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ส่วนที่ 1
แผนการพัฒนาบุคลากร
หลักการและเหตุผล
องค์กรที่เกิดขึ้นในสังคมทุกสังคมนั้นมีองค์ประกอบที่สําคัญ 4 ด้าน ด้วยกันคือ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และการบริหารหรือการจัดการ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ จะต้องมีลักษณะที่มีความสอดคล้อง
กัน มีความสมดุลซึ่งกันและกัน องค์ประกอบด้านบุคลากรเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะต้องทําหน้าที่ปฏิบัติภารกิจ
ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายในงานที่ แ ตกต่ า งกั น ไป เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รนั้ น ๆ ได้ มี ก ารเคลื่ อ นไหวและดํ า เนิ น การไปสู่
จุดมุ่งหมายขององค์กรหรือเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย
นโยบาย และแผนงานต่างๆ
บุคลากรที่เข้าไปทําหน้าที่ขององค์กรในตําแหน่งต่างๆ นั้น จะต้องมีการปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
แต่มิใช่เพียงแต่ต้องการให้ภารกิจดังกล่าวสําเร็จไปด้วยดีในเชิงปริมาณเท่านั้น บุคลากรที่อยู่ในองค์กรจะต้องช่วย
องค์กรให้มีความก้าวหน้าไปด้วยพร้อมๆ กัน มีการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กร
อื่นๆ ที่มีภารกิจเช่นเดียวกันได้เป็นอย่างดี ดังนั้นบุคลากรต้องจําเป็นจะต้องมีการพัฒนาตนเองในด้านความรู้
ความก้าวหน้าที่ทันสมัยขึ้นไปอีก และรวมไปถึงการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เป็นของบุคลากร เพื่อจะได้นําเอาความรู้
ความคิด ทักษะที่เพิ่มมากขึ้นนั้นมาประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง และสิ่งนั้นจะเป็นผลกระทบต่อเนื่องที่ให้องค์กร
ได้รับการพัฒนาไปอีกทางหนึ่ง
นโยบายหรือแผนการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในงานการบริหารจัดการบุคคล
หรือทรัพยากรมนุษย์ องค์กรต่างๆ ในปัจจุบันได้ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรมากยิ่งขึ้น ในด้านความรู้ ทักษะ ที่
เกี่ยวข้องในงาน และรวมไปถึงลักษณะทางด้านความผูกพันที่มีต่อองค์กร ความพึงพอใจในงานที่บุคลากรนั้นๆ ได้
ปฏิบัติอยู่ องค์กรต่างๆ จึงต้องกําหนดให้มีแผนงานพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมจากงานบริหารบุคคลทั่วไปอีกส่วนหนึ่ง
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจที่สนับสนุนทางด้าน
วิชาการให้กับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจการเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งภารกิจดังกล่าว
นั้นเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีอ่ื น ๆ ที่ จ ะให้ ทํ า ให้ ภ ารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ยดํ า เนิ น ไปได้ อ ย่ า งต่อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ดั ง นั้ น
บุคลากรที่เข้ าทําหน้าที่ในสํานักคอมพิวเตอร์จึงจําเป็ นจะต้ องมีค วามรู้ ความสามารถที่จะสามารถได้ รับการ
ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ และสามารถประยุกต์มาใช้ในงาน
ของสํานักคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี ประกอบกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒที่ต้องให้มีแผนงาน นโยบาย และกลยุทธ์ทางด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และ
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของหน่วยงานด้วย สํานักคอมพิวเตอร์จึงได้ดําเนินการ
จัดทําแผนงานการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติได้ เพื่อให้เป็นการเสริมและสนับสนุนภารกิจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ได้มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในงานหรือวิชาชีพ หรือ
หน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้บุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ได้มีการนําเอาความรู้ที่ได้รับการพัฒนานั้น มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจของสํานักคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้บุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ได้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ภายหลังการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ
4. เพื่อให้บุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ได้มีความผูกพันกับองค์กรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
5. เพื่อวางแนวทางที่จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ในอนาคต
เป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร
สํานักคอมพิวเตอร์ได้กําหนดเป้าหมายให้มีการพัฒนาบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ ในการเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ ในด้านต่างๆ ดังนี้
 ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์,
ระบบเครือข่ายฯ และระบบปฏิบัติการต่างๆ) ด้านงานการเงินและบัญชี เป็นต้น
 ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การใช้
งานระบบต่างๆ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
 ด้านการพัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่ต้องการของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ เช่น
ศิลปะการสื่อสาร งานบริการ การทํางานเป็นทีม เป็นต้น
 ด้านการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการวิจัย ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นต้น
 ด้านการพัฒนาด้านการจัดการและการบริหาร
ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ ที่กําหนดข้างต้นนั้น สํานักคอมพิวเตอร์ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมในกิจกรรมทั้งที่
สํานักคอมพิวเตอร์ดําเนินการจัดกิจกรรมเอง และกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
สํานักคอมพิวเตอร์กําหนดให้บุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรได้นําเสนอความรู้ความสามารถที่ได้รับ
การเพิ่มเติมต่อสํานักคอมพิวเตอร์ เพื่อสํานักคอมพิวเตอร์จะได้มีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพื่อนํามา
พัฒนา ปรับปรุง ต่อไป
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ตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ทุกคนจะต้องได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอย่าง
น้อย 1 กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักคอมพิวเตอร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จํานวน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) จําแนกตามประเภทของเงิน
งบประมาณ แสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
ลําดั
บ

รายการ

จํานวนเงิน

แหล่งเงิน

50,000.00 งบประมาณแผ่นดิน

ประเภท

1.

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

งบดําเนินงาน

2.

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

3.

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

4.

ทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

400,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบเงิน
อุดหนุน

5.

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาที่จัดเอง

350,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบรายจ่ายอื่น

6.

ค่าใช้จ่ายเจรจาความร่วมมือและศึกษาดู
งาน

50,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบรายจ่ายอื่น

7.

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสัมมนา
ภายในประเทศ และค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงานต่างประเทศ

8.

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน
ความรู้สู่อาเซียน

150,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบดําเนินงาน
50,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบดําเนินงาน

- งบประมาณเงินรายได้ งบรายจ่ายอื่น

50,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบรายจ่ายอื่น

รวมทั้งสิ้น 1,100,000.00
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวในตอนต้นยังมีส่วนที่ไม่ต้อง
ใช้งบประมาณของหน่วยงานด้วยเช่นกัน
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แผนการดําเนินการพัฒนาบุคลากร
ในการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร์ได้กําหนดแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับภาระงานของบุคลากร
ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยการพั ฒ นาด้ า นวิ ช าชี พ ด้ า นวิ ช าการ ด้ า นทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นการบริ ห ารและ
ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ ดังแสดงในตารางที่ 3
กิจกรรม
1.สํารวจความต้องการในการพัฒนา
บุคลากร
2.สรุปผล และวิเคราะห์ความต้องการใน
การพัฒนาบุคลากร
3.พัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ได้แก่
- พัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
- พัฒนาความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
- พัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะที่ต้องการของบุคลากร
สํานักคอมพิวเตอร์
- พัฒนาความรู้ด้านวิชาการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาด้านการจัดการและการ
บริหาร
- โครงการสัมมนาประจําปีบุคลากร
สํานักคอมพิวเตอร์
- โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษา
สู่ประชาคมอาเซียน
4.รายงานผลการพัฒนาบุคลากร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60
 
 

         
           
           

           
           
 
  
           


5.การประเมินผลและวิเคราะห์ปัญหาจาก
ดําเนินการพัฒนาบุคลากร
6.ปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร



แผนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ที่กําหนดไว้ในตารางที่ 2 แต่ไม่ได้ระบุ
กิจกรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมต่างๆ นั้น ที่บ่งบอกรายละเอียดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะที่ต้อง
รอการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้จัดกิจกรรมประเภทต่างๆ นั้น

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
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ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้
1. บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ ด้านวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาระงานและวิชาชีพด้านทักษะ และด้านการบริหารงาน
2. สํานักคอมพิวเตอร์มีการดําเนินการจัดการความรู้ที่ได้จากการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลากร
3. สํานักคอมพิวเตอร์มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้
4. สํานั กคอมพิ วเตอร์ ได้ ประโยชน์ จากการประยุกต์ ใช้ ความรู้ ความสามารถที่ ได้รั บเพิ่มเติ มใหม่ ข อง
บุคลากรทําให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น
5. เพิ่ม ขวัญ และกํา ลัง ใจในการปฏิบัติง านของบุค ลากรที่ไ ด้รับ โอกาสเข้า ร่ว มกิจ กรรมการพัฒนา
บุคลากร
6. บุคลากรมีความผูกพันและความสามัคคีในองค์กรมากขึ้น

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร
ผลการดําเนินงาน
สํานักคอมพิวเตอร์ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้ส่งเสริมสนับสนุน
ใ
ห้
บุคลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มีจํานวนทั้งสิ้น 52 ครั้ง โดยสามารถสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรได้ดังนี้
จํานวนการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร (ครั้ง)
ประเภท

อบรม

สัมมนา

ประชุม/
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

ดูงาน

บรรยาย

เสวนา

รวม

ผู้บริหาร
บุคลากร
- สํานักงานผู้อํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร์
- ฝ่ายระบบสารสนเทศ
- ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
- ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
- ฝ่า ยเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร
- ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์
องครักษ์

3

6

-

-

1

-

10

10

6

1

1

1

-

19

4
6

6
9

2
2

-

1
3

-

13
20

4
1

6
5

2
-

-

2
2

-

14
8

3

5

-

-

-

-

8

หมายเหตุ * ในจํานวนผลรวม เป็นการพัฒนาบุคลากรที่ผู้บริหารและบุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาบุคลากร
ร่วมกันรวมอยู่ด้วย

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กราฟแสดงจํานวนครั้งของการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร

ผู้บริหาร
และ
บุคลากร
7 ครั้ง

ผู้บริหาร
3 ครั้ง

ผู้บริหาร

บุคลากร
42 ครั้ง

บุคลากร

รูปที่ 1 กราฟแสดงจํานวนการเข้ารับการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์
กราฟแสดงจํานวนครั้งของการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร (แยกตามฝ่าย)
ผู้บริหาร
สํานักงานผู้อํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ

3

00
0

1

0

11
1

0
0

1

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ

0
0

2
2

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

00
0

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์

00
00

อบรม

สัมมนา

4

2

0
0

0

10

6

2

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

6

6
6

9

3
4

1

6
5

2
3

5

2

4

ประชุม

ดูงาน

6

บรรยาย

8

10

12

เสวนา

รูปที่ 2 กราฟแสดงจํานวนครั้งของการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร (แยกตามฝ่าย)
สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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นอกจากนี้ สํ า นั ก คอมพิ ว เตอร์ ยั ง มี ก ารดํ า เนิ น การจั ด โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้
ความสามารถ และทักษะด้านต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยดําเนินการจัดการอบรมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการประเมินสมรรถนะ (Competency)" ประจําปี
พ.ศ. 2559 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการกําหนดสมรรถนะ
ที่ นํ า ไปใช้ ใ นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน โดยจั ด โครงการสั ม มนาฯ เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 18 ตุ ล าคม 2559
เวลา 08.30-16.30 น. ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สํานักคอมพิวเตอร์ อาคาร
นวัตกรรม ศ. ดร.สาโรช บัวศรี
 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่
ผู้บริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education
Criteria
for
Performance Excellence : EdPEx) ที่นํามาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ จากคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรให้ค วามรู้ในการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ กําหนดจัดโครงการ
เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ สํานักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)" และให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกัน ณ โรงแรมเทวัญ
ดารา บีช วิลล่า กุยบุรี อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งศึกษาดูงานและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
วัดสําคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ วัดธรรมมิการามวรวิหาร และ วัดรอดประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 24-26
พฤษภาคม 2560
 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการ
ทํางาน" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิเศษพงศ์ วงศ์ทิพย์ อาจารย์พิเศษจากวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความ
ยั่งยืน มาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจพร้อมทั้งให้บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ได้ทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกัน
เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้กับ
การทํางานบริการในชีวิตประจําวัน โดยกําหนดจัดโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 สํานักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั
สํานักคอมพิวเตอร์ได้กําหนดตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยกําหนดให้บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ทุกคนจะต้องได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 1 กิจกรรม และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลการเข้าร่วม
กิจ กรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม พูนความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ จํานวนทั้งสิ้น 52 ครั้ง โดยมีบุค ลากร
สํา นัก คอมพิว เตอร์ไ ด้รับ การพัฒ นาบุค ลากรทั้ง สิ้น 47 คน จากบุค ลากรสํา นัก คอมพิว เตอร์ ทั้ง สิ้น 47 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

กราฟแสดงจํานวนบุค ลากรที่เ ข้ ารั บ และยังไม่ ไ ด้ เ ข้ ารับ
การพัฒนา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
บุคลากรที่ยังไม่ได้
รับการพัฒนา
0%
บุคลากรที่เข้ารับ
การพัฒนา
100%

รูปที่ 3 กราฟแสดงจํานวนบุคลากรทีเ่ ข้ารับและยังไม่ได้เข้ารับการพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย
สํ า นั ก คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ กํ า หนดเป้ า หมายของการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถด้านต่างๆ ตามเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้
จํานวน
รายการ
(คน)
ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพต่าง ๆ
- งานสํานักงาน (การเงิน งานพัสดุ งานบุคคล ฯลฯ)
9
- ระบบสารสนเทศ
9
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6
- ระบบปฏิบัติการและบริการ
6
ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
6
- การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่างๆ การใช้งานระบบต่างๆ และการใช้
เทคโนโลยีที่เกีย่ วข้องกับงานของมหาวิทยาลัย
ด้านการพัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่ต้องการ
- งานบริการ
5
- การทํางานเป็นทีม
1
- การเสริมสร้างด้านภาษา
36
- การสร้างแรงบันดาลใจ
5
- ปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
6
- การส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร
1
- การป้องกันการเกิดอัคคีภัย
2
- สร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรม
1
ด้านการพัฒนาความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน
- การวิจัย
2
- การประกันคุณภาพการศึกษา
40
- การศึกษา
6
- การจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
38
- การเขียนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
8
ด้านการพัฒนาด้านการจัดการและการบริหาร
5
หมายเหตุ *

ในจํานวน (คน) เป็นการพัฒนาบุคลากรที่ผู้บริหารและบุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาบุคลากร
ร่วมกันรวมอยู่ด้วย

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กราฟแสดงจํานวนการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ

จํานวนคน
10

9

9
6

8

6

6
4
2
0

รูปที่ 4 กราฟแสดงจํานวนการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การเข้ารับการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร
ของแผนการพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพต่างๆ

จํานวน
(คน)
30

ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

6

ด้านการพัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่ต้องการ

37

ด้านการพัฒนาความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน

51

ด้านการพัฒนาด้านการจัดการและการบริหาร

5

รายการ

หมายเหตุ *

ในจํานวน(คน) เป็นการพัฒนาบุคลากรทีผ่ ู้บริหารและบุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน
แต่เป็นการนับจํานวนตามรายบุคคล (ไม่นับซ้ํา) ซึ่งมีผู้ที่ได้เข้าร่วมการพัฒนามากกว่า 1 ครั้ง
กราฟแสดงจํานวนคนของการเข้ ารั บ การพัฒนาบุค ลากร
ตามเป้ าหมายของการพัฒนาบุค ลากร ของแผนพัฒนาบุค ลากร
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
การจัด การและการ
บริห าร
ความรู้ แ ละทัก ษะทาง
4%
วิช าชีพ ต่ างๆ
19%
ความรู้ แ ละทัก ษะใน
ความรู้ด้ านอื่น ๆ
การปฏิบ ตั งิ าน
ที่เ กี่ยวข้ อ งกับ การ
6%
ปฏิบ ตั งิ าน
41%
ความรู้ เ พื่อ
เสริม สร้ างสมรรถนะ
ที่ต้ อ งการ
30%

รูปที่ 5 กราฟแสดงการเข้ารับการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักคอมพิวเตอร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จํานวนทั้งสิ้น 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และสํานักคอมพิวเตอร์ได้
ดําเนินการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 283,506
บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยหกบาทถ้วน) สามารถจําแนกตามประเภทของเงินงบประมาณ ดังนี้
จํานวนเงิน
ลําดับ

รายการ

1.
2.
3.

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการ
ทุนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนาที่จัดเอง
ค่าใช้จ่ายเจรจาความ
ร่วมมือและศึกษาดูงาน
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนา
ภายในประเทศ และ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ดูงานต่างประเทศ
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร ด้านความรู้
สู่อาเซียน
รวมทั้งสิ้น

4.
5.
6.
7.

8.

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตามแผน
งบประมาณ งบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้
50,000.00
- 150,000.00
- 50,000.00

ประเภท

คงเหลือ

ใช้จ่ายจริง
13,500.00
45,480.00
26,711.00

36,500.00 งบดําเนินงาน
104,520.00 งบดําเนินงาน
23,289.00 งบดําเนินงาน

- 400,000.00

-

400,000.00 งบเงินอุดหนุน

- 350,000.00

183,215.00

166,785.00 งบรายจ่ายอื่น

-

50,000.00

-

50,000.00 งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

- งบรายจ่ายอื่น

-

50,000.00

14,600.00

35,400.00 งบรายจ่ายอื่น

1,100,000.00
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รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้ อ มูล ค่ าใช้ จ่ ายในการพัฒนาบุค ลากร (แยกตามรายการ)
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

29.49%

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

53.42%

ทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

0%

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาที่จัดเอง

52.35%

ค่าใช้จ่ายเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงาน

0%

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านความรู้สู่อาเซียน

29.20%
‐

20.00

40.00

60.00

รูปที่ 6 กราฟแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายของการพัฒนาบุคลากร

ข้อมูลผลรวมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
ใช้จ่ายจริง
283,506.00
25.77%
คงเหลือ
816.494.00
74.23%

รูปที่ 7 กราฟแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายของการพัฒนาบุคลากร

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาคผนวก

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อมูลสถิติการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ประจําเดือนตุลาคม 2559
ที่

วัน / เดือน / ปี
(เวลา)

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

ประเภท

ค่าลงทะเบียน

1

18 ตุลาคม 2559
(08.30 - 16.00 น.)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “แนวทางการประเมิน
สมรรถนะ (Competency)”

สัมมนา

และค่าอื่นๆ
-

2

19 ตุลาคม 2559
(13.00 - 16.30 น.)

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ

สัมมนา

-

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่อบรม

หน่วยงานที่จัด

รายชื่อผู้อบรม

ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้ว
ลาย ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม
ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว
ประสานมิตร

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัย
และการศึกษาต่อเนื่องฯ

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์
- ผู้บริหาร 1 คน
- สํานักงานผู้อํานวยการ 11 คน
- ฝ่ายระบบสารสนเทศ 12 คน
- ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 6 คน
- ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 7
คน
- บุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี
(ปฏิบัติงานสํานักคอมพิวเตอร์) 2 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ รอดอัมพร
อาจารย์อรรณพ โพธิสุข
นางพัชรินทร์ สนธิวนิช
นางสาวบุศรารักษ์ ศรีอินทร์
นางศิริศศิเกษม วิจิตร
นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล
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การพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559
ที่
3

4

วัน / เดือน / ปี
(เวลา)
16 พฤศจิกายน 2559
(13.00 - 18.00 น.) 17 พฤศจิกายน 2559
(08.00 - 15.30 น.)
2 พฤศจิกายน 2559
(08.00 - 16.00 น.)

5

14 -15 พฤศจิกายน
2559
(08.00 - 16.00 น.)

6

25 พฤศจิกายน 2559
(13.00 - 16.30 น.)

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

ประเภท

โครงการประชุมสัมมนาเชิง
สัมมนา
ปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ อย่างยั่งยืน
อบรม
โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่
เป็นเลิส EdPEx (Education
Criteria for Perfomance
Excellence)"
ประชุม
ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนา
ระบบงานบริหารและธุรการ ครั้ง
ที่ 5 เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลกรสายสนับสนุนเพื่อ
ก้าวสู่ Thailand 4.0"
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ บรรยาย
ใช้เครื่องมือการบริหารความ
เสี่ยง

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค่าลงทะเบียน

สถานที่อบรม

และค่าอื่นๆ

หน่วยงานที่จัด

รายชื่อผู้อบรม

-

โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท
อําเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก

ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การ นายธนรรณพ อินตาสาย
จัดการขนส่งและ
นายอํานาจ นิ่มนวล
ความปลอดภัย มศว องครักษ์

-

ห้อง 8103 ชั้น 8 สํานัก
หอสมุดกลาง

สํานักหอสมุดกลาง มศว

13,500.00

-

โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัด ที่ประชุมสภาข้าราชการ
เชียงใหม่
พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(ปขมท.)
ห้องประชุมชั้น 19 อาคาร
นวัตกรรม ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี

หน้า 17

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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นางพัชรินทร์ สนธวินิช
นางศิริศศิเกษม วิจิตร
นางสาวบุศรารักษ์ ศรีอินทร์

นางพัชรินทร์ สนธิวนิช
นายนคร บริพนธ์มงคล
นายสันติ สุขยานันท์
นายดนัย มณฑาทิพย์กุล
นางสาวมณฑลี ลิ้มกิจเจริญภรณ์
นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
นายกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง

รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่
7

วัน / เดือน / ปี
(เวลา)
22 พฤศจิกายน 2559
(09.00 - 12.00 น.)
และ 25 - 28
พฤศจิกายน 2559
(08.00 - 16.00 น.)

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

ประเภท

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการและแผนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ 2560

สัมมนา

ค่าลงทะเบียน

สถานที่อบรม

หน่วยงานที่จัด

ห้อง 401 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และจังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดกระบี่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

และค่าอื่นๆ
-

รายชื่อผู้อบรม
นางศิริศศิเกษม วิจิตร

การพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ประจําเดือนธันวาคม 2559
ที่
8
9

วัน / เดือน / ปี
(เวลา)
24 - 26 ธันวาคม
2559
(08.00 - 16.00 น.)
14 ธันวาคม 2559
(08.30 - 12.00 น.)

ค่าลงทะเบียน

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

ประเภท

การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (96414)
โปรแกรมภาษา JAVA เบื้องต้น
การอบรมเชิงปฏิบัติการ :
การใช้ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย University
Research Management
System (URMS)

อบรม

-

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายอํานาจ นิ่มนวล
นายสุกิจ วินัยธรรม

อบรม

-

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา
คอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11
และวิจัย
อาคารนวัตกรรม ศ. ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่อบรม

และค่าอื่นๆ
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หน่วยงานที่จัด
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รายชื่อผู้อบรม

รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วัน / เดือน / ปี
(เวลา)

ที่
10

14 - 16 ธันวาคม
2559
(08.00 - 16.00 น.)

11

21 - 23 ธันวาคม
2559
(08.00 - 16.00 น.)

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

ประเภท

พัฒนาศักยภาพหัวหน้า
โครงการและผู้ประสานงาน
โครงการ
ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ฝึก Facilitator
โครงการพัฒนาศักยภาพการ
วิจัย หัวข้อ : การบริหาร
จัดการงานวิจัยตามทิศทาง
Thailand 4.0

ค่าลงทะเบียน

สถานที่อบรม

และค่าอื่นๆ

หน่วยงานที่จัด

รายชื่อผู้อบรม

อบรม

-

โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

ส่วนกิจการเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.อรรณพ โพธิสุข

อบรม

-

โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา
จังหวัดชลบุรี

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล

การพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ประจําเดือนมกราคม 2560
ที่
12

วัน / เดือน / ปี
(เวลา)
18 - 20 มกราคม
2560
(08.30 - 16.30 น.)

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

ประเภท

"การดําเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา ครั้งที่ 34 (34th
WUNCA)”

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค่าลงทะเบียน
และค่าอื่นๆ
-

หน้า 19

สถานที่อบรม
อาคาร E-Park
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย

หน่วยงานที่จัด
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
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รายชื่อผู้อบรม
นางสาววันทนา ผ่องภักต์
นายธนกฤต อุบลวัฒน์
นายจักรพันธ์ อินสุด

รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่

วัน / เดือน / ปี
(เวลา)

13

21 - 23 มกราคม
2560
(08.00 - 16.00 น.)

14

19 มกราคม 2560
(08.30 - 13.00 น.)

15

11 - 14 มกราคม
2560
(08.00 - 16.00 น.)

16

21 - 23 มกราคม
2560
(08.00 - 16.00 น.)

ค่าลงทะเบียน

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

ประเภท

โครงการสัมมนามหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒกับการพัฒนา
จังหวัดนครนายกและจังหวัด
สระแก้วอย่างบูรณาการ : ระยะที่
2
Preventing Security
Breaches with Palo Alto
Networks
โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจ
เพื่อรับใช้สังคมสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รุ่นที่ 1
โครงการจัดการองค์ความรู้ด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม
(KM) กิจกรรมที่ 1 : พัฒนา
ศักยภาพหัวหน้าโครงการและ
ผู้ประสานงานโครงการ : อบรม
เชิงปฏิบัติการฝึก Facilitator

สัมมนา

-

โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท
ตําบล สาริกา นครนายก
ประเทศไทย

ส่วนกิจการเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายธนรรณพ อินตาสาย

สัมมนา

-

บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์
(ประเทศไทย) จํากัด

นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล
นายถาวร หงษ์ทอง

บรรยาย

-

โรงแรมสวิสโซเทลเลอ
คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก
ห้องเซี่ยงไฮ้ ชั้น 2
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว
จังหวัดตาก

ส่วนกิจการเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล
นายพงษ์ทิพย์ นาคประสบสุข
นายปวริศร เมธานันท์

อบรม

-

โรงแรม ณ เวลา
จังหวัดราชบุรี

ส่วนกิจการเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์อรรณพ โพธิสุข

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และค่าอื่นๆ

หน้า 20

สถานที่อบรม

หน่วยงานที่จัด
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รายชื่อผู้อบรม

รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ที่

วัน / เดือน / ปี
(เวลา)

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

17 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจ
(08.00 - 16.00 น.) เพื่อรับใช้สังคมสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รุ่นที่ 2
18 23 - 24 กุมภาพันธ์ โครงการอบรมสัมมนาเชิง
2560
ปฏิบัติการ หลักสูตร "การ
(08.00 - 16.00 น.) ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน การ
จัดซื้อจัดจ้าง" รุ่นที่ 902

ประเภท

ค่าลงทะเบียน
และค่าอื่นๆ

บรรยาย

-

อบรม

7,000.00

สถานที่อบรม

หน่วยงานที่จัด

รายชื่อผู้อบรม

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว
จังหวัดตาก

ส่วนกิจการเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายสมภพ ศรีเอียง
นายเอนกวิทย์ พลรบ

โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพฯ

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรเพื่อการศึกษา

นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข
นางชูศรี เชาวนารมย์

การพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ประจําเดือนมีนาคม 2560
ที่
19

วัน / เดือน / ปี
(เวลา)

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

23 - 25 มีนาคม 2560 การส่งเสริมจรรยาบรรณของ
(08.00 - 16.00 น.) คณาจารย์และข้าราชการ และ
ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประเภท
สัมมนา

ค่าลงทะเบียน
และค่าอื่นๆ
-

สถานที่อบรม
ไมด้า รีสอร์ท จังหวัด
กาญจนบุรี

หน้า 21

หน่วยงานที่จัด

รายชื่อผู้อบรม

งานสภาคณาจารย์และ
นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล
ข้าราชการ ส่วนงานบริหารงาน
กลาง สํานักงานอธิการบดี
มศว
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รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่
20

วัน / เดือน / ปี
(เวลา)

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

22 - 24 มีนาคม 2560 โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง
(08.00 - 16.00 น.) และพัฒนาเครือข่ายงาน
วางแผนและพัฒนา
23 - 24 มีนาคม 2560
(08.00 - 16.00 น.)

ประเภท
สัมมนา

ค่าลงทะเบียน
และค่าอื่นๆ
-

สถานที่อบรม

หน่วยงานที่จัด

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
มาริสรีสอร์ท จอมเทียน
จังหวัดชลบุรี

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ มศว

นางสาวสุพัชชา สีเสวก
นายภัทรชัย ไชยมงคล

21

9 มีนาคม 2560
(09.00 - 16.00 น.)

Are You Ready for
Thailand 4.0

สัมมนา

-

22

29 มีนาคม 2560
(09.00 - 16.00 น.)

Thailand 4.0 Web
Infrastructure

สัมมนา

14,980.00

23

9 มีนาคม 2560
(08.30 - 16.00 น.)

SUSE EXPERT DAY

สัมมนา

-

24

30 - 31 มีนาคม และ
1 เมษายน 2560
(08.00 - 16.00 น.)

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐและวิธี
ปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์

สัมมนา

11,000.00

ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 3 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประเทศไทย
ห้อง Auditorium ชั้น 2 The บริษัท โดมคลาวด์ จํากัด
Connecion Educuisine

อาจารย์อรรณพ โพธิสุข
นางสาววิลาวัลย์ บัวขํา
นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล
นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
นายชัยวัฒน์ ช่างกลึง

Grand Center Point
Teminal 21

SUSE

นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์

ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4
โรงแรมเดอรทวิน ทาวเวอร์
กรุงเทพฯ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง
นางสาวจุฬารัตน์ จําชาติ

การพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ประจําเดือนเมษายน 2560
สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายชื่อผู้อบรม
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รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่

วัน / เดือน / ปี
(เวลา)

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

ประเภท

ค่าลงทะเบียน
และค่าอื่นๆ

25

26 - 27 เมษายน
2560
(08.00 - 16.00 น.)

Education ICT Forum 2017

สัมมนา

19,600.00

26

20 เมษายน 2560
(08.30 - 13.00 น.)

Stay Connected & Efficient
with CommScope

สัมมนา

-

27

25 เมษายน 2560
(09.00 - 16.00 น.)

ระบบรักษาความปลอดภัย
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตสําหรับ
ภาคการศึกษา

สัมมนา

-

สถานที่อบรม
อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์
ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ
และ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ง
วัฒนะ
โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า
สุขุมวิท (BTS อโศก), ห้องบอลรูม
ชั้น 4
ห้องกมลพร โรงแรม เดอะ สุโกศล
กรุงเทพฯ

หน่วยงานที่จัด

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล
แห่งชาติ

บริษัท คอมสโคป จํากัด

นายสันติ สุขยานันท์

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์
นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม

การพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ประจําเดือนพฤษภาคม 2560
สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่

วัน / เดือน / ปี
(เวลา)

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

ประเภท

ค่าลงทะเบียน
และค่าอื่นๆ

28

8 พฤษภาคม 2560
(08.30 - 16.30 น.)

การบรรยายและสาธิตเกี่ยวกับ
การป้องกันการเกิดอัคคีภัย

บรรยาย

-

29

18 - 19 พฤษภาคม
2560
(08.30 - 16.30 น.)
24 - 26 พฤษภาคม
2560
(08.00 - 16.00 น.)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนโครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมและ
สร้างความรู้ความเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปี
การศึกษา 2560 โดยใช้เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

บรรยาย

-

สัมมนา

-

30

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สถานที่อบรม
ห้องประชุม ศาสตราจารย์
ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2
อาคารสํานักหอสมุดกลาง
โรงแรมคลาสสิก คามิโอ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า
กุยบุรี อําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานที่จัด

รายชื่อผู้อบรม

ส่วนพัฒนากายภาพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายสมภพ ศรีเอียง
นายอเนกวิทย์ พลรบ

ส่วนกิจการเพื่อสังคม

ผศ.สมภพ รอดอัมพร
อาจารย์อรรณพ โพธิสุข

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้บริหาร และบุคลากร
สํานักคอมพิวเตอร์
จํานวน 38 ราย
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รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ประจําเดือนมิถุนายน 2560
ที่

วัน / เดือน / ปี
(เวลา)

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

ประเภท

ค่าลงทะเบียน
และค่าอื่นๆ

สถานที่อบรม

หน่วยงานที่จัด

31

6 - 7 มิถุนายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการการเงินและ
(08.30 - 16.30 น.) พัสดุสําหรับโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน

อบรม

-

Novotel Hotels & Resorts
Hua Hin Cha Am Beach
Resort & Spa จ.เพชรบุรี

ส่วนกิจการเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

32

21 - 23 มิถุนายน
2560
(09.00 - 17.00 น.)
15 มิถุนายน 2560
(08.30 - 17.00 น.)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง IPv6 Security in Campus
Nerword
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "จับประเด็นให้เป็นข่าว"

อบรม

-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อบรม

-

34

23 มิถุนายน 2560
(08.30 - 17.00 น.)

อบรม

-

35

28 มิถุนายน 2560
(08.30 - 16.00 น.)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ Design
Thinking ผ่านสื่อ social media"
โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
บุคลากรให้มีจิตสํานึกในการ
ให้บริการ (Service Mind)

อบรม

-

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ 1 อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
มศว ประสานมิตร
ห้องบรรยายบัวศรี อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
มศว ประสานมิตร ชั้น 11
ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัว
ศรี
ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มศว

สํานักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา (UniNet)
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร
สํานักงานอธิการบดี มศว

33

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 25

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร
สํานักงานอธิการบดี มศว
ส่วนทรัพยากรบุคคล
สํานักงานอธิการบดี มศว
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รายชื่อผู้อบรม
นางพัชรินทร์ สนธิวนิช
นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง
นางสาวจุฬารัตน์ จําชาติ
นางชูศรี เชาวนารมย์
นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
นายธนกฤต อุบลวัฒน์
นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม
นางสาววณิชยา ทองสมนึก

นางสาววณิชยา ทองสมนึก
นายสมภพ ศรีเอียง
นายพงษ์ทิพย์ นาคประสบสุข
นายทวีศักดิ์ ตู้แก้ว
นางสาวสราลี บัลลังน้อย
นายอมรเวช อุปลัมภากุล

รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ประจําเดือนกรกฎาคม 2560
ที่
36

37

วัน / เดือน / ปี
(เวลา)

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

3 - 6 กรกฎาคม 2560 การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
(09.00 - 17.00 น.) ในส่วนภูมิภาค "การสื่อสาร
ประสานงานอย่างสร้างสรรค์
ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร"
13 - 17 กรกฎาคม อบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
2560
(08.30 - 22.00 น.) การสื่อสาร (96324)

ประเภท

ค่าลงทะเบียน
และค่าอื่นๆ

หน่วยงานที่จัด

รายชื่อผู้อบรม

ดูงาน

-

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สํานักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร
นางสาววณิชยา ทองสมนึก
องค์กร สํานักงานอธิการบดี มศว

อบรม

-

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จังหวัดนนทบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จังหวัดนนทบุรี
โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัด
เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายธนรรณพ อินตาสาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายอํานาจ นิ่มนวล
นายสุกิจ วินัยธรรม

คณะอนุกรรมการสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ
เครือข่ายวิจัยบุคลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
และที่ประชุมสภาข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(ปขมท.)

นายภัทรชัย ไชยมงคล

38

8 - 11 กรกฎาคม
2560
(08.30 - 22.00 น.)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นสูง (99413)

อบรม

-

39

27 - 28 กรกฎาคม
2560
(08.00 - 16.00 น.)

มหกรรมการแสดงผลงานด้าน
สร้างสรรค์นวัตกรรม และ
การพัฒนางานประจํา ครั้งที่ 2

บรรยาย

2,700.00

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่อบรม
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รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่

วัน / เดือน / ปี
(เวลา)

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

ประเภท

ค่าลงทะเบียน

40

18 - 20 กรกฎาคม
2560
(09.00 - 16.00 น.)

"Overview Training SAP"
ภายใต้โครงการพัฒนา
ระบบทรัพยากรมหาวิทยาลัย

อบรม

และค่าอื่นๆ
-

41

27 กรกฎาคม 2560
(09.00 - 14.00 น.)

The XC Series End
User Workshop

สัมมนา

-

42

20 - 21 กรกฎาคม
2560
(08.00 - 16.00 น.)

การสร้างและส่งเสริมสามัคคีของ
คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย

สัมมนา

-

สถานที่อบรม

หน่วยงานที่จัด

รายชื่อผู้อบรม

ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารเรียนรวม ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร
Learning Tower
สํานักงานอธิการบดี มศว
โรงแรม Intercontinental
Bangkok, Pinnacle 1 room,
Floor 4
นอนเพลิน รีสอร์ท เขาใหญ่
จังหวัดปราจีบุรี

นางพัชรินทร์ สนธิวนิช
นางสาวกรัณฑ์รัตน์ ศรี
กาหลง
นางสาวจุฬารัตน์ จําชาติ
บริษัท อินโนโค จํากัด, DellEMC นายสันติ สุขยานันท์
และบริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี
จํากัด
งานสภาคณาจารย์และพนักงาน นายจักรพันธ์ อินสุด
ส่วนบริหารงานกลาง มศว

การพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ประจําเดือนสิงหาคม 2560
ที่
43

วัน / เดือน / ปี
(เวลา)
3 - 5 สิงหาคม 2560
(08.30 - 17.00 น.)

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

ประเภท

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
และความผูกพันธ์ในองค์กร
สําหรับบุคลากรใหม่ (สาย
ปฏิบัติการ) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

อบรม

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค่าลงทะเบียน
และค่าอื่นๆ
-

หน้า 27

สถานที่อบรม
มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และที่พักเขาใหญ่ อําเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานที่จัด
ส่วนทรัพยากรบุคคล
สํานักงานอธิการบดี มศว
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รายชื่อผู้อบรม
นายเอนกวิทย์ พลรบ
นายสมภพ ศรีเอียง
นางสาวสุพัชชา สีเสวก
นายอมรเวช อุปลัมภากุล
นายทวีศักดิ์ ตู้แก้ว
นางสาวสราลี บัลลังน้อย

รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่

วัน / เดือน / ปี
(เวลา)

44

4 สิงหาคม 2560
(08.30 - 12.00 น.)

45

8 สิงหาคม 2560
(13.00 - 16.00 น.)

46

30 - 31 สิงหาคม
2560
(13.00 - 16.00 น.)

47

11 สิงหาคม 2560
(13.00 - 16.00 น.)

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

ประเภท

โครงการอบรมแนวทางการ
ปฏิบัติงานการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(Thai University Central
Admission System: TCAS)
การใช้โปรแกรม Huris ในการ
ลงข้อมูลประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และเพิ่มค่าจ้างของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
โครงการสัมมนาสรุปผลการ
ดําเนินงานการให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคมของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จังหวัดนครนายกและ
จังหวัดสระแก้ว
โครงการจัดทําแผนสร้าง
เครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย : กิจกรรมสรุปผล
การดําเนินงานด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

อบรม

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค่าลงทะเบียน

สถานที่อบรม

หน่วยงานที่จัด

-

ห้องประชุมศาสตราจารย์
ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคาร
สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย

นางสาววันทนา ผ่องภักต์

อบรม

-

ส่วนทรัพยากรบุคคล
สํานักงานอธิการบดี มศว

นายดนัย มณฑาทิพย์กุล

สัมมนา

-

อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี มศว
ห้องปฏิบัติการสํานัก
คอมพิวเตอร์ ชั้น 11
โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท
แอนด์ สปา จ.นครนายก

ส่วนกิจการเพื่อสังคม
สํานักงานอธิการบดี มศว

ดร.อรรณพ โพธิสุข
นายธนรรณพ อินตาสาย
นางสาวจันทนา หมื่นพันธ์

อบรม

-

บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร
นวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.
สาโรช บัวศรี

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

นายอุดร วงษ์ไทย

และค่าอื่นๆ
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รายชื่อผู้อบรม

รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่

วัน / เดือน / ปี
(เวลา)

48

24 สิงหาคม 2560
(08.00 - 16.00 น.)

49

16 สิงหาคม 2560
(09.00 - 11.50 น.)

50

2 สิงหาคม 2560
(08.00 - 16.00 น.)

ค่าลงทะเบียน

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

ประเภท

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .....
สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของ
หน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง
ปี พ.ศ.2560
ฟังปฐกถาพิเศษ โครงการ
eGovernment Forum 2017

อบรม

-

ห้องประชุม ชั้น 7 (อาคารใหม่)
กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

สัมมนา

-

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล
และสังคม กับสมาคมอุตสหกร
รมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

บรรบาย

-

อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้อง
วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรม
เซ็นทราศูนย์ราชการและคอน
เวนชัน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 สํานัก
คอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน
หัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในการทํางาน”

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และค่าอื่นๆ
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สถานที่อบรม

หน่วยงานที่จัด

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
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รายชื่อผู้อบรม
นางพัชรินทร์ สนธิวนิช
นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง
นางสาวจุฬารัตน์ จําชาติ

ผู้บริหาร และบุคลากรสํานัก
คอมพิวเตอร์ จํานวน 36 ราย

รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ประจําเดือนกันยายน 2560
ที่

วัน / เดือน / ปี
(เวลา)

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

ประเภท

ค่าลงทะเบียน

สถานที่อบรม

และค่าอื่นๆ

หน่วยงานที่จัด

รายชื่อผู้อบรม

51

8 กันยายน 2560
(08.00 - 13.00 น.)

Huawei Container data
center Seminar

สัมมนา

-

BallRoom2, 3 Novotel
Bangkok Ploejit Sukhumvit

บริษัท Huawei

นายอมรเวช อุปถัมภากุล
นางสาวสุธิสา แจ่มสุข

52

15 กันยายน 2560
(09.30 - 16.30 น.)

รู้จักกับ SQL Server
Wofkshop

อบรม

-

ห้อง MPR 2 บริษัท ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) จํากัด ชั้น 38
อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ถ.
วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ

บริษัท ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวอมรรัตน์ เอื้อมานะสกุล
นางสาววันทนา ผ่องภักต์
นางสาวฐิตาภา จิโสะ
นายพงษ์ทิพย์ นาคประสบสุข

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการประเมินสมรรถนะ (Competency)" ประจําปี พ.ศ.2559
เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12
สํานักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา
แก่ผู้บริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ สํานักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 32

SWUCC Report
Computer Center, Srinakharinwirot University

Computer Center, Srinakharinwirot University

รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง "การเตรียมความพร้อม
และสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2560 โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)"
เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี อําเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายงานผลการดําเนินงานการประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทํางาน"
เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 สํานักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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