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ส่วนที่ 1 
แผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2563 

หลักการและเหตุผล 
องค์กรที่เกิดขึ้นในสังคมทุกสังคมน้ันมีองค์ประกอบที่สําคัญ 4 ด้าน ด้วยกันคือ บุคลากร งบประมาณ  

วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารหรือการจัดการ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบน้ี จะต้องมีลักษณะที่ม ี

ความสอดคล้องกัน มีความสมดุลซึ ่งกันและกัน องค์ประกอบด้านบุคลากรเป็นองค์ประกอบหนึ่งที ่จะต้อง 

ทําหน้าที่ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายในงานที่แตกต่างกันไป เพื่อให้องค์กรนั้นๆ ได้มีการเคลื่อนไหว

และดําเนินการไปสู ่จุดมุ ่งหมายขององค์กรหรือเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด

ประสิทธิผลตามเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานต่างๆ  

บุคลากรที่เข้าไปทําหน้าที่ขององค์กรในตําแหน่งต่างๆ นั้น จะต้องมีการปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วง 

ไปด้วยดี แต่มิใช่เพียงแต่ต้องการให้ภารกิจดังกล่าวสําเร็จไปด้วยดีในเชิงปริมาณเท่านั ้น บุคลากรที ่อยู่ 

ในองค์กรจะต้องช่วยองค์กรให้มีความก้าวหน้าไปด้วยพร้อมๆ กัน มีการพัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ือให้องค์กรสามารถ

แข่งขันกับองค์กรอ่ืนๆ ที่มีภารกิจเช่นเดียวกันได้เป็นอย่างดี ดังน้ันบุคลากรต้องจําเป็นจะต้องมีการพัฒนาตนเอง

ในด้านความรู้ ความก้าวหน้าที่ทันสมัยขึ้นไปอีก และรวมไปถึงการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เป็นของบุคลากร เพื่อ

จะได้นําเอาความรู ้ ความคิด ทักษะที ่เพิ ่มมากขึ ้นนั้นมาประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง และสิ ่งนั ้นจะเป็น

ผลกระทบต่อเน่ืองที่ให้องค์กรได้รับการพัฒนาไปอีกทางหนึ่ง 

นโยบายหรือแผนการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในงานการบริหารจัดการ

บุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ องค์กรต่างๆ ในปัจจุบันได้ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรมากย่ิงขึ้น ในด้านความรู้ 

ทักษะ  ที ่เ กี ่ยวข ้องในงาน  และรวมไปถ ึงล ักษณะทางด ้านความผ ูกพ ันที ่ม ีต ่อองค ์กร  ความพึงพอใจ 

ในงานที่บุคลากรนั้นๆ ได้ปฏิบัติอยู่ องค์กรต่างๆ จึงต้องกําหนดให้มีแผนงานพัฒนาบุคลากรเพ่ิมเติมจากงานบริหาร

บุคคลทั่วไปอีกส่วนหน่ึง 

สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นส่วนงานหนึ่งที่มีภารกิจที่สนับสนุนทางด้าน

วิชาการให้กับส่วนงานอื่นๆ ที่มีภารกิจการเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งภารกิจ

ดังกล่าวนั้นเกี ่ยวข้องเป็นอย่างมากกับเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอื ่นๆ ที ่จะทําให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยดําเนินไปได้อย่างต่อเนื ่องและมี

ประสิทธิภาพ ดังน้ัน  บุคลากรที่เข้าทําหน้าที่ในสํานักคอมพิวเตอร์จึงจําเป็นจะต้องมีความรู้ ความสามารถที่จะ

สามารถได้รับการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ และสามารถ

ประยุกต์มาใช้ในงานของสํานักคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี ประกอบกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ต้องให้มีแผนงาน นโยบาย และกลยุทธ์ทางด้านการพัฒนาบุคลากรอย่าง

ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด้วย สํานัก

คอมพิวเตอร์จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ เพื่อให้เป็นการเสริม

และสนับสนุนภารกิจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น  
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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในด้านทักษะทางวิชาชีพอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

โดยนอกจากการพัฒนาด้านวิชาชีพน้ัน บุคลากรยังมีการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ในด้านต่างๆ ดังน้ี  

- ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ (ระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่ายฯ และระบบปฏิบัติการต่างๆ) ด้านงานการเงินและบัญชี เป็นต้น 

- ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้งานคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การใช้

งานระบบต่างๆ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

- ด้านการพัฒนาความรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะที่ต้องการของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ เช่น 

ศิลปะการสื่อสาร งานบริการ การทํางานเป็นทีม เป็นต้น 

- ด้านการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ด้านการวิจัย ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา เป็นต้น 

- ด้านการพัฒนาด้านการจัดการและการบริหาร 

เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร 
บุคลากรทุกคนได้ร ับการพัฒนาความรู ้และทักษะเฉพาะในด้านทักษะทางวิชาชีพ อย่างน้อย  

1 ครั้ง ต่อปี  

ตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากร 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในด้านทักษะทางวิชาชีพ อย่างน้อย 1 

ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร 
บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะในงานที่รับผิดชอบ หรือด้าน

ทักษะทางวิชาชีพ ทําให้ส่วนงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงานมากย่ิงขึ้น 
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งบประมาณท่ีใช้ในการพฒันาบุคลากร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักคอมพิวเตอร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรของ

สํานักคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จํานวน 2,436,500.00 บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน ) จําแนก 

ตามประเภทของเงินงบประมาณ ดังน้ี  

ตารางที่ 1 งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน ประเภท 
1. เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

ตนเอง 

1,450,000.00 งบเงินอุดหนุน

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/

กิจกรรมที่จัดเอง 

316,500.00 งบรายจ่ายอ่ืน

3. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสัมมนา

ภายในประเทศและค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ 

200,000.00 งบรายจ่ายอ่ืน

4. ค่าใช้จ่ายเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงาน 100,000.00 งบรายจ่ายอ่ืน

5. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับ

บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปี 2563 

20,000.00 งบรายจ่ายอ่ืน

6. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมบุคลากรใน

ประเทศ 

250,000.00 งบรายจ่ายอ่ืน

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 100,000.00 งบรายจ่ายอ่ืน

 รวมทั้งสิ้น 2,436,500.00  

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวในตอนต้นยังมีส่วนที่ไม่ต้องใช้

งบประมาณของหน่วยงานด้วยเช่นกัน 
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แผนการดําเนินการพัฒนาบุคลากร 
ในการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร์ได้กําหนดแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับภาระงานของบุคลากร 

ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพ และในด้านทักษะในงานที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

ตารางที่ 2 แผนการดําเนินการพัฒนาบุคลากร 

กิจกรรม 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ก.ย.
62

ต.ค.
62

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
63

ก.พ.
63

มี.ค.
63

เม.ย.
63

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค.
62

ก.ย.
63

1. สํารวจความต้องการในการพัฒนา

บุคลากร 

     

2. สรุปผล และวิเคราะห์ความต้องการ

ในการพัฒนาบุคลากร 

     

3. พัฒนาบุคลากรในด้านทักษะวิชาชีพ            

4. โครงการสัมมนาประจําปีบุคลากร

สํานักคอมพิวเตอร์ 

      

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษา 

สู่ประชาคมอาเซียน 

      

6. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร              

7. การประเมินผลและวิเคราะห์ปัญหา

จากดําเนินการพัฒนาบุคลากร 

     

8. ปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร      

แผนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ที่กําหนดไว้ แต่ไม่ได้ระบุกิจกรรมที่ชัดเจน ทั้งน้ี  

เน่ืองจากการจัดกิจกรรมต่างๆ น้ัน ต้องรอการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้

จัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ  
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ส่วนที่ 2 
ผลการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร 

ผลการดําเนนิการพัฒนาบุคลากร  
สํานักคอมพิวเตอร์ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ส่งเสริมสนับสนุนให้

บุคลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในด้านทางวิชาชีพมีจํานวน 42 ครั้ง และรวมการพัฒนาทุกด้านมีจํานวน 46 ครั้ง โดยสามารถสรุปผลการ

ดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรได้ดังน้ี 

1. ตารางที่ 3 การพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกตามรายเดือน) 

  ด้านทักษะทางวิชาชพี รวมการพัฒนาทุกด้าน 

ปี พ.ศ. ประจําเดือน 
จํานวน 
(ครั้ง) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(ครั้ง) 

จํานวน 
(คน) 

2562 ตุลาคม 4 7 4 10

พฤศจิกายน 2 12 2 12

ธันวาคม 3 4 3 4 

2563 มกราคม 5 18 6 22

กุมภาพันธ ์ 3 6 3 7 

มีนาคม 6 4 6 4 

เมษายน 0 0 0 0 

พฤษภาคม 2 10 2 10

มิถุนายน 1 2 4 10

 กรกฎาคม 8 20 8 20

 สิงหาคม 1 6 1 6 

 กันยายน 7 32 7 32
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รูป 1 กราฟแสดงการพฒันาบุคลากรด้านทักษะทางวิชาชีพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกตามรายเดือน) 
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2. ตารางที่ 4 การพัฒนาบุคลากรด้านทักษะทางวิชาชีพ ประจําปีงบประมาณ 2563 (แยกตามฝ่าย) 

ประเภท 
จํานวนการเข้ารับการพัฒนา (ครั้ง) 

อบรม สัมมนา 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

ดูงาน บรรยาย เสวนา รวม 

- สํานักงานผู้อํานวยการ

สํานักคอมพิวเตอร์ 
8 3 - 3 4 - 18 

- ฝ่ายระบบสารสนเทศ 5 2 - 3 - - 10 

- ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย 
5 4 1 3 - - 13 

- ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 5 - 1 3 2 - 11 

- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสาร 
2 2 - 3 - - 7 

- ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 

องครักษ์ 

2 - - 3 1 - 6 

หมายเหตุ * ในจํานวนผลรวม เป็นการพัฒนาบุคลากรที่ผู้บริหารและบุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาบุคลากร

ร่วมกันรวมอยู่ด้วย
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ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ฝ่ายระบบสารสนเทศ

สํานักงานผู้อํานวยการ… 

กราฟแสดงจํานวนคร้ังของการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร (แยกตามฝ่าย)

อบรม สัมมนา ประชุม ดูงาน บรรยาย เสวนา



 

สํานักคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หน้า 8 SWUCC Report 
Computer Center, Srinakharinwirot University

Computer Center, Srinakharinwirot University
 

รูปที่ 2 กราฟแสดงจํานวนครั้งของการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร (แยกตามฝ่าย) 

นอกจากน้ี สํานักคอมพิวเตอร์ยังมีการดําเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถ และทักษะด้านต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยดําเนินการจัดการอบรมในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

ตารางที่ 5 การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ 

ที่ วัน/เวลา โครงการ สถานที ่
จํานวน 
(คน) 

1 วันจันทร์ท่ี 3 

กุมภาพันธ์ 2563 

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การดําเนินงานด้านการบริหารจัดการความ

ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน 

ISO 27001 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ท่าเรือแห่งประเทศไทย เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 

15 

2 วันอังคารท่ี 4 

กุมภาพันธ์ 2563 

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การดําเนินงานด้านการบริหารจัดการความ

ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน 

ISO 27001 

สํานักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

16 

3 วันพุธท่ี 5 กุมภาพันธ์ 

2563 

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การดําเนินงานด้านการบริหารจัดการความ

ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน 

ISO 27001 

สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15 
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ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัด 

สํานักคอมพิวเตอร์ได้กําหนดตัวช้ีวัดการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ให้บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในด้านทักษะทางวิชาชีพ  

อย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งสํานักคอมพิวเตอร์ได้ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ  

ด้านทักษะในงานที่รับผิดชอบ หรือด้านทักษะทางวิชาชีพ โดยมีบุคลากรได้ร ับการพัฒนาทั ้งสิ ้น  45 คน  

จากบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ทั้งสิ้น 46 คน คิดเป็นร้อยละ 97.83 

ตารางที่ 6 สรุปภาพรวมการเข้ารับการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะทางวิชาชีพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สรุปภาพรวมการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร จํานวน (คน) 
จํานวน
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 46 100%

บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา 45 97.83%

บุคลากรที่ยังไม่ได้เข้ารับการพัฒนา 1 2.17%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 กราฟแสดงจํานวนบุคลากรที่เข้ารับและยังไม่ได้เข้ารับการพัฒนา 

 

  
 

บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา
97.83%

บุคลากรที่ยังไม่ได้เข้ารับการพัฒนา
2.17%

กราฟแสดงจํานวนบุคลากรท่ีเข้ารับและยังไม่ได้เขา้รับการพฒันาด้านทกัษะ
ทางวิชาชีพ ประจําปีงบประมาณ 2562
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โดยนอกจากการพัฒนาด้านวิชาชีพน้ัน บุคลากรยังมีการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ใน

ด้านต่างๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี 

ตารางที่ 7 การเข้ารับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ในด้านต่างๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการ 
จํานวน 
(คน) 

ด้านการพัฒนาความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ 45 

ด้านการพัฒนาความรู้และทกัษะในการปฏิบัติงาน 5 

ด้านการพัฒนาความรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะที่ต้องการ - 

ด้านการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 5 

ด้านการพัฒนาด้านการจัดการและการบรหิาร 8 

หมายเหตุ *  ในจํานวน (คน) เป็นการพัฒนาบุคลากรที่ผู้บริหารและบุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน 

แต่เป็นการนับจํานวนตามรายบุคคล (ไม่นับซ้ํา) ซึ่งมีผู้ที่ได้เข้าร่วมการพัฒนามากกว่า 1 ครั้ง 
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ด้านการพัฒนาด้านการจัดการและการบริหาร

ด้านการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง

ด้านการพัฒนาความรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะที่ต้องการ

ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ

กราฟแสดงจํานวนคนของการเข้ารับพฒันาการเพิ่มพนูความรู้ความสามารถ 
ในด้านต่างๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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รูปที่ 4 กราฟแสดงจํานวนคนของการเข้ารับพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ในด้านต่างๆ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักคอมพิวเตอร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของ 

สํานักคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จํานวนทั้งสิ้น 2,436,500.- บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) และ

สํานักคอมพิวเตอร์ได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดําเนินการใช้จ่าย

งบประมาณไปทั้งสิ้น 184,502.01 บาท (หน่ึงแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสองบาทศูนย์หน่ึงสตางค์) สามารถจําแนก

ตามประเภทของเงินงบประมาณ ดังน้ี 

ตารางที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2563 

ลําดับ รายการ 
จํานวนเงิน 

ตามแผน ใช้จ่ายจริง คงเหลือ
1. เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาบุคลากรของ

หน่วยงานตนเอง 

1,450,000.00 - 1,450,000.00

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/

กิจกรรมที่จัดเอง 

316,500.00 - 316,500.00

3. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสัมมนา

ภายในประเทศและค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ดูงานต่างประเทศ 

200,000.00 - 200,000.00

4. ค่าใช้จ่ายเจรจาความร่วมมือและศึกษาดู

งาน 

100,000.00 - 100,000.00

5. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

สําหรับบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ 

ประจําปี 2563 

20,000.00 - 20,000.00

6. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

บุคลากรในประเทศ 

250,000.00 182,313.01 67,686.99

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ประเทศ 

100,000.00 2,189.00 97,811

 รวมทั้งสิ้น 2,436,500.00 184,502.01 2,251,997.99 
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รูปที่ 5 กราฟแสดงข้อมูลคา่ใช้จ่ายของการพัฒนาบุคลากร 

 
รูปที่ 6 กราฟแสดงข้อมูลคา่ใช้จ่ายของการพัฒนาบุคลากร  

2.19% 

72.93%
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมบุคลากรในประเทศ

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปี 2563

ค่าใช้จ่ายเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงาน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสัมมนาภายในประเทศและ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/กิจกรรมท่ีจัดเอง

เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตนเอง

ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (แยกตามรายการ)

ใช้จ่ายจริง
184,502.01

7.57%

คงเหลือ
2,251,997.99

92.43%

ข้อมูลผลรวมค่าใช้จ่ายในการพฒันาบุคลากร
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลสถิติการพัฒนาบุคลากร ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ 
วัน / เดือน / ปี 

(เวลา) 
หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร ประเภท สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

ด้านการ 
พัฒนาความรู้ 

จํานวน
ชั่วโมง 

1 2 ตุลาคม 2562

(08.00 - 16.30 น.) 

TechTalkThai: Enterprise Tech for 

IT Professionals 

สัมมนา Eastin Grand Hotel 

Sathorn 

บริษัท TechTalkThai จํากัด นางสาวสุธิสา  แจ่มสุข

นางสาวจุฬาลักษณ์  ขันทะนะ 

นายพงษ์ทิพย์  นาคประสบสุข 

ด้านวิชาชีพ 7 ชม. 30 

นาที 

2 3 - 5 ตุลาคม 2562

(08.00 - 16.30 น.) 

โครงการสัมมนาบุคลากรด้านการเงิน

และบัญชี มศว ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

สัมมนา โรงแรม ไมด้า รีสอร์ท จังหวัด

กาญจนบุรี 

ส่วนการคลัง

สํานักงานอธิการบดี มศว 

นางชูศรี  เชาวนารมย์

นางสาวนาฟีด๊ะ  เทพไฝ 

ด้านวิชาชีพ 16 ชม. 

30 นาที 

3 16 - 18 ตุลาคม 2562

(08.30 - 16.00 น.) 

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง หัวข้อ กล

ยุทธ์การบริหารความเสี่ยงควบคุมภายใน

เพื่อการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศ 

บรรยาย ห้องประชุมเพทาย ชั้น 14 

โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 

20 กรุงเทพฯ 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

สํานักงานอธิการบดี มศว 

นางสาวสุพัชชา  สีเสวก

นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์ 

นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง 

นายดนัย  มณฑาทิพย์กุลม 

ด้านวิชาชีพ (สุพัชชา), 
ด้านพัฒนาความรู้

วิชาการอื่นๆ 
(มหัทธวัฒน์, 

กรัณฑ์รัตน์,ดนัย) 

21 ชม. 

4 25 ตุลาคม 2562

(08.30 - 12.00 น.) 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 "ก้าวแรกการเป็น

พนักงาน มศว" (รุ่นที่1) 

บรรยาย ห้องประชุมศาสตราจารย์ 

ดร.กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มศว 

ประสานมิตร 

ส่วนทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

อธิการบดี มศว 

นายกรธวัช  เชื้อลิ้นฟ้า ด้านวิชาชีพ 3 ชม. 

5 27 พฤศจิกายน 2562

(13.00 - 17.00 น.) 

Huawei Education Day 2019 

แนวคิด Innovative ICT - For Better 

Connected Education 

 

สัมมนา ชั้น 31 อาคาร จี ทาวเวอร์ 

ถนนพระราม 9 

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ 

(ประเทศไทย) จํากัด 

นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

นายจักรพันธ์  อินสุด  

นายพงษ์ทิพย์  นาคประสบสุข    

นายปวริศร  เมธานันท์   

นางสาววันทนา  ผ่องภักต์    

นางสาวอมรรัตน์  เอื้อมานะสกุล   

นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม 

นางสาวจุฬาลักษณ์  ขันทะนะ 

ด้านวิชาชีพ 4 ชม. 
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ที่ 
วัน / เดือน / ปี 

(เวลา) 
หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร ประเภท สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

ด้านการ 
พัฒนาความรู้ 

จํานวน
ชั่วโมง 

6 28 - 29 พฤศจิกายน 

2562 

(09.00 - 16.00 น.) 

การ Training ในการใช้งานระบบ

เครือข่ายของ Network Huawei 

Campus 

อบรม สํานักคอมพิวเตอร์ 

อาคารนวัตกรรม  

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

บริษัท จีเอเบิล จํากัด นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์ 

นายพงษ์ทิพย์  นาคประสบสุข   

นายเฉลิมพล  คํานิกรณ์ 

นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม 

นายธนกฤต  อุบลวัฒน์ 

นายจักรพันธ์  อินสุด  

นางสาวสุธิสา  แจ่มสุข 

นางสาวจุฬาลักษณ์  ขันทะนะ 

ด้านวิชาชีพ 12 ชม. 

7 17 - 18 ธันวาคม 

2562 

(08.45 - 17.00 น.) 

Digital Trends 2020 : The 7 

Elements of Digital 

Transformation 

อบรม ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม 

ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ 

คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

สถาบัน ไอเอ็มซี นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล ด้านวิชาชีพ 16 ชม. 

8 1 ธันวาคม 2562

- 30 พฤศจิกายน 

2565 

พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและ

ระบบไอที Cyberthai Virtusl 

Classroom 

อบรม ออนไลน์ บริษัท อเมริกัน อินฟอร์เมชั่น 

ซิสเต็ม จํากัด 

นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์ ด้านวิชาชีพ 3 ปี 

9 20 - 21 ธันวาคม 

2562 

(08.30 - 16.30 น.) 

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การกําหนดกรอบตําแหน่งพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ

เชี่ยวชาญ  

ชํานาญการพิเศษ และระดับชํานาญการ

พิเศษ 

สัมมนา โรงแรมอวานี เอเทรียม 

กรุงเทพฯ 

ส่วนทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง

นางสาวจุรีรัตน์  เมืองไชย 

ด้านวิชาชีพ 12 ชม. 

10 25 - 26 มกราคม 

2563 

(08.00 - 16.30 น.) 

หลักเกณฑ์ในการคํานาณราคากลาง การ

ใช้งานระบบคํานวณราคากลาง งาน

ก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์และหน้าที่

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี

งบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 

อบรม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนน

รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์บริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

นายสันติ  สุขยานันท์ 

นายธนรรณพ  อินตาสาย 

นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์ 

นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล

ด้านพัฒนาความรู้

และทักษะในการ

ปฏิบัติงาน  

15 ชม. 
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ที่ 
วัน / เดือน / ปี 

(เวลา) 
หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร ประเภท สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

ด้านการ 
พัฒนาความรู้ 

จํานวน
ชั่วโมง 

11 15 - 17 มกราคม 

2563 

(09.00 - 16.30 น.) 

การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย

สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 

40 (40th WUNCA) 

ประชุม 

เชิงปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี 

สํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 

นายพงษ์ทิพย์  นาคประสบสุข 

นางสาวสุธิสา  แจ่มสุข  

นายธนกฤต  อุบลวัฒน์  

นางสาวธัญย์ธรฐ์  พงษ์เฉลิม  

นายเอนกวิทย์  พลรบ  

นางสาวจุฬาลักษณ์  ขันทะนะ  

นายสุกิจ  วินัยธรรม  

นายถาวร  หงษ์ทอง

ด้านวิชาชีพ 23 ชม. 

30 นาที 

12 20 - 21 มกราคม 

2563 

(09.00 - 16.00 น.) 

การพัฒนางานบริการในมหาวิทยาลัย 

ยุค Digital Disruptive 

บรรยาย สํานักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่ 

ที่ประชุมสภาข้าราชการ 

พนักงาน และลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ์ 

นางสาวจิตติมา  ช่างไม้ 

นางสาวนฤดี  สุขล้ํา 

นางสาวสุพัชชา  สีเสวก 

นางสาวจุรีรัตน์  เมืองไชย

ด้านวิชาชีพ 13 ชม. 

15 นาที 

13 22 - 24 มกราคม 

2563 

(08.00 - 16.00 น.)

ส่งเสริมการประสานงานวิจัย เพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อความเป็น

เลิศด้านการวิจัย 

สัมมนา โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท 

แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี 

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา

และวิจัย มศว 

นายดนัย มณฑาทิพย์กุล ด้านวิชาชีพ 24 ชม. 

14 25 มกราคม 2563 

(09.00 - 17.00 น.) 

หลักสูตร Visual Data Analytics with 

Power BI รุ่นที่ 7  

อบรม อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

Power BI and AI Thailand นางสาววันทนา  ผ่อนภักต์ 

นายทวีศักดิ์  ตู้แก้ว 

ด้านวิชาชีพ 8 ชม. 

15 22 มกราคม 2563 

(12.00 - 17.00 น.) 

Cisco Digitizing Education Campus 

with WiFi 6 

สัมมนา Bangkok Marriott Hotel 

Sukhumvit (Thonglor) 

บริษัท Cisco Systems 

(Thailand) Inc. 

นายเฉลิมพล  คํานิกรณ์ 

นายจักรพันธ์  อินสุด 

ด้านวิชาชีพ 4 ชม. 
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ที่ 
วัน / เดือน / ปี 

(เวลา) 
หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร ประเภท สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

ด้านการ 
พัฒนาความรู้ 

จํานวน
ชั่วโมง 

16 12 - 14 กุมภาพันธ์ 

2563 

(09.00 - 16.30 น.) 

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของ

ราชการ 

และการใช้ค่า K 

 อบรม  โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย นายสันติ  สุขยานันท์ 

นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์ 

นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง 

นางสาวจุฬารัตน์  จําชาติ 

ด้านพัฒนาความรู้

และทักษะในการ

ปฏิบัติงาน (สันติ, 

มหัทธวัฒน์), 

ด้านวิชาชีพ 

 (กรัณฑ์รัตน์, 

จุฬารัตน์) 

22 ชม. 

30 นาที 

17 5 - 7 กุมภาพันธ์ 

2563 

(08.00 - 16.00 น.) 

โครงการพัฒนาศักยภาพและสาน

สัมพันธ์พนักงานใหม่  

สายปฏิบัติการ  

ประจําปีงบประมาณ 2563   

บรรยาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

และโรงแรมซันไชน์การ์เด้น  

รีสอทร์ จังหวัดชลบุรี 

ส่วนทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นายกรธวัช  เชื้อลิ้นฟ้า ด้านวิชาชีพ 24 ชม. 

18 20 - 21 กุมภาพันธ์ 

2563 

(09.00 - 16.30 น.) 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ

สารสนเทศขององค์กร  

ประเทศไทยยุค 4.0 ห้วข้อ การดูแล

ระบบความปลอดภัย และจัดการความ

เสี่ยงของข้อมูลในโลกไซเบอร์ 

สัมมนา หอประชุม ชั้นที่ 15  

สํานักงนพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) อาคาร

เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ 

พระรามเก้า  

บริษัทซิลเวอร์ บูลเล็ท  

ซีเคียวริตี้ เซอร์วิสเซส จํากัด 

ร่วมกับ สพธอ. และสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

คุณทหารลาดกระบัง 

นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์ 

นายพงษ์ทิพย์  นาคประสบสุข 

ด้านวิชาชีพ 15 ชม. 

19 10 มีนาคม 2563 

(08.30 - 16.00 น.) 

LINK Basic Network Switch (LBS)  อบรม  อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ชั้น 7  

ห้องประชุมสุวรรณภูมิ  

(สํานักงานใหญ่)

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด (มหาชน) 

นายอุดร  วงษ์ไทย ด้านวิชาชีพ 7 ชม. 

20 19 มีนาคม 2563 

(08.30 - 16.00 น.) 

LINK Advanced Network Switch 

(LAS) 

 อบรม  อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ชั้น 7  

ห้องประชุมสุวรรณภูมิ  

(สํานักงานใหญ่)

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด (มหาชน) 

นายอุดร  วงษ์ไทย ด้านวิชาชีพ 7 ชม. 



 

สํานักคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หน้า 20 SWUCC Report 
Computer Center, Srinakharinwirot University

Computer Center, Srinakharinwirot University
 

ที่ 
วัน / เดือน / ปี 

(เวลา) 
หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร ประเภท สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

ด้านการ 
พัฒนาความรู้ 

จํานวน
ชั่วโมง 

21 4 มีนาคม 2563 

(08.30 - 16.00 น.) 

LINK Basic Cabling System (LBC+)  อบรม  อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ชั้น 7  

ห้องประชุมสุวรรณภูมิ  

(สํานักงานใหญ่)

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด (มหาชน) 

นายสมภพ  ศรีเอียง ด้านวิชาชีพ 7 ชม. 

22 17 มีนาคม 2563 

(08.30 - 16.00 น.) 

LINK Advanced Copper Cabling  

(LAC+) 

 อบรม  อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ชั้น 7  

ห้องประชุมสุวรรณภูมิ  

(สํานักงานใหญ่)

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด (มหาชน) 

นายสมภพ  ศรีเอียง ด้านวิชาชีพ 7 ชม. 

23 31 มีนาคม 2563 

(08.30 - 16.00 น.) 

LINK Total Nerwork Cabling 

Solution (LTNS) 

 อบรม  อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ชั้น 7  

ห้องประชุมสุวรรณภูมิ  

(สํานักงานใหญ่)

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด (มหาชน) 

นายสมภพ  ศรีเอียง ด้านวิชาชีพ 7 ชม. 

24 20 - 21 กุมภาพันธ์ 

2563 

(08.30 - 16.30 น.) 

(แจ้งข้อมูลการอบรม

เดือนมีนาคม 2563) 

โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้

เทคโนโลยีดิจิทัล 

 อบรม  ห้องปฏิบัติการ

ไมโครคอมพิวเตอร์ 301 ชั้น 3 

สํานักคอมพิวเตอร์ มศว 

องครักษ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นายอํานาจ  นิ่มนวล 

นายสุกิจ  วินัยธรรม 

ด้านวิชาชีพ 15 ชม. 

25 14 - 15 พฤษาคม 

2563 

(09.00 - 16.30 น.) 

เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วน

บุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐาน

ยุโรป 

อบรม ออนไลน์ คณะนิติศาสต์ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

รศ. ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ 

นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ 

ด้านวิชาชีพ 15 ชม. 



 

สํานักคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หน้า 21 SWUCC Report 
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ที่ 
วัน / เดือน / ปี 

(เวลา) 
หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร ประเภท สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

ด้านการ 
พัฒนาความรู้ 

จํานวน
ชั่วโมง 

26 28 มกราคม 2563 

(09.00 - 12.00 น.) 

 

(แจ้งข้อมูลการอบรม

เดือนพฤษภาคม 

2563) 

การบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์สํานัก

คอมพิวเตอร์ด้วย DotNetNuke เพื่อ

ปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บเพจของแต่ละงาน

ที่รับผิดชอบ 

อบรม ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม

คอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 อาคาร

นวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.

สาโรช บัวศรี มศว ประสาน

มิตร 

สํานักคอมพิวเตอร์ นางสาวกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง 

นางชูศรี  เชาวนารมย์ 

นางสาวนาฟีด๊ะ  ร้อยกรอง 

นางสาวสุพัชชา  สีเสวก 

นางสาวจิตติมา  ช่างไม้ 

นางวรรณี  สมบุญประเสริฐ 

นางสาวจุฬารัตน์  จําชาติ 

นางสาววณิชยา  ทองสมนึก 

ด้านวิชาชีพ 3 ชม. 

27 12 มิถุนายน 2563 

(09.00 - 12.00 น.) 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับ

หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา "หัวข้อ 

กฎหมายผู้บริหาร" 

บรรยาย ออนไลน์ ส่วนทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง 

นายดนัย มณฑาทิพย์กุล 

ด้านการจัดการ

และการบริหาร 

3 ชม. 

28 17 มิถุนายน 2563 

(09.00 - 12.00น.) 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับ

หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา "หัวข้อ 

Leadership : ภาวะผู้นํา และการ

บริหารความขัดแย้ง" 

บรรยาย ออนไลน์ ส่วนทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล 

นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวัสดิ์ 

นายสันติ  สุขยานันท์  

นายธนรรณพ  อินตาสาย 

นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์ 

นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง 

นายดนัย มณฑาทิพย์กุล

ด้านการจัดการ

และการบริหาร 

3 ชม. 

29 19 มิถุนายน 2563 

(09.00 - 12.00 น.) 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับ

หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา "หัวข้อ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร" 

บรรยาย ออนไลน์ ส่วนทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล 

นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวัสดิ์ 

นายสันติ  สุขยานันท์  

นายธนรรณพ  อินตาสาย 

นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง 

นายดนัย มณฑาทิพย์กุล

ด้านการจัดการ

และการบริหาร 

3 ชม. 



 

สํานักคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หน้า 22 SWUCC Report 
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ที่ 
วัน / เดือน / ปี 

(เวลา) 
หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร ประเภท สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

ด้านการ 
พัฒนาความรู้ 

จํานวน
ชั่วโมง 

30 24 มิถุนายน 2563 

(09.00 - 12.00 น.) 

โครงการพัฒนาศักยภาพตําแหน่งนัก

ทรัพยากรบุคคล 

บรรยาย  ออนไลน์ ส่วนทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

นางสาวจุรีรัตน์  เมืองไชย 

นางสาวนฤดี  สุขล้ํา 

ด้านวิชาชีพ 3 ชม. 

31 9 กรกฎาคม 2563 

(08.30 - 15.00 น.) 

ไทยแลนด์ดิจิทัล แพลตฟอร์ม "One 

Country One Platform"  

 สัมมนา  ห้องบอลรูม ชั้น 7 อาคารบาง

ซี่อจังชั่น ศูนย์นวัตกรรมและ

ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี 

คณะกรรมการการบริหาร

ราชการแผ่นดิน วุฒิสภา 

นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล ด้านวิชาชีพ 6 ชม.  

30 นาที 

32 16 -17 กรกฎาคม 

2563 

(08.30 - 16.30 น.) 

พัฒนางานประจําด้วยงานวิจัย 

(Routine to Research: R2R) ภาค

ทฤษฏี 

 อบรม  ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์

ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 

อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  

บัวศรี มศว 

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา

และวิจัย 

นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล 

นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง 

นายชัยวัฒน์  ช่างกลึง 

ด้านวิชาชีพ 

(ดนัย), ด้าน

พัฒนาความรู้

วิชาการอื่นๆ 

(กรัณฑ์รัตน์, 

ชัยวัฒน์) 

15 ชม. 

33 29 - 31 กรกฎาคม 

2563 

(08.30 - 16.30 น.) 

พัฒนางานประจําด้วยงานวิจัย 

(Routine to Research: R2R) 

ภาคปฏิบัติ 

 อบรม  โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท 

แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี 
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา

และวิจัย 

นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล

นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง 

นายชัยวัฒน์  ช่างกลึง 

ด้านวิชาชีพ 

(ดนัย), ด้าน

พัฒนาความรู้

วิชาการอื่นๆ 

(กรัณฑ์รัตน์, 

ชัยวัฒน์) 

24 ชม. 

34 30 กรกฎาคม 2563 

(09.00 - 12.00 น.) 

โครงการพัฒนาศักยภาพตําแหน่งนัก

ทรัพยากรบุคคล ระยะ 2 

บรรยาย  ห้อง 802 สํานักนวัตกรรมการ

เรียนรู้ อาคารเรียนรวม มศว 

ประสานมิตร 

ส่วนทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

อธิการบดี  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นางสาวจุรีรัตน์  เมืองไชย ด้านวิชาชีพ 3 ชม. 



 

สํานักคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หน้า 23 SWUCC Report 
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ที่ 
วัน / เดือน / ปี 

(เวลา) 
หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร ประเภท สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

ด้านการ 
พัฒนาความรู้ 

จํานวน
ชั่วโมง 

35 23 กรกฎาคม 2563 

(09.00 - 12.00 น.) 

การใช้งานระบบข้อมูลผู้ค้า (Business 

Partner) เพื่อทดแทนเอกสารแบบขอ

อนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและแบบขอ

อนุมัติข้อมูลลูกหนี้ 

อบรม ออนไลน์ ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร 

สํานักงานอธิการบดี มศว  

นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง

นางชูศรี เชาวนารมย์ 

นางสาวนาฟีด๊ะ ร้อยกรอง 

ด้านวิชาชีพ 3 ชม. 

36 3 กุมภาพันธ์ 2563 

(08.00 - 16.00 น.) 

(เพิ่มเติมข้อมูล) 

โครงการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การดําเนินงานด้านการบริหาร

จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ตามมาตรฐาน ISO 27001 

ศึกษา 

ดูงาน 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ท่าเรือแห่งประเทศไทย เขต

คลองเตยเหนือ 

กรุงเทพมหานคร 

สํานักคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ 

มหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
สมบุญ อุดมพรยิ่ง 
สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล 
พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ 
สันติ สุขยานันท์ 
กรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง 
ธนรรณพ อินตาสาย 
วรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์ 
ประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
ภัทรชัย ไชยมงคล 
สมภพ ศรีเอียง 
สุพัชชา สีเสวก 
สุธิสา แจ่มสุข 
สุพิชญา อาชวจิรดา 
จุรีรัตน์ เมืองไชย

ด้านวิชาชีพ,  

ด้านพัฒนาความรู้

วิชาการอื่นๆ 

(กรัณฑ์รัตน์,  

จุรีรัตน์) 

8 ชม. 

37 4 กุมภาพันธ์ 2563 

(08.00 - 16.00 น.) 

(เพิ่มเติมข้อมูล) 

โครงการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การดําเนินงานด้านการบริหาร

จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ตามมาตรฐาน ISO 27001 

ศึกษา 

ดูงาน 

สํานักบริการคอมพิวเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

สํานักคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ 

มหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
ดนัย  มณฑาทิพย์กุล 
สมบุญ อุดมพรยิ่ง 
สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล 
พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ 
สันติ สุขยานันท์ 
กรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง 
ธนรรณพ อินตาสาย 
วรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์ 
ประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
ชัยวัฒน์ ช่างกลึง 
สมภพ ศรีเอียง 
สุพัชชา สีเสวก 
สุธิสา แจ่มสุข 
สุพิชญา อาชวจิรดา 
จุรีรัตน์ เมืองไชย

ด้านวิชาชีพ,  

ด้านพัฒนาความรู้

วิชาการอื่นๆ 

(กรัณฑ์รัตน์, ดนัย, 

จุรีรัตน์) 

8 ชม. 



 

สํานักคอมพิวเตอร์  
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ที่ 
วัน / เดือน / ปี 

(เวลา) 
หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร ประเภท สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

ด้านการ 
พัฒนาความรู้ 

จํานวน
ชั่วโมง 

38 5 กุมภาพันธ์ 2563 

(08.00 - 16.00 น.) 

(เพิ่มเติมข้อมูล) 

โครงการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การดําเนินงานด้านการบริหาร

จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ตามมาตรฐาน ISO 27001 

ศึกษา 

ดูงาน 

สํานักบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 

สํานักคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ 

มหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ 

ดนัย  มณฑาทิพย์กุล 

สมบุญ อุดมพรยิ่ง 

สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล 

พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ 

สันติ สุขยานันท์ 

กรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง 

ธนรรณพ อินตาสาย 

วรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์ 

ประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

ปวริศร เมธานันท์ 

สมภพ ศรีเอียง 

สุพัชชา สีเสวก 

สุธิสา แจ่มสุข 

จุรีรัตน์ เมืองไชย

ด้านวิชาชีพ,  

ด้านพัฒนาความรู้

วิชาการอื่นๆ 

(กรัณฑ์รัตน์, ดนัย, 

จุรีรัตน์) 

8 ชม. 

39 18 เมษายน 2563

(08.00 - 16.00 น.) 

(เพิ่มเติมข้อมูล) 

ถ่ายทอดความรู้การจัดทําโครงสร้างการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการ

ข้อมูล SWU Web Service แบบ REST 

API 

อบรม ออนไลน์ ผ่าน Microsoft 

Team  

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

สํานักคอมพิวเตอร์ มศว  
นางสาวฐิตาภา  จิโสะ 

นางสาวอมรรัตน์  เอื้อมานะสกุล 

นางสาวสุพิชญา  อาชวจิรดา 

นางสาวสราลี  บัลลังน้อย 

นายทวีศักดิ์  ตู้แก้ว 

นายบุรฮาน  หวังเหล็ม 

ด้านวิชาชีพ 7 ชม. 

40 28 - 29 กันยายน 

2563 

(09.00 - 17.00 น.) 

Education ICT Forum 2020 (ครั้งที่ 

5) ภายใต้แนวคิดหลัก 

econceptualizing Higher 

Education to Cope With The 

Disruptive Economy 

สัมมา อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 

ห้องวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรม

เซ็นทราศูนย์ราชการและคอน

เวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

กรุงเทพฯ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสัมคม และสมาคมผู้ใช้ 

ดิจิทัลไทย 

นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล ด้านวิชาชีพ 15 ชม. 



 

สํานักคอมพิวเตอร์  
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ที่ 
วัน / เดือน / ปี 

(เวลา) 
หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร ประเภท สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

ด้านการ 
พัฒนาความรู้ 

จํานวน
ชั่วโมง 

41 15 - 18 กันยายน 

2563 

(09.00 - 17.00 น.) 

หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความ

มั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Security Operations 

Center) รุ่นที่ 3 

อบรม โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ 

รัชดา 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่ง

อนาคต สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ 

นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์

นางสาวธัญย์ธรฐ์  พงษ์เฉลิม 

ด้านวิชาชีพ 24 ชม. 

42 11 - 13 กันยายน 

2563 

(09.00 - 17.00 น.) 

การเตรียมการและวางแผนการจัดซื้อจัด

จ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

เบิกจ่ายงบประมาณ สําหรับงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

และกรณีศึกษาปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง

และแนวทางแก้ไขปัญหา 

อบรม โรงแรมเดอะพาลาสโซ 

รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

สํานักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง ด้านวิชาชีพ 17 ชม. 

43 18 กันยายน 2563

(13.00 - 16.00 น.) 

อบรมชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมความ

พร้อมขอรับการประเมินเลื่อนระดับ

ชํานาญการ ระดับชํานาญงาน สําหรับ

พนักงานสายปฏิบัติการ มศว 

อบรม ห้องประชุม 

ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 

อาคารสํานักหอสมุดกลาง มศว 

ส่วนทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
นางสาวสุพิชญา  อาชวจิรดา 

นายปวรุตม์  พงศ์พฤฒานนท์ 

นายบุรฮาน  หวังเหล็ม 

นายภัทรชัย  ไชยมงคล 

นายจักรพันธ์  อินสุด 

นางสาวจุฬาลักษณ์  ขันทะนะ 

นางสาวสุธิสา  แจ่มสุข 

นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล

ด้านวิชาชีพ 3 ชม. 

44 28 กันยายน 2563

(09.00 - 12.00 น.) 

อบรมชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมความ

พร้อมขอรับการประเมินเลื่อนระดับ

ชํานาญการ ระดับชํานาญงาน สําหรับ

พนักงานสายปฏิบัติการ มศว 

อบรม ห้องประชุม 

ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 

อาคารสํานักหอสมุดกลาง มศว 

ส่วนทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวัสดิ์

นางสาวฐิตาภา  จิโสะ 

นางสาววันทนา  ผ่องภักต์ 

นางสาวมณฑลี  ลิ้มกิจเจริญภรณ์ 

นางสาวอมรรัตน์   เอื้อมานะสกุล 

นางสาวสราลี บัลลังน้อย 

นางทวีศักดิ์  ตู้แก้ว 

นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล 

ด้านวิชาชีพ 3 ชม. 
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ที่ 
วัน / เดือน / ปี 

(เวลา) 
หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร ประเภท สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

ด้านการ 
พัฒนาความรู้ 

จํานวน
ชั่วโมง 

นางสาวจุรีรัตน์  เมืองไชย

นางสาวจิตติมา  ช่างไม้ 

นายปัญญา  คํามี 

นางสาวนฤดี  สุขล้ํา 

นางชูศรี เชาวนารมย์ 

นายชัยวัฒน์  ช่างกลึง 

45 29 กันยายน 2563

(09.00 - 12.00 น.) 

อบรมชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมความ

พร้อมขอรับการประเมินเลื่อนระดับ

ชํานาญการ ระดับชํานาญงาน สําหรับ

พนักงานสายปฏิบัติการ มศว 

อบรม ห้องประชุม ดร.ทศันา บญุทอง

ชั้น 2 ห้อง 219  

คณะพยาบาลศาสตร์  

มศว องครักษ์ 

ส่วนทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นายธนรรณพ  อินตาสาย

นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ์ 

นายวรเศรษฐ์  ธนะคูณเศรษฐ์ 

นายเฉลิมพล  คํานิกรณ์ 

นายธนกฤต  อุบลวัฒน์ 

ด้านวิชาชีพ 3 ชม. 

46 29 กันยายน 2563

(08.30 - 16.30 น.) 

อบรมพื้นฐานการใช้งานระบบ SWU-

ERP, งบประมาณการเงิน และงาน

เงินเดือน 

อบรม ห้องเรียน 1706 ชั้น 17 อาคาร

นวัตกรรม  

ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล 

ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร 

สํานักงานอธิการบดี มศว 

นางสาวนาฟีด๊ะ  ร้อยกรอง ด้านวิชาชีพ 7 ชม. 
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ภาพกิจกรรม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาดงูานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานดา้นการบรหิารจัดการ 

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 

เมื่อวันจันทร์ท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
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โครงการศึกษาดงูานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานดา้นการบรหิารจัดการ 

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 

เมื่อวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีผ่านมา  

ณ สาํนักบรกิารคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
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โครงการศึกษาดงูานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานดา้นการบรหิารจัดการ 

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 

เมื่อวันพธุท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีผา่นมา ณ สํานักบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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