลากรของสํานกัคอมพิวเตอร์ทัง้หมด จํานวนทัง้สิน้ 1,663,500 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหม่ืนสามพนั
ห้าร้อยบาทถ้วน) จําแนกตามประเภทของเงินงบประมาณ ดงันี ้
ลาํดับ รายการ จาํนวนเงนิ แหล่งเงนิ ประเภท 

1. คา่ลงทะเบียนฝึกอบรม 57,500.00 งบประมาณแผน่ดนิ งบดําเนินงาน 
2. คา่ลงทะเบียนฝึกอบรม 100,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบดําเนินงาน 
3. คา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ 50,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบดําเนินงาน 
4. ทนุพฒันาบคุลากรสาย

สนบัสนนุวิชาการ 
756,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบเงินอดุหนนุ 

5. คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
สมัมนาท่ีจดัเอง 

350,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบรายจา่ยอ่ืน 

6. คา่ใช้จา่ยเจรจาความร่วมมือ
และศกึษาดงูาน 

50,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบรายจา่ยอ่ืน 

7. คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม
หรือสมัมนาภานในประเทศ 
และคา่ใช้จา่ยในการศกึษาดู
งานตา่งประเทศ 

250,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบรายจา่ยอ่ืน 

8. โครงการพฒันาสมรรถนะ
บคุลากรด้านความรู้สู่อาเซียน 

50,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบรายจา่ยอ่ืน 

 รวมทัง้สิน้ 1,663,500.00   

อย่างไรก็ตาม การพฒันาบุคลากร สํานกัคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกล่าวในตอนต้นยงัมี
สว่นท่ีไมต้่องใช้งบประมาณของหนว่ยงานด้วยเชน่กนั 
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การจดัสรรอตัราพนกังานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนนุวชิาการ ประจําปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2557 
สาํนกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

 
 แผนการดาํเนินการพัฒนาบุคลากร 

ในการพฒันาบคุลากร สํานกัคอมพิวเตอร์ได้กําหนดแผนการพฒันาท่ีสอดคล้องกบัภาระงานของ
บุคลากร ซึ่งประกอบไปด้วยการพฒันาด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ ด้านทกัษะในการปฏิบตัิงาน ด้านการ
บริหารและด้านความก้าวหน้าในตําแหนง่หน้าท่ี ดงันี ้

กิจกรรม 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ส.ค. 
57 

ก.ย. 
57 

ต.ค. 
57 

พ.ย. 
57 

ธ.ค. 
57 

ม.ค. 
58 

ก.พ. 
58 

มี.ค. 
58 

เม.ย. 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

1.สาํรวจความต้องการในการ
พฒันาบคุลากร 

              

2.สรุปผล และวิเคราะห์ความ
ต้องการในการพฒันาบคุลากร 

              

3.พฒันาบคุลากรในด้านตา่ง ๆ  
ได้แก่ 

              

- พฒันาความรู้และทกัษะ
ทางวชิาชีพ  

              

- พฒันาความรู้และทกัษะใน
การปฏิบตัิงาน  

              

- พฒันาความรู้เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะท่ี
ต้องการของบคุลากรสาํนกั
คอมพิวเตอร์  

              

- พฒันาความรู้ด้านวิชาการ
อื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  

              

- พฒันาด้านการจดัการและ
การบริหาร 

              

- โครงการสมัมนาประจําปี
บคุลากรสาํนกั
คอมพิวเตอร์ 

              

- โครงการพฒันาสมรรถนะ
ด้านภาษาสูป่ระชาคม
อาเซยีน 

              

4.รายงานผลการพฒันาบคุลากร               
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การจดัสรรอตัราพนกังานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนนุวชิาการ ประจําปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2557 
สาํนกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

 
 

กิจกรรม 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ส.ค. 
57 

ก.ย. 
57 

ต.ค. 
57 

พ.ย. 
57 

ธ.ค. 
57 

ม.ค. 
58 

ก.พ. 
58 

มี.ค. 
58 

เม.ย. 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

5.การประเมินผลและวิเคราะห์
ปัญหาจากดาํเนินการพฒันา
บคุลากร 

              

6.ปรับปรุงแผนการพฒันา
บคุลากร 

              

แผนการดําเนินงานการพฒันาบคุลากรของสํานกัคอมพิวเตอร์ท่ีกําหนดไว้ แตไ่ม่ได้ระบกิุจกรรม
ท่ีชดัเจน ทัง้นีเ้น่ืองจากการจดักิจกรรมตา่ง ๆ นัน้ ท่ีบง่บอกรายละเอียดสว่นใหญ่แล้วจะเป็นลกัษณะท่ีต้อง
รอการประสานงานกบัหนว่ยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลยัท่ีเป็นผู้จดักิจกรรมประเภทตา่ง ๆ นัน้ 

ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร 

1. บคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ได้พฒันา เพิ่มพนูความรู้ ความสามารถในด้านตา่ง ๆ ได้แก่ 
ด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ด้านวิชาการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ภาระงานและวิชาชีพด้านทกัษะ และด้านการ
บริหารงาน 

2. สํานกัคอมพิวเตอร์มีการดําเนินการจดัการความรู้ท่ีได้จากการพฒันาบคุลากรอยา่งเป็น
ระบบก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่องค์กรและบคุลากร 

3. สํานกัคอมพิวเตอร์มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผา่นกระบวนการจดัการความรู้ 

4. สํานกัคอมพิวเตอร์ได้ประโยชน์จากการประยกุต์ใช้ความรู้ ความสามารถท่ีได้รับเพิ่มเตมิ
ใหมข่องบคุลากรทําให้หนว่ยงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงานมากย่ิงขึน้ 

5. เพิ่มขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตังิานของบคุลากรท่ีได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการ
พฒันาบคุลากร 

6. บคุลากรมีความผกูพนัและความสามคัคีในองค์กรมากขึน้ 


