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คํานํา
ทรัพยากรบุคลากรเป็ นทรัพยากรที่สําคัญของส่วนงานในการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนงานให้
บรรลุ ต ามเป้ า หมายของส่ ว นงานที่ ว างไว้ ดั ง นั น้ การพั ฒ นาบุ ค ลากร (HRD : Human Resource
Development) จึงเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพด้ านทักษะ ความชํานาญในการทํางาน ตลอดจนปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและมุ่งไปสู่ความสําเร็ จตามเป้าหมายของส่วน
งานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งเป็ นกระบวนการหนึ่งในการบริ หารทรั พยากรบุคลากร (HRM : Human
Resource Management)
ดังนัน้ สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้
กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรไว้ ในแผนยุทธศาสตร์ สํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 ซึ่งอยู่ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาระบบบริ หารงานสํานักคอมพิวเตอร์ ให้ มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้ มี
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 เพื่อเป็ นแนวทางการดําเนินงานพัฒนา
บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ อย่างเป็ นระบบ ทําให้ ได้ บคุ ลากรที่มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพและมีความผูกพัน
กับส่วนงาน รวมถึงการสร้ างและพัฒนาผู้บริ หารทุกระดับให้ มีความรู้ มีความเป็ นผู้นํา มีวิสยั ทัศน์ มีการ
วางกลยุทธ์ของส่วนงาน มีศกั ยภาพเพื่อนําการเปลี่ยนแปลงและการควบคุมตนเอง รวมถึงการสอนงานและ
มอบหมายงาน อย่างมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มุง่ มัน่ และมีจิตสํานึกที่ดีในการบริ หารส่วนงาน
ในการนี ้ สํานักคอมพิวเตอร์ จึงได้ จดั ทําแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2562-2565 โดยได้ จดั ให้ มีการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อระดมความคิดเห็น รวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ ความต้ องการในการพัฒนา
บุคลากรของผู้บริ หารและบุคลากรทุกระดับ ทําให้ ได้ กรอบแนวคิดและทิศทางที่ชดั เจนและได้ ร่วมกันจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรฯ ฉบับนี ้ ให้ เสร็ จลุล่วงเป็ นไปได้ ด้วยดี และยังเป็ นประโยชน์ในการดําเนินงานพัฒนา
บุคลากรซึ่งถือว่าเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของส่วนงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลมาก
ยิ่งขึ ้น
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ส่ วนที่ 1
ข้ อ มูล ทั่วไป
ความเป็ นมา
สํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้ เริ่ มดําเนินงานอย่างเป็ นทางการ
ตังแต่
้ ปี 2525 ในรูปแบบของโครงการจัดตังสํ
้ านักบริการคอมพิวเตอร์ ต่อมาได้ รับการยกฐานะขึ ้นเป็ นส่วนราชการ
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2536 วันที่ 29 ธันวาคม 2536 และให้ มีสํานักงานเลขานุการในสํานักคอมพิวเตอร์ ในการบริ หารงาน
ของสํานักคอมพิวเตอร์ นนั ้ มีผ้ อู ํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ ทําหน้ าที่ในการกํากับดูแลในการบริ หารงานภายใน
สํ า นัก คอมพิ ว เตอร์ นัน้ เพื่ อ ให้ การดํ า เนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสอดคล้ อ งกับ ภารกิ จ หลัก
สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ จดั แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็ น 6 ฝ่ าย ได้ แก่ สํานักงานผู้อํานวยการ ฝ่ ายระบบสารสนเทศ
ฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย และฝ่ ายปฏิบตั กิ ารและบริการ โดยดําเนินการขออนุมตั แิ ละผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2544
ต่อ มาในปี พ.ศ. 2559 มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒได้ เ ปลี่ ย นเป็ น มหาวิ ท ยาลัย ในกํ า กับ ของรั ฐ
เพื่อรองรับการบริ หารงานภายใต้ การเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สํานักคอมพิวเตอร์ จึงได้ ปรับโครงสร้ างของ
หน่วยงานภายในสํานักคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งออกเป็ น 6 ฝ่ าย ดังนี ้
1. สํานักงานผู้อํานวยการ
2. ฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
3. ฝ่ ายระบบสารสนเทศ
4. ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
5. ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารและบริการ
6. ฝ่ ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ในการประชุมครัง้ ที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2559 ซึง่ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้ นไป
ปั จจุบนั นี ้ สํานักคอมพิวเตอร์ มีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่องโดยเป็ นส่วนงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อผลักดัน
และดํ า เนิ น งานตามนโยบายด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารของมหาวิท ยาลัย เพื่ อให้ นิ สิต
คณาจารย์ บุคลากร และส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถก้ าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และการพัฒนาเข้ าสู่ยุคสังคมการเรี ยนรู้ แบบดิจิทัล และ Thailand 4.0 นําไปสู่
การเป็ น Digital University ต่อไป

[2]
อาคารสถานที่ต งั ้
สํานักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 11 ถึง ชัน้ 14
114 ถนนสุขมุ วิท ซอยสุขมุ วิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2649 5706 หรื อ 0 2649 5000 ต่อ 15069, 15048 โทรสาร 0 2259 2217
สํานักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
อาคารเรี ยนรวม ชัน้ 3 มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมูท่ ี่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 0 2649 5196 หรื อ 0 2649 5000 ต่อ 21124 - 21126
อีเมล : swucc@g.swu.ac.th
เว็บไซต์ : http://cc.swu.ac.th

ปรัช ญา ปณิธ าน วิส ัย ทัศน์ และพัน ธกิจ
ปรัช ญา
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้ างสรรค์สงั คมแห่งการเรี ยนรู้
ปณิธ าน
มุง่ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้ างสรรค์สงั คมแห่งการเรี ยนรู้ด้วยปั ญญาและคุณธรรม
วิส ัย ทัศ น์
สํ า นัก คอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น ศูน ย์ ก ลางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ มี ม าตรฐานสากล
เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
พัน ธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนและ
การค้ นคว้ าวิจยั
4. บริการวิชาการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสติ และบุคลากร
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ยุท ธศาสตร์ ส าํ นัก คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ จดั ทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 เพื่อให้ การดําเนินงาน
ของสํานักคอมพิวเตอร์ สอดรับกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2560-2563 และแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ซึง่ ประกอบด้ วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 1
การพัฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่ อพัฒ นาภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 2
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารมหาวิทยาลัยด้ านการบริหารจัดการ
ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 3
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน และการค้ นคว้ าวิจยั
ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 4
การบริ การวิชาการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสติ และบุคลากร
ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 5
การพัฒนาระบบบริหารงานสํานักคอมพิวเตอร์ ให้ มีประสิทธิภาพ

ค่ านิย มและสมรรถนะหลัก ของส่ วนงาน
ค่ านิย มของส่ วนงาน
ค่านิยมของสํานักคอมพิวเตอร์ คือ STRIVE

We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services
สํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นส่วนงานสนับสนุนที่สร้ างสรรค์งานบริ การไอทีชั ้นเลิศให้ กบั มหาวิทยาลัยและสังคม

S
Service mind
มุง่ สร้ างสรรค์การบริการที่ดี
T
Teamwork
มุง่ การทํางานเป็ นทีม
R
Responsibility
มุง่ สร้ างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
มุง่ สร้ างสรรค์นวัตกรรม
I
Innovation
V
Value
มุง่ สร้ างคุณค่าแก่องค์กรและสังคม
E
Ethics & Engagement
มุง่ สร้ างจริยธรรมและรักองค์กร
สมรรถนะหลัก ของส่ วนงาน
สานักคอมพิวเตอร์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ ความสามารถ มีการติดตามเทคโนโลยี
ใหม่อยูเ่ สมอ สามารถปรับตัวให้ เท่าทันกับเทคโนโลยี และนํามาประยุกต์ใช้ งานได้
แผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
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โครงสร้ างการแบ่ งส่ วนงานและการบริห ารงาน
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
สํานักคอมพิวเตอร์

สํานักงานผู้อํานวยการ
งานบริ หารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานบริ การการศึกษา

ฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครื อข่าย
งานบริ หารระบบเครื อข่าย
งานบริ หารระบบเครื อข่าย
ไร้ สายเครื อข่าย
งานบริ หารระบบโทรศัพท์
ผ่านเครื อข่าย
งานดูแลระบบเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
งานดูแลระบบรักษา
ความปลอดภัยบน
เครื อข่าย

ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
งานพัฒนาและสนับสนุน
นวัตกรรมเพื่อการเรี ยน
การสอน
งานบริ หารจัดการเว็บไซต์
งานออกแบบกราฟฟิ ก

ฝ่ ายระบบสารสนเทศ

ฝ่ ายปฏิบตั ิการและบริ การ

งานบริ หารฐานข้ อมูล
มหาวิทยาลัย
งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
งานดูแลบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ
งานส่งเสริ มการใช้ งาน
ระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย

งานบริ หารระบบเครื อข่าย
ประจําอาคาร
งานปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์
งานบริ การห้ องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์

ฝ่ ายบริการคอมพิวเตอร์
องค์รักษ์
งานบริ หารและธุรการ
งานบริ หารระบบเครื อข่าย
ประจําอาคาร
งานปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์
งานบริ การห้ องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์

ภาพที่ 1 ภาพแสดงโครงสร้ างการแบ่งส่วนงานภายในของสํานักคอมพิวเตอร์
(ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรี นคินทรวิโรฒ ในการประชุมครัง้ ที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559)
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้ นไป
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงโครงสร้ างการบริ หารงานของสํานักคอมพิวเตอร์

แผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

[6]
ข้ อ มูล อัต รากําลังและบุค ลากร
สํานักคอมพิวเตอร์ มีอตั ราที่เป็ นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนทังสิ
้ ้น 49 อัตรา และมีอตั ราคน
ครอง จํานวน 47 อัตรา (อัตราว่างจํานวน 2 อัตรา) โดยจําแนกตามหน่วยงานเป็ น 6 ฝ่ าย คือ สํานักงานผู้อํานวยการ
จํานวน 12 คน ฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย จํานวน 9 คน ฝ่ ายระบบสารสนเทศ จํานวน 12 คน ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา จํ านวน 4 คน ฝ่ ายปฏิบตั ิการและบริ การ จํ านวน 5 คน และฝ่ ายบริ การคอมพิวเตอร์
องครักษ์ จํานวน 5 คน และจําแนกบุคลากรได้ 2 ประเภท ได้ แก่ ข้ าราชการ จํานวน 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัย
งบประมาณเงินรายได้ ของส่วนกลาง จํานวน 45 คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้ (ข้ อมูล ณ 31 มีนาคม 2562)
ตารางที่ 1 จํานวนอัตรากําลังจําแนกตามตําแหน่ง ประเภทบุคลากรและมีคนครอง
จํานวนอัตรา
ตําแหน่ง – ระดับตําแหน่ง
ข้ าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
มีคนครอง
มีคนครอง
อัตราว่าง
สํานักงานผู้อํานวยการ
1
11
1. ผู้บริ หารผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า - เจ้ าหน้ าที่
1
บริ หารงานทัว่ ไป 7,8
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
2
3. นักวิชาการพัสดุ
2
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1
5. นักทรัพยากรบุคคล
1
6. นักวิชาการศึกษา
1
7. นักจัดการงานทัว่ ไป
2
8. ผู้ปฏิบตั งิ านทัว่ ไป
2
ฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
9
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
9
ฝ่ ายระบบสารสนเทศ
1
11
1
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1
11
1
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
4
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารและบริ การ
5
1
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2
2. ผู้ปฏิบตั งิ านช่าง
3
1
ฝ่ ายบริ การคอมพิวเตอร์ องครักษ์
5
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3
2. นักจัดการงานทัว่ ไป
1
3. ผู้ปฏิบตั งิ านช่าง
1
รวมอัตรากําลังทังหมด
้
2
45
2
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ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร
หน่วยงาน
พนักงาน
ข้ าราชการ
มหาวิทยาลัย
สํานักงานผู้อํานวยการ
1
11
ฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
9
ฝ่ ายระบบสารสนเทศ
1
11
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
4
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารและบริ การ
5
ฝ่ ายบริ การคอมพิวเตอร์ องครักษ์
5
รวมบุคลากรทังหมด
้
2
45
ตารางที่ 3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามตําแหน่งและประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร
ตําแหน่ง
พนักงาน
ข้ าราชการ
มหาวิทยาลัย
ผู้บริหารผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1
นักวิชาการเงินและบัญชี
2
นักวิชาการศึกษา
1
นักวิชาการพัสดุ
2
นักทรัพยากรบุคคล
1
นักจัดการงานทัว่ ไป
3
ผู้ปฏิบตั งิ านทัว่ ไป
2
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1
29
ผู้ปฏิบตั งิ านช่าง
4
รวมบุคลากรทังหมด
้
2
45
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รวม
12
9
12
4
5
5
47

รวม
1
1
2
1
2
1
3
2
30
4
47
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ป.โท หรื อสูงกว่า

ตํ่ากว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท หรื อสูงกว่า

สํานักงานผู้อํานวยการ
ฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
ฝ่ ายระบบสารสนเทศ
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารและบริ การ
ฝ่ ายบริ การคอมพิวเตอร์ องครักษ์
รวมบุคลากรทังหมด
้

รวม

ป.ตรี

หน่วยงาน

ตํ่ากว่า ป.ตรี

ตารางที่ 4 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามหน่วยงาน ประเภทบุคลากรและวุฒิการศึกษา
ประเภทบุคลากร
ข้ าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

-

1
1

1
1

2
3
1
6

8
5
7
2
2
4
28

1
4
4
2
11

12
9
12
4
5
5
47

ตารางที่ 5 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ลาออก/โอนย้ าย ในปี งบประมาณ 2559 – ปั จจุบนั จําแนกตามตําแหน่ง
ประเภทบุคลากร
ตําแหน่ง
รวม
พนักงาน
ข้ าราชการ
มหาวิทยาลัย
ผู้บริหารผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1
1
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการศึกษา
1
1
นักจัดการงานทัว่ ไป
ผู้ปฏิบตั งิ านทัว่ ไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8
8
ผู้ปฏิบตั งิ านช่าง
1
1
รวมบุคลากรทังหมด
้
1
10
11
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ตารางที่ 6 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่จะเกษียณอายุ ภายในปี งบประมาณ 2562-2565
ประเภทบุคลากร
หน่วยงาน
รวม
พนักงาน
ข้ าราชการ
มหาวิทยาลัย
สํานักงานผู้อํานวยการ
- ผู้บริ หารผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า 1 (ปี 2562)
1
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป 7,8
ฝ่ ายระบบสารสนเทศ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการพิเศษ
1 (ปี 2562)
1
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ
1 (ปี 2565)
1
รวมบุคลากรทังหมด
้
2
1
3
ตารางที่ 7 รายนามบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ จําแนกตามหน่วยงานภายในส่วนงาน
เลข
ประเภท
จ้ างด้ วย
ชื่อ – นามสกุล
อัตรา
บุคลากร
งบประมาณ

ตําแหน่ง

สํานักงานผู้อํานวยการ
12717

นางพัชรินทร์ สนธิวนิช

ข้ าราชการ

งบแผ่นดิน

(ผู้อํานวยการสํานักงาน)

ผู้บริหาร (ผู้อํานวยการกองหรื อเทียบเท่า
- เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป 7,8)

76558

นางชูศรี เชาวนารมย์

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบตั ิการ

70077

นางสาวนาฟี ด๊ ะ เทพไฟ

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบตั ิการ

75771

นางกรัณฑ์รัตน์ ศรี กาหลง

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ

76560

นางสาวจุฬารัตน์ จําชาติ

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบตั ิการ

74816

นางสาวสุพชั ชา สีเสวก

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบตั ิการ

75146

นางสาวจุรีรัตน์ เมืองไชย

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบตั ิการ

75268

นายดนัย มณฑาทิพย์กลุ

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการศึกษา ปฏิบตั ิการ

76561

นางสาวนฤดี สุขลํ ้า

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักจัดการงานทัว่ ไป ปฏิบตั ิการ

70204

นางสาววณิชยา ทองสมนึก

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักจัดการงานทัว่ ไป ปฏิบตั ิการ

76562

นางสาวจิตติมา ช่างไม้

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

ผู้ปฏิบตั ิงานทัว่ ไป ปฏิบตั ิงาน

76559

นางวรรณี สมบุญประเสริฐ

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

ผู้ปฏิบตั ิงานทัว่ ไป ปฏิบตั ิงาน

แผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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เลข
ชื่อ – นามสกุล
อัตรา
ฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
74817

นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล

ประเภท
บุคลากร

จ้ างด้ วย
งบประมาณ

ตําแหน่ง

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(หัวหน้ าฝ่ าย)
75769

นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศกั ดิ์

ชํานาญการพิเศษ
70188

นายธนกฤต อุบลวัฒน์

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

70264

นายเฉลิมพล คํานิกรณ์

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

73634

นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์ เฉลิม

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

75491

นางสาวสุธิสา แจ่มสุข

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

70031

นายจักรพันธ์ อินสุด

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

73635

นายพงศ์ทิพย์ นาคประสบสุข

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

71230

นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันทะนะ

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

ข้ าราชการ

งบแผ่นดิน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ฝ่ ายระบบสารสนเทศ
74818

นางสาวพรทิพย์ พงษ์ สวัสดิ์
(หัวหน้ าฝ่ าย)

10139

นางสาววิลาวัลย์ บัวขํา

ชํานาญการพิเศษ
75770

นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ

71480

นางสาวฐิ ตาภา จิโสะ

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

71482

นางสาวอมรรัตน์ เอื ้อมานะสกุล

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

71516

นางสาวมณฑลี ลิ ้มกิจเจริญภรณ์

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

71519

นางสาววันทนา ผ่องภักต์

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

73587

นางสาวสุพิชญา อาชวจิรดา

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

76573

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

76572

นายปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
นายทวีศกั ดิ์ ตู้แก้ ว

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

76571

นางสาวสราลี บัลลังน้ อย

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

72872

นายบุรฮาน หวังเหล็ม

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

73252

---- อัตราว่าง ----

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

แผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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เลข
ชื่อ – นามสกุล
อัตรา
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
75148
70100
70187
71281

นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล
(หัวหน้ าฝ่ าย)
นายปวริศร เมธานันท์
นายภัทรชัย ไชยมงคล
นายชัยวัฒน์ ช่างกลึง

ประเภท
บุคลากร

จ้ างด้ วย
งบประมาณ

ตําแหน่ง

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง
งบรายได้ สว่ นกลาง
งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง
งบรายได้ สว่ นกลาง
งบรายได้ สว่ นกลาง
งบรายได้ สว่ นกลาง
งบรายได้ สว่ นงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ
ผู้ปฏิบตั ิงานช่าง ปฏิบตั ิงาน
ผู้ปฏิบตั ิงานช่าง ปฏิบตั ิงาน
ผู้ปฏิบตั ิงานช่าง ปฏิบตั ิงาน
ผู้ปฏิบตั ิงานช่าง ปฏิบตั ิงาน

พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ

พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน

งบรายได้ สว่ นกลาง
งบรายได้ สว่ นกลาง
งบรายได้ สว่ นกลาง
งบรายได้ สว่ นกลาง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ
นักจัดการงานทัว่ ไป ปฏิบตั ิการ
ผู้ปฏิบตั ิงานช่าง ปฏิบตั ิงาน

ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารและบริ การ
76412
76568
76569
76566
76567
73253

นายสันติ สุขยานันท์
(หัวหน้ าฝ่ าย)
นายเอนกวิทย์ พลรบ
นายอุดร วงษ์ ไทย
นายถาวร หงษ์ ทอง
นายสมภพ ศรี เอียง
---- อัตราว่าง ----

ฝ่ ายบริ การคอมพิวเตอร์ องครักษ์
76446
75147
76563
76186
76564

นายธนรรณพ อินตาสาย
(หัวหน้ าฝ่ าย)
นายวรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์
นายสุกิจ วินยั ธรรม
นางสาวจันทนา หมื่นพันธ์
นายอํานาจ นิ่มนวล

แผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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ตารางที่ 8 เส้ นทางความก้ าวหน้ าตามสายงานของทุกประเภทตําแหน่ง สํานักคอมพิวเตอร์
ลําดับ

ตําแหน่ง

1

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

2
3

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
นักทรัพยากรบุคคล

4

นักจัดการงานทัว่ ไป

5

เส้ นทางความก้ าวหน้ าตามสายงาน
ปฏิบตั ิการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบตั ิการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบตั ิการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบตั ิการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบตั ิการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

6

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบตั ิการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

7

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบตั ิการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

8

ผู้ปฏิบตั ิงานทัว่ ไป

9

ผู้ปฏิบตั ิงานช่าง

ปฏิบตั ิงาน

ชํานาญงาน

ชํานาญงานพิเศษ

ปฏิบตั ิงาน

ชํานาญงาน

ชํานาญงานพิเศษ

ที่มาข้ อมูล : ประกาศมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 18 เรื่ อง มาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายปฏิบตั ิการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะและกลุ่มประเภททัว่ ไป
ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2561

แผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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งบประมาณ
จากปี ที่ ผ่ า นมา สํ า นัก คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ จัด สรรงบประมาณ เพื่ อ พัฒ นาบุค ลากรสํ า นัก คอมพิ ว เตอร์
จากแหล่งงบประมาณ 2 แหล่งงบประมาณ ได้ แก่ งบประมาณเงินรายได้ ของสํานักคอมพิวเตอร์ และงบประมาณ
เงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) โดยเบิกจ่ายตามรายการค่าใช้ จ่ายที่ได้ รับการจัดสรรในแต่ละปี งบประมาณ ดังนี ้
ตารางที่ 9 รายละเอียดรายการค่าใช้ จา่ ยตามแหล่งเงินงบประมาณ
ลําดับ
รายการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณเงินรายได้
1.
ทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ สว่ นงานตัง้
งบประมาณเงินรายได้ ในส่วนนี ้ไว้ ร้อยละ 5 ของ
งบประมาณที่ได้ รับจัดสรร เพื่อพัฒนาบุคลากร
2.
ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสัมมนาที่จดั เอง ส่วนงานจัดฝึ กอบรม สัมมนา เอง โดยเขียนเป็ น
ในรูปของโครงการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และ
สมรรถนะของบุคลากร
3.
ค่าลงทะเบียนฝึ กอบรม
ส่วนงานส่งบุคลากรไปฝึ กอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอกที่จดั ขึ ้น
4.
ค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรมหรื อสัมมนา ส่วนงานส่งบุคลากรไปฝึ กอบรมหรื อสัมมนา
ภายในประเทศ และค่าใช้ จ่ายในการศึกษา ภายในประเทศ และมีไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
ดูงานต่างประเทศ
ด้ วย
5.
ค่าใช้ จ่ายเจรจาความร่ วมมือและศึกษาดูงาน ส่วนงานไปเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงาน
6.
ค่าใช้ จ่ายเดินทางไปราชการ
สามารถเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายเดินทางไปฝึ กอบรม
สัมมนาได้ ตามความเหมาะสม
7.
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้ าน
สํานักคอมพิวเตอร์ จดั โครงการฯ เพื่อให้ สอดรับ
ความรู้สอู่ าเซียน
กับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย
งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล)
8.
ค่าลงทะเบียนฝึ กอบรม
ส่วนงานส่งบุคลากรไปฝึ กอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอกที่จดั ขึ ้น สําหรับข้ าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยประจําที่เบิกจ่ายด้ วยเงินอุดหนุน
รัฐบาล

แผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
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ประเภทค่าใช้ จ่าย
งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

งบดําเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอื่น
งบดําเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น

งบดําเนินงาน
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ตารางที่ 10 งบประมาณที่ได้ รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ระหว่างปี งบประมาณ 2559-2561
ลําดับ

รายการค่าใช้ จา่ ย

2559
แผน

งบประมาณเงินรายได้
1,070,000.00
1.
ทุนพัฒนาบุคลากรสาย
500,000.00
สนับสนุนวิชาการ
2.
ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม 350,000.00
สัมมนาที่จดั เอง
3.
เงินอุดหนุนสําหรับ
พัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานตน
4.
ค่าลงทะเบียนฝึ กอบรม
100,000.00
5.
ค่าใช้ จ่ายในการสัมมนา
และฝึ กอบรม
6.
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึ กอบรมหรื อสัมมนา
ภายในประเทศ และ
ค่าใช้ จ่ายในการศึกษาดู
งานต่างประเทศ
7.
ค่าใช้ จ่ายเจรจาความ
20,000.00
ร่วมมือและศึกษาดูงาน
8.
ค่าใช้ จ่ายเดินทางไป
50,000.00
ราชการ
9.
โครงการพัฒนา
50,000.00
สมรรถนะบุคลากรด้ าน
ความรู้สอู่ าเซียน
งบประมาณเงินรายได้
50,000.00
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
10.
ค่าลงทะเบียนฝึ กอบรม
50,000.00
รวมทังสิ
้ ้น
1,120,000.00

2560

2561

ใช้ จา่ ย

แผน

ใช้ จา่ ย

แผน

358,762.78
-

1,060,000.00
400,000.00

270,006.00
-

1,496,800.00
-

265,949.50
-

269,922.78

350,000.00

183,215.00

-

-

-

-

-

1,008,000.00

205,835.50

64,620.00
-

150,000.00
-

45,480.00
-

338,800.00

25,791.50

-

-

-

-

-

7,160.00

50,000.00

-

50,000.00

20,295.00

2,040.00

50,000.00

26,711.00

50,000.00

-

15,020.00

50,000.00

14,600.00

50,000.00

14,027.50

39,590.00

50,000.00

13,500.00

50,000.00

16,610.00

39,590.00
398,352.78

50,000.00
1,100,000.00

13,500.00
283,506.00

50,000.00
1,546,800.00

16,610.00
282,559.50

แผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

ใช้ จา่ ย
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ส่ วนที่ 2
การวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม (SWOT Analysis)
ด้ านการพัฒนาบุค ลากร
การวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม (SWOT Analysis) ด้ านการพัฒนาบุค ลากร
การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มด้ า นการพัฒ นาบุค ลากรของสํ า นัก คอมพิ ว เตอร์ ซึ่งเป็ น การพิจ ารณา
สภาพแวดล้ อ มภายในทัง้ ทางด้ า นจุดอ่อน จุดแข็งและสภาพแวดล้ อ มภายนอกส่ว นงาน ทัง้ ด้ านโอกาสและ
อุ ป สรรค โดยนํ า ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพัฒ นาบุ ค ลากร ประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 มา
ประกอบการพิจารณา ร่ วมกับแนวโน้ มการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอร์ ภายใน 4 ปี ข้ างหน้ า ซึ่งเป็ นปั จจัย
สําคัญที่สง่ ผลต่อการพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์

ปั จจัยภายนอก

ปั จจัยภายใน

ตารางที่ 11 การวิเคราะห์ SWOT ด้ านการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร์
S จุดแข็ง/ข้ อได้ เปรี ยบ (Strengths)
W จุดอ่อน/ปัญหา (Weaknesses)
1. ส่วนงานมีการจัดโครงสร้ างองค์กรที่ชดั เจน
2. ส่วนงานให้ การส่งเสริ มและพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพโดยการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง
3. ส่วนงานมีการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และพร้ อมที่จะรับการ
พัฒนา
5. บุคลากรพร้ อมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
6. บุคลากรมีความสามัคคีและช่วยเหลือกันเพื่อผลักดัน
ให้ งานสําเร็จตามเป้าหมาย
7. บุคลากรมีความมุง่ มัน่ และเสียสละในการทํางาน
8. บุคลากรสามารถประสานงานกับส่วนงานภายในและ
ส่วนงานภายนอกได้ เป็ นอย่างดี

1. ส่วนงานไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชดั เจน
2. มหาวิทยาลัยยังไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการ
เลื่อนระดับความก้ าวหน้ าตามสายงานสาย
สนับสนุนวิชาการ
3. อัตราค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจ
4. สวัสดิการของบุคลากรไม่เพียงพอ
5. สภาพแวดล้ อมในการทํางานไม่เหมาะสม เช่น
เครื่ องปรับอากาศประจําอาคารมีอณ
ุ หภูมิไม่คงที่

O โอกาส (Opportunities)

T ภัยคุกคามและอุปสรรค (Threats)

1. บุคลากรได้ รับโอกาสในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง เช่น การรับเชิญให้ เข้ าร่วมการ
อบรม/สัมมนาจากภายนอกหน่วยงาน การได้ รับเชิญ
ไปเป็ นวิทยากรให้ กบั หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก

1. เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการแข่งขันสูงและมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาทําให้ บคุ ลากร
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศต้ องมีการพัฒนาตนเอง
อยูต่ ลอดเวลาเพื่อให้ เท่าทันเทคโนโลยี

แผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
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จากตารางที่ 9 การกําหนด จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ด้ านบุคลากรของ
สํานักคอมพิวเตอร์ หลังจากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแล้ ว จึงได้ นําข้ อมูลทัง้ หมด มา
วิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์ แบบเมตริ กซ์ โดยใช้ ตารางที่เรี ยกว่า TOWS Matrix ซึง่ เป็ นตารางการวิเคราะห์ที่
นําข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะห์เพื่อกําหนดเป็ นกลยุทธ์/แผนและ
นําไปสูแ่ ผนในการพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ตอ่ ไป
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์แผนพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร์ TOWS Matrix
S จุดแข็ง/ข้ อได้ เปรี ยบ (Strengths)
W จุดอ่อน/ปั ญหา (Weakness)
1. ส่วนงานมีการจัดโครงสร้ างองค์กรที่ชดั เจน
2. ส่วนงานให้ การส่งเสริ มและพัฒนาสมรรถนะ
เพื่อเพิ่มศักยภาพโดยการฝึ กอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ส่วนงานมีการพัฒนาการบริ การอย่างต่อเนื่อง
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และพร้ อมที่
จะรับการพัฒนา
5. บุคลากรพร้ อมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
6. บุคลากรมีความสามัคคีและช่วยเหลือกันเพื่อ
ผลักดันให้ งานสําเร็จตามเป้าหมาย
7. บุคลากรมีความมุง่ มัน่ และเสียสละในการ
ทํางาน
8. บุคลากรสามารถประสานงานกับส่วนงาน
ภายในและส่วนงานภายนอกได้ เป็ นอย่างดี

1. ส่วนงานไม่มีแผนพัฒนา
บุคลากรที่ชดั เจน
2. มหาวิทยาลัยยังไม่มีการ
กําหนดหลักเกณฑ์ในการ
เลื่อนระดับความก้ าวหน้ าตาม
สายงานสายสนับสนุนวิชาการ
3. อัตราค่าตอบแทนไม่เหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจ
4. สวัสดิการของบุคลากรไม่
เพียงพอ
5. สภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ไม่เหมาะสม เช่น
เครื่ องปรับอากาศประจํา
อาคารมีอณ
ุ หภูมิไม่คงที่

O โอกาส (Opportunities)

SO กลยุทธ์เชิงรุก

WO กลยุทธ์เชิงแก้ ไข

1. บุคลากรได้ รับโอกาสในการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ และความสามารถจาก
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง เช่น การรับ
เชิญให้ เข้ าร่วมการอบรม/สัมมนาจาก
ภายนอกหน่วยงาน การได้ รับเชิญไป
เป็ นวิทยากรให้ กบั หน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก

1. ส่งเสริ มการนําความรู้มาพัฒนางาน
(S-2 3 4 5, O-1)
2. ส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางด้ านวิชาชีพ
(S-6 7 8, O-1)

1. ส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพ
สมรรถนะ ของบุคลากร
(W-1, O-1)
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นของ
บุคลากร
(W- 3 4 5, O-1)

T ภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats)

ST กลยุทธ์เชิงป้องกัน

WT กลยุทธ์เชิงรับ

ปั จจัยภายนอก

ปั จจัยภายใน

ทางด้ านวิชาชีพ

1. เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการแข่งขัน
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริ หารจัดการพัฒนา
สูงและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่
บุคลากร
ตลอดเวลาทําให้ บคุ ลากรด้ าน
(S-2 3 4 5, T-1)
เทคโนโลยีสารสนเทศต้ องมีการพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ เท่าทัน
เทคโนโลยี

แผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
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1. มีการจัดการองค์ความรู้เป็ น
ระบบอย่างต่อเนื่อง
(W-1, T-1)
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สมรรถนะในการปฏิบ ตั งิ าน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒได้ กําหนดคู่มือการประเมินสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน (Competency
Appraisal) มศว 2560 (ฉบับ ปรั บ ปรุ ง กัน ยายน 2561) ซึ่ ง การประเมิ น สมรรถนะในการปฏิ บัติ ง าน เป็ น
องค์ประกอบหนึง่ ของการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร สมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน หมายถึง พฤติกรรม
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงาน มี 4 ประเภท ได้ แก่ สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย
สมรรถนะหลักคณะ สมรรถนะทางการบริหารและสมรรถนะประจําสายงาน
สมรรถนะหลัก มหาวิท ยาลัย (University Core Competency)
หมายถึ ง ความสามารถศั ก ยภาพ ความรู้ ทั ก ษะ คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล หรื อพฤติ ก รรม
ที่ พึ ง ประสงค์ ห ลัก ที่ จํ า เป็ น สํ า หรั บ การปฏิ บัติ ง านในองค์ ก ร ซึ่ ง องค์ ก รคาดหวัง ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนจํ า เป็ น
ต้ องมี โดยมหาวิทยาลัยได้ กําหนดสมรรถนะหลักไว้ 5 ตัว ได้ แก่ S-W-U-C-M (SWU ComMunity)
ตารางที่ 13 สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย (University Core Competency)
สมรรถนะ
คําจํากัดความ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
มีความเอาใจใส่ ตังใจ
้ มุง่ มัน่ ต่อหน้ าที่การงาน มีความรับผิดชอบ
(S : Social Responsibility)
ในหน้ าที่ของตนเอง หน้ าที่ภายในส่วนงาน หน้ าที่ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ยึดถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและส่วนรวม ส่งเสริม
และสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย ตอบสนองความต้ องการ
ของสังคม สื่อสารและรับใช้ สงั คม
การทํางานอย่างชาญฉลาด
มีความรับผิดชอบในงาน มีความคิดริเริ่ม กระตือรื อร้ น ใฝ่ ร้ ู วางแผน
(W : Work Smart)
การทํางานอย่างเป็ นระบบ พัฒนากระบวนการทํางาน ปรับปรุงงาน
ทํางานเสร็จทันเวลา งานมีคณ
ุ ภาพ จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม
แสวงหาโอกาสพัฒนาตนเอง รู้จกั การจัดการ หรื อบริ หารเวลาของตนเอง
ความเป็ นหนึง่ เดียวกัน
ความเข้ าใจบทบาทและหน้ าที่ของตนเองในฐานะที่เป็ นสมาชิกหนึง่ ของทีม
(U : Unity)
รวมทังการมี
้
สว่ นร่วมในการทํางาน ให้ เกียรติ ให้ ความร่วมมือ ร่วมใจ
ในการแก้ ไขปัญหา แลกเปลีย่ นประสบการณ์และความคิดเห็นต่างๆ
กับสมาชิกในทีม
ความคิดสร้ างสรรค์
ความสามารถในการคิดริเริ่ม สร้ างสรรค์ นําเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการ
(C : Creativity)
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานทังในระดั
้
บบุคคล
ส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย
ความยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม
มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริต ปฏิบตั งิ านด้ วยความโปร่งใส
(M : Morals)
มีวินยั ในตนเอง ยึดมัน่ ในหลักคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รักษาวาจา
เชื่อถือและไว้ วางใจได้ เสมอ
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สมรรถนะทางการบริห าร (Managerial Competency)
หมายถึ ง ความสามารถ ศั ก ยภาพความรู้ ทั ก ษะคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล หรื อพฤติ ก รรม
ที่ พึง ประสงค์ ท างการบริ หาร ที่ จํา เป็ น สํา หรั บการปฏิ บัติง านด้ านการบริ ห ารจัดการงานในองค์ ก ร ซึ่ง องค์ก ร
คาดหวังให้ บุคลากรในระดับบริ หารหรื อหัวหน้ างานขึน้ ไปจําเป็ นต้ องมี โดยมหาวิทยาลัยได้ กําหนดสมรรถนะ
ทางการบริ หาร
ตารางที่ 14 สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)
สมรรถนะ
คําจํากัดความ
ความเป็ นผู้นํา
ความสามารถในการวางตนและเป็ นตัวอย่างที่ดี การมีศลิ ปะในการ
(Leadership)
โน้ มน้ าว จูงใจ กระตุ้นและให้ กําลังใจแก่ผ้ รู ่วมงานเพื่อให้ เกิดความ
ร่วมมือในการปฏิบตั งิ านเต็มประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย
การมีวิสยั ทัศน์
ความสามารถในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายการ
(Visioning)
ทํางานของหน่วยงานที่ชดั เจนให้ ตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์และเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย และสามารถผลักดันและกระตุ้นให้ ผ้ อู ื่นร่วมแรง
ร่วมใจเพื่อให้ ภารกิจบรรลุวตั ถุประสงค์
การวางกลยุทธ์ของหน่วยงาน
ความเข้ าใจวิสยั ทัศน์และนโยบาย และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ ใน
(Strategic Orientation)
การกําหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้
ศักยภาพเพื่อนําการเปลี่ยนแปลง
ความตังใจและความสามารถในการกระตุ
้
้ นผลักดันสมาชิกในองค์กร
(Change Management)
ให้ เกิดความต้ องการจะปรับเปลี่ยนไปในแนวทางการที่เป็ นประโยชน์
ต่อองค์กร รวมถึงการสื่อสารให้ ผ้ อู ื่นรับรู้ เข้ าใจ และดําเนินการให้
การเปลี่ยนแปลงนันเกิ
้ ดขึ ้นจริ ง
การควบคุมตนเอง
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมในสถานการณ์ที่
(Self Control)
อาจถูกยัว่ ยุหรือเผชิญหน้ ากับความไม่เป็ นมิตร หรื อต้ องทํางานภายใต้
สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลัน้ เมื่ออยูใ่ นสถานการณ์ที่
ก่อความเครี ยดอย่างต่อเนื่อง
การสอนงานและมอบหมายงาน
ความตังใจที
้ ่จะส่งเสริ มการเรี ยนรู้หรื อการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาว
(Coaching and Empowering
จนถึงระดับที่เชื่อถือระดับที่เชื่อมัน่ ว่าจะสามารถมอบหมายหน้ าที่
Others)
ความรับผิดชอบให้ ผ้ นู นมี
ั ้ อิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของตนได้
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สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency)
หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ ความรู้ ทักษะคุณลักษณะส่วนบุคคล หรื อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่
จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในองค์กร ซึ่งองค์กรคาดหวังให้ บุคลากรในสายงานที่จําเป็ นต้ องมีตามตําแหน่งที่
กํ า หนด โดยมหาวิท ยาลัยได้ กํ า หนดสมรรถนะประจํ า สายงาน ไว้ 12 ตัว โดยคณะ/ส่ว นงาน สามารถเลือก
สมรรถนะประจําสายงานที่เหมาะสมในแต่ละตําแหน่งได้ ตําแหน่งละ 5 ตัว
ตารางที่ 15 สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency)
สมรรถนะ
คําจํากัดความ
การคิดวิเคราะห์
(Analytical Thinking)

การดําเนินการเชิงรุก
(Proactiveness)
การตรวจสอบความถูกต้ องตาม
กระบวนงาน
(Concern for Order)

ความยืดหยุน่ ผ่อนปรน
(Flexibility)
สัง่ สมความเชี่ยวชาญ
(Expertise)

การทําความเข้ าใจสถานการณ์ อธิบายประเด็น สถานการณ์ ปั ญหา
โดยการแยกข้ อมูลที่ได้ รับออกเป็ นประเด็นย่อยๆ หรื อการกําหนดกรอบ
แนวคิด ประเด็นหลัก โดยการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกัน อย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปในการปฏิบตั งิ านที่มี
ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ
การเล็งเห็นปัญหาหรื อโอกาสพร้ อมทังลงมื
้ อจัดการกับปั ญหานันๆ
้
หรื อใช้ โอกาสที่เกิดขึ ้นให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ งาน ด้ วยวิธีการที่สร้ างสรรค์
และแปลกใหม่
ความใส่ใจที่จะปฏิบตั งิ านให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน มุง่ เน้ นความชัดเจนของ
บทบาท หน้ าที่ และลดข้ อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้ อม
สามารถวางแผน ติดตาม ตรวจสอบการทํางานและการวิเคราะห์ถึง
ปั ญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ ้น ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ข้ อมูลและรายละเอียดต่างๆ เพื่อความถูกต้ องของกระบวนงาน
ความสามารถในการปรับตัวและปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพใน
สถานการณ์และกลุม่ คนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับ
ความเห็นที่แตกต่าง และปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป
สนใจใฝ่ ร้ ู สัง่ สมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบตั งิ าน
ด้ วยการศึกษา ค้ นคว้ า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถ
ประยุกต์ใช้ ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีตา่ งๆ เข้ ากับการ
ปฏิบตั งิ านให้ เกิดผลสัมฤทธิ์
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สมรรถนะหลัก ของส่ วนงาน (Faculty Core Competency)
หมายถึ ง ความสามารถศั ก ยภาพ ความรู้ ทั ก ษะ คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล หรื อพฤติ ก รรม
ที่ พึ ง ประสงค์ ห ลัก ที่ จํ า เป็ น สํ า หรั บ การปฏิ บัติ ง านในองค์ ก ร ซึ่ ง องค์ ก รคาดหวัง ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนจํ า เป็ น
ต้ องมี โดยสํานักคอมพิวเตอร์ ได้ กําหนดสมรรถนะหลักไว้ ตามค่านิยม (Core Competency) ได้ แก่ STRIVE
ตารางที่ 16 สมรรถนะหลักของส่วนงาน (Faculty Core Competency)
สมรรถนะ
คําจํากัดความ
การบริ การที่ดี
ความตังใจ
้ และความพยายามของบุคลากร ในการให้ บริการเพื่อ
(Service Mind)
ตอบสนองความต้ องการของพนักงานมหาวิทยาลัย ข้ าราชการ
ข้ าราชการบํานาญ ลูกจ้ าง ประชาชนทัว่ ไป
นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยได้ กําหนดระดับความสามารถที่คาดหวังแบ่งตามประเภทตําแหน่งงาน ประเภท
สมรรถนะ และกลุ่มตําแหน่ง ได้ แก่ กลุ่มผู้บริ หาร กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรื อเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุม่
ทัว่ ไป
ตารางที่ 17 แสดงระดับความสามารถที่คาดหวังแบ่งตามประเภทตําแหน่งงาน
ระดับความสามารถที่คาดหวัง
สมรถนะ สมรรถนะ สมรรถนะ
กลุม่ ตําแหน่ง
สมรรถนะ
ทางการ ประจําสาย ประจําสาย
หลัก
บริหาร
วิชาการ ปฏิบตั กิ าร
กลุม่ ผู้บริหาร
- ผู้บริหารระดับสูงได้ แก่ ผู้บริหารที่กําหนดวาระ ระดับ 5
ระดับ 5
การดํารงตําแหน่ง (รองอธิการบดี คณบดี ผอ.
สถาบัน/สํานัก ผอ.โรงเรี ยนสาธิต หรื อ
เทียบเท่า) และผู้บริหารปฏิบตั กิ าร (ผอ.
สํานักงาน หรื อเทียบเท่า)
- ผู้บริหาร ได้ แก่ ผู้บริหารที่กําหนดวาระการ
ระดับ 4
ระดับ 4
ดํารงตําแหน่ง (ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี
รอง ผอ.สถาบัน/สํานัก หัวหน้ าภาควิชา หรื อ
เทียบเท่า) และผู้บริหารปฏิบตั กิ าร (ผอ.ส่วน
งาน ผอ.สํานักงาน หรื อเที่ยบเท่า)
- ผู้บงั คับบัญชา ได้ แก่ ผู้ปฏิบตั งิ านหัวหน้ าฝ่ าย ระดับ 3
ระดับ 3
หัวหน้ าหน่วย หรื อ เทียบเท่า
- ผู้บงั คับบัญชา ได้ แก่ ผู้ปฏิบตั งิ านหัวหน้ า หรื อ
เทียบเท่า
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กลุม่ ตําแหน่ง
กลุม่ วิชาการ
- ศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / อาจารย์
สาธิตเชี่ยวชาญพิเศษ / อาจารย์สาธิต
เชี่ยวชาญ / นักวิจยั เชี่ยวชาญพิเศษ / นักวิจยั
เชี่ยวชาญ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / อาจารย์สาธิตชํานาญ
การ / อาจารย์สาธิตชํานาญการพิเศษ /
นักวิจยั ชํานาญการ / นักวิจยั ชํานาญการ
พิเศษ
- อาจารย์ / อาจารย์สาธิต / นักวิจยั
- พนักงานใหม่ (อายุงานน้ อยกว่า 1 ปี )
กลุม่ วิชาชีพเฉพาะหรื อเชี่ยวชาญเฉพาะ
- เชี่ยวชาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ
- ชํานาญการพิเศษ
- ชํานาญการ หรื อ ระดับปฏิบตั กิ ารที่มีอายุงาน
10 ปี ขึ ้นไป
- ปฏิบตั กิ าร
- พนักงานใหม่ (อายุงานน้ อยกว่า 1 ปี )
กลุม่ ทัว่ ไป
- ชํานาญงานพิเศษ
- ชํานาญงาน หรื อ ระดับปฏิบตั งิ านที่มีอายุงาน
10 ปี ขึ ้นไป
- ปฏิบตั งิ าน
- บุคลากรประเภทลูกจ้ างประจํา
- พนักงานใหม่ (อายุงานน้ อยกว่า 1 ปี )

ระดับความสามารถที่คาดหวัง
สมรถนะ สมรรถนะ สมรรถนะ
สมรรถนะ
ทางการ ประจําสาย ประจําสาย
หลัก
บริหาร
วิชาการ ปฏิบตั กิ าร
ระดับ 5

-

ระดับ 5

-

ระดับ 4

-

ระดับ 4

-

ระดับ 3
ระดับ 1

-

ระดับ 3
ระดับ 1

-

ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3

-

-

ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3

ระดับ 2
ระดับ 1

-

-

ระดับ 2
ระดับ 1

ระดับ 3
ระดับ 3

-

-

ระดับ 3
ระดับ 3

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1

-

-

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1

กรอบนโยบายการพัฒนาบุค ลากร
แผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ กําหนดกรอบนโยบายการพัฒนาบุคลากรไว้ ดงั นี ้
1. บุคลากรใหม่ทกุ คนต้ องผ่านการฝึ กอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ตามที่สว่ นทรัพยากรบุคคลจัดให้
2. บุคลากรที่จะขึ ้นดํารงตําแหน่งทางการบริหาร หรื อ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้บริ หารแล้ ว จะต้ องผ่าน
การอบรหลักสูตรผู้บริ หารหรื อหลักสูตรเทียบเท่าภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้ มีความรู้ ทักษะ
ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ผ้ บู ริหารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรมีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP : Individual Development Plan) ทุกระดับและ
มีการติดตามการดําเนินการตามแผนฯ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. บุคลากรทุกคนต้ องได้ รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะตามสายงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. บุคลากรทุกคนควรได้ รับการพัฒนาให้ ได้ ศกั ยภาพที่ใกล้ เคียงกันในแต่ะระดับ
6. สํานักคอมพิวเตอร์ สง่ เสริมและสร้ างบรรยากาศในการทํางานในด้ านต่างๆ อันได้ แก่
ด้ านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ ด้ านคุณลักษณะเฉพาะงาน (หน้ าที่ความรับผิดชอบ) ด้ านค่าจ้ าง
ค่าตอบแทน และสวัสดิการหรื อผลประโยชน์อื่นๆ ด้ านการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ด้ านคุณลักษณะทางสังคม ด้ านการติดต่อสื่อสาร ด้ านโอกาสก้ าวหน้ าและการพัฒนาบุคลากร
ด้ านความสมดุลยภาพระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว เพื่อก่อให้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีของบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และสร้ างความผูกพันต่อส่วนงาน
7. สํานักคอมพิวเตอร์ มีระบบบริหารจัดการพัฒนบุคลากรและระบบการจัดการองค์ความรู้เชิงระบบ
อย่างต่อเนื่อง
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ส่ วนที่ 3
แผนพัฒนาบุค ลากรสํานัก คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
การพัฒ นาบุค ลากรสํ า นัก คอมพิ ว เตอร์ มุ่ง การพัฒ นาสมรรถนะของบุค ลากรให้ เ ป็ น ไปตามกรอบ
สมรรถนะของมหาวิทยาลัย ประกอบกับการประเมินสภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกสํ
้
านักคอมพิวเตอร์
โดยการวิเ เคราะห์ SWOT เพื่ อให้ ทราบสภาวะที่ แท้ จริ ง เป้า หมาย และยุท ธศาสตร์ ข องสํ า นักคอมพิวเตอร์ ที่
สอดคล้ องและมีความเป็ นไปได้ ที่จะบรรลุผลตามที่สํานักคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัยที่ต้องการ โดยนําแนวคิด
เรื่ องระบบสมรรถนะเป็ นเครื่ อ งมื อ แปลงแผนยุท ธศาสตร์ สํา นักคอมพิว เตอร์ ไ ปสู่ก ารปฏิบัติและการติ ด ตาม
ประเมินผล เพื่อสามารถบ่งชี ้ความสําเร็ จ ความล้ มเหลว และปั ญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร
ดังนัน้ เพื่อให้ การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 บรรลุตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักคอมพิวเตอร์ จงึ ได้ กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรไว้ ดงั นี ้

วิส ัย ทัศน์ ก ารพัฒนาบุค ลากร
มุง่ พัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ด้วยคุณธรรม

พัน ธกิจ การพัฒนาบุค ลากร
1. พัฒนาบุคลากร สมรรถนะและคุณภาพการปฏิบตั งิ านตามตําแหน่ง เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการ
สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของสํานักคอมพิวเตอร์
2. เสริ มสร้ างบุคลากรให้ ยดึ หลักคุณธรรมในการปฏิบตั งิ านและมีความสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
3. สนับสนุนให้ บคุ ลากรมีคณ
ุ ภาพชีวิตการทํางานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ประเด็น ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนาบุค ลากร
ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 1 บุค ลากรมีศัก ยภาพ สมรรถนะ และมีความสํานึก รับ ผิด ชอบต่ อ ส่ วนรวม
เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะในสายวิชาชีพ
กลยุทธ์
- ส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ ของบุคลากร
- ส่งเสริ มการนําความรู้มาพัฒนางานทางด้ านวิชาชีพ
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เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรมีความสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
กลยุทธ์
- ส่งเสริ มคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางด้ านวิชาชีพ
ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ด ขี องบุค ลากร
เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์
- พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 3 การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพระบบบริห ารจัด การพัฒนาบุค ลากร
เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบบริ หารจัดการพัฒนาบุคลากรและระบบการจัดการองค์ความรู้
กลยุทธ์
- ส่งเสริ มและสร้ างระบบบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร
- มีการจัดการองค์ความรู้เป็ นระบบอย่างต่อเนื่อง
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ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 1 บุค ลากรมีศัก ยภาพ สมรรถนะ และมีค วามสํานึก รั บ ผิด ชอบต่ อ ส่ วนรวม

ตารางที่ 17 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 บุคลากรมีศกั ยภาพ สมรรถนะ และมีความสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย

บุคลากรมี
ความรู้
ความสามารถ
และสมรรถนะ
ในสายวิชาชีพ

ร้ อยละจํานวน
บุคลากรที่ได้ รับการ
พัฒนาศักยภาพ
สมรรถนะตามสาย
วิชาชีพอย่างน้ อย 1
ครัง้ ต่อปี

100

เป้าหมายตัวชี ้วัดหลัก

กลยุทธ์

62

63

64

65

85

90

95

100 ส่งเสริ มการพัฒนา
ศักยภาพ สมรรถนะ
ของบุคลากร

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
- โครงการพัฒนา
ศักยภาพ สมรรถนะ
บุคลากรสํานัก
คอมพิวเตอร์
- ส่งบุคลากรเข้ ารับการ
พัฒนาศักยภาพ
สมรรถนะจาก
หน่วยงานภายนอก
- จัดทําระบบการจัดเก็บ
ข้ อมูลการได้ รับการ
พัฒนาของบุคลากร

การดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

62

63

64

65







 งานบุคคล
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เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ มีศกั ยภาพ สมรรถนะ ตามสายงาน เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน โดยกําหนดให้ บุคลากรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP : Individual Development Plan) และจัดให้ มีการพัฒนาบุคลากรตามแผนฯ ทังภายในและภายนอกหน่
้
วยงาน รวมถึงการมีระบบการจัดเก็บ
ข้ อมูลการได้ รับการพัฒนาของบุคลากรอย่างเป็ นระบบ เพื่อใช้ ในการติดตามผลดําเนินการตามแผนฯ และการส่งเสริ มให้ บคุ ลากรมีความสํานึกรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม โดยยึดหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางด้ านวิชาชีพ

เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย

ร้ อยละการพัฒนา

90

เป้าหมายตัวชี ้วัดหลัก
62

63

64

65

-

80

85

90

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

การดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

63

64

65







 งานบุคคล









- ติดตามและประเมินผล 
การดําเนินการตาม











 งานบุคคล

- โครงการจัดทํา

บุคลากรตาม

แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนา

รายบุคคล

บุคลากรรายบุคคล

- กําหนดมาตรการให้

(IDP : Individual

บุคลากรทุกระดับ

Development

จัดทําแผนพัฒนา

Plan)

บุคลากรรายบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล
ร้ อยละของการนํา

30

-

20

25

30

ส่งเสริ มการนําความรู้

- สํารวจการนําความรู้

ความรู้และทักษะที่

มาพัฒนางาน

และทักษะที่ได้ จาการ

ได้ จาการพัฒนา

ทางด้ านวิชาชีพ

พัฒนาบุคลากรด้ าน

บุคลากรด้ าน

วิชาชีพ มาใช้ ในการ

วิชาชีพ มาใช้ ใน

พัฒนางาน

การพัฒนางาน
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แผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

62

เป้าประสงค์
บุคลากรมี
ความสํานึก
รับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม

ตัวชี ้วัด
ร้ อยละบุคลากรที่
เข้ าร่วมกิจกรรม

เป้าหมาย
100

เป้าหมายตัวชี ้วัดหลัก

กลยุทธ์

62

63

64

65

-

-

-

100 ส่งเสริ มคุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางด้ าน
วิชาชีพ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

62

63

64

65







 งานบุคคล
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- ให้ ความรู้ในเรื่ อง
ระเบียบ ข้ อบังคับ
ประกาศ และ
จรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย อย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
- โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ทางด้ านวิชาชีพ

การดําเนินงาน

ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ด ขี องบุค ลากร
เพื่อส่งเสริ มและสร้ างบรรยากาศในการทํางานในด้ านต่างๆ อันได้ แก่ ด้ านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ ด้ านคุณลักษณะเฉพาะงาน (หน้ าที่ความ
รับผิดชอบ) ด้ านค่าจ้ าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการหรื อผลประโยชน์อื่นๆ ด้ านภาวะผู้นํา ด้ านการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ด้ านคุณลักษณะทางสังคม ด้ านการ
ติดต่อสื่อสาร ด้ านโอกาสก้ าวหน้ าและการพัฒนาบุคลากร ด้ านความสมดุลยภาพระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว เพื่อก่อให้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และสร้ างความผูกพันต่อส่วนงาน

เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

บุคลากรมี
ร้ อยละความพึง
คุณภาพชีวิตที่ดี พอใจต่อ
สภาพแวดล้ อม
ในการทํางาน
ของบุคลากร
ร้ อยละความสุข
ของบุคลากรใน
ส่วนงาน
ร้ อยละความ
ผูกพันต่อส่วน
งานของ
บุคลากร

เป้าหมาย

เป้าหมายตัวชี ้วัดหลัก
62

63

64

65

90

75

80

85

90

85

70

75

80

85

85

70

75

80

85

กลยุทธ์
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีของบุคลากร

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

การดําเนินงาน
62

63

64

65

- โครงการส่งเสริมและ
 
สร้ างสภาพแวดล้ อมใน
การทํางานของ
บุคลากร 9 ด้ าน
1. ด้ านสภาพแวดล้ อม
ทางกายภาพ
 
2. ด้ านคุณลักษณะ
เฉพาะงาน (หน้ าที่
ความรับผิดชอบ)
 
3. ด้ านค่าจ้ าง
ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการหรื อ
ผลประโยชน์อื่นๆ
4. ด้ านภาวะผู้นํา













ผู้รับผิดชอบ
งานบุคคล
งานอาคาร
สถานที่ (ข้ อ1)
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ตารางที่ 18 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร

เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย

เป้าหมายตัวชี ้วัดหลัก
62

63

64

65

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

การดําเนินงาน
62

64

65







ผู้รับผิดชอบ
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5. ด้ านการประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน
6. ด้ านคุณลักษณะทาง
สังคม
7. ด้ านการติดต่อสื่อสาร
8. ด้ านโอกาสก้ าวหน้ า
และการพัฒนา
บุคลากร
9. ด้ านความสมดุลย
ภาพระหว่างชีวิตการ
ทํางานและชีวิตส่วนตัว
- โครงการส่งเสริมและ 
สร้ างความสุข 9 ประการ
1. สุขภาพดี
2. ผ่อนคลายดี
3. นํ ้าใจดี
4. จิตวิญญาณดี
5. ครอบครัวดี
6. สังคมดี
7. ใฝ่ ร้ ูดี
8. สุขภาพเงินดี
9. การงานดี

63

ยุท ธศาสตร์ ท่ ี 3 การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพระบบบริห ารจัด การพัฒนาบุค ลากร
เพื่อส่งเสริมและสร้ างระบบบริ หารจัดการพัฒนาบุคลากรให้ มีมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส่วนงานเพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้
และพัฒนาตนเองของบุคลากรได้ อย่างทัว่ ถึง
ตารางที่ 19 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริ หารจัดการพัฒนาบุคลากร
เป้าหมายตัวชี ้วัดหลัก
ตัวชี ้วัด

มีระบบบริหาร
จัดการพัฒนา
บุคลากรและ
ระบบการ
จัดการองค์
ความรู้

มีระบบบริหาร
จัดการพัฒนา
บุคลากร

เป้าหมาย
มีระบบบริหาร
จัดการพัฒนา
บุคลากร ในปี
2563
85

ร้ อยละ
ความสําเร็จ
ตามแผนจัดการ
ความรู้สํานัก
คอมพิวเตอร์
พ.ศ. 25622565
มีระบบการ
มีระบบการ
จัดการองค์
จัดการองค์
ความรู้
ความรู้ ในปี
2563

กลยุทธ์

การดําเนินงาน
62 63 64 65

ผู้รับผิดชอบ

62

63

64

65

-

มี

-

-

ส่งเสริ มและสร้ าง
ระบบบริหารจัดการ
พัฒนาบุคลากร

- จัดทําระบบบริหาร
จัดการพัฒนาบุคลากร

-



-

-

-

-

-

85

มีการจัดการองค์
ความรู้เป็ นระบบ
อย่างต่อเนื่อง

- จัดทําแผนจัดการ
ความรู้สํานัก
คอมพิวเตอร์ และ
ดําเนินการตามแผน

-

-

-

 คณะกรรมการ
จัดการความรู้
สํานัก
คอมพิวเตอร์

-

มี

-

-

- จัดทําระบบการจัดการ
องค์ความรู้

-



-

-

งานบุคคล
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เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
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ส่ วนที่ 4
การนําแผนพัฒนาบุค ลากรไปสู่ก ารปฏิบ ัต ิ
การนําแผนพัฒนาบุคลากรสูก่ ารปฏิบตั ิเป็ นขันตอนที
้
่สําคัญ โดยเกิดจากความร่วมมือจากผู้บริ หารและ
บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ แผนพัฒนาบุคลากรมีความสอดรับกับระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบตั ิการ
ตลอดจนการขับ เคลื่ อ นแผนและแนวทางการดํ า เนิ น งานที่ ส นับ สนุน ซึ่ง กัน และกัน รวมถึ ง การติ ด ตามและ
ประมวลผลตามแผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ให้ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริห าร
เพื่อให้ การบริ หารและการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรนําไปสู่การปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นความร่ วมมือ
ระหว่างผู้บริ หารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ให้ เกิดความสอดรับกับระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบตั กิ าร ดังนี ้
-

ระดับนโยบาย
มีคณะกรรมการบริหารทําหน้ าที่กํากับดูแลนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ และพิจารณากําหนดนโยบายเสนอความเห็นก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ เกิดผลในการปฏิบตั ิ

-

ระดับขับเคลื่อนแผน
มีหวั หน้ าฝ่ ายทําหน้ าที่นํานโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมทังการ
้
ติดตามความก้ าวหน้ า และนําเสนอข้ อเสนอแนะ ปั ญหาอุปสรรคในการนํานโยบายไปสูก่ าร
ปฏิบตั เิ สนอต่อคณะกรรมการบริหาร

-

ระดับปฏิบตั กิ าร
บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ทกุ คนรับทราบนโยบายการส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากร และนําไป
ปฏิบตั ใิ นส่วนที่บคุ ลากรมีสว่ นเกี่ยวข้ อง

แผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
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การขับ เคลื่อ นแผนการพัฒนาบุค ลากร
เพื่อให้ การผลักดันและการขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันใน
ทุกระดับ ประกอบด้ วย 3 ระดับดังนี ้
- ระดับส่วนงาน
เพื่อให้ มีบรู ณาการแผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 กับแผนยุทธศาสตร์
สํานักคอมพิวเตอร์ โดยใช้ เป็ นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในภาพรวมเพื่อให้ เกิดเป็ นรูปธรรม
- ระดับฝ่ าย
เพื่อให้ มีการขับเคลื่อนแผนไปสูก่ ารปฏิบติในระดับฝ่ าย โดยผลักดันให้ นโยบาย
การส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรเป็ นส่วนหนึง่ ของงานประจําและการมีสว่ นร่วมในโครงการ/
กิจกรรมที่สาํ นักคอมพิวเตอร์ ดําเนินงานในภาพรวม
- ระดับบุคลากร
ให้ ฝ่ายนําตัวชี ้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับตัวบุคลากรไปกําหนดในกรอบการประเมินผล
ระดับบุคลากร

การติด ตามและประเมิน ผล
เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาบุค ลากรสํ า นัก คอมพิ ว เตอร์ บรรลุเ ป้า หมายตาม
แผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ สํานักคอมพิวเตอร์ จงึ ควรดําเนินการดังนี ้
- ให้ มีคณะกรรมการบริหารทําหน้ าที่กํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปี
- ให้ มีการประเมินผลตามเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากร โดยคณะกรรมการบริ หารกําหนด
ระยะเวลาในการรายงานและติดตามประเมินผล
- กําหนดให้ บคุ ลากรสํานักคอมพิวเตอร์ นําแผนพัฒนาบุคลากรจัดทําเป็ นแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP : Individual Development Plan) และนําไปบูรณาการร่วมกับการจัดทํา
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ของสํานักคอมพิวเตอร์
- ให้ นําตัวชี ้วัดในแผนพัฒนาบุคลากรไปกําหนดเป็ นส่วนหนึง่ ของการประเมินรายบุคคล
- ให้ มีทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรเป็ นประจําทุกปี เพื่อติดตามความก้ าวหน้ าในการดําเนินงานและ
ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ด้าน
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในอนาคต
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ส่ วนที่ 5
แนวทางในการพัฒนาในอนาคต
การพั ฒ นาบุ ค ลากรถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ สํ า คัญ ต่ อ การบริ ห ารงานของสํ า นัก คอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ เกิ ด
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล ดังนัน้ บุคลากรทุกคนภายในส่วนงานจึงถื อเป็ นกุญแจไขสู่ความสําเร็ จและผู้ที่
เกี่ยวข้ องทุกคนพึงตระหนักและร่ วมกันพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพื่อความเจริ ญก้ าวหน้ าของส่วนงานอย่าง
ยัง่ ยืน รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้ ประสบความสําเร็ จในชีวิตการทํางานได้ อย่างมีความสุข ตลอดจน
การพัฒนาแรงขับภายในตัวบุคลากร อันได้ แก่ ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจ และนิสยั เพื่อพัฒนาจิตใจให้ บคุ ลากร
ปรับเปลี่ยนวิธีคดิ ค่านิยม ความเชื่อ รู้จกั ค้ นคว้ าศึกษาหาความรู้และพัฒนาด้ วยตนเอง เพื่อนําไปสูก่ ารปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ได้ อย่างถาวรและเกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป ซึง่ แนวทางในการพัฒนาในอนาคตมีดงั นี ้
1. การสื่อสารที่ดี
การสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ รวมถึงการการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
เพื่อแปลงไปสูแ่ ผนงาน โครงการ ถึงผู้ปฏิบตั งิ านทุกระดับ ทําให้ ทกุ คนรวมพลังและผลักดัน
เป้าหมายของสํานักคอมพิวเตอร์ ให้ บรรลุผลสําเร็ จได้
2. การเปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนมีสว่ นร่วมในการทํางานและส่งเสริมการทํางานเป็ นทีม
เพื่อให้ บคุ ลากรได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยกันแก้ ไขปั ญหา สร้ างสัมพันธภาพและมี
ทัศนคติที่ดีตอ่ ส่วนงาน ทําให้ บคุ ลากรทุกคนมีความสุขในการทํางาน
3. คุณภาพชีวิตการทํางาน
ควรคํานึงถึงปัจจัยในด้ านการจัดสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย
รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรได้ พฒ
ั นาความรู้ความสามารถและการสร้ างโอกาสความก้ าวหน้ า
และความมัน่ คงในอาชีพ เป็ นต้ น
4. การสร้ างวัฒนธรรมที่ดีภายในส่วนงาน
เพื่อหล่อหลอมบุคลากรภายในส่วนงานให้ เข้ าใจกฏกติกาในการอยูร่ ่วมกัน ทําให้ เกิดวัฒนธรรมส่วน
งานที่เข้ มแข็ง ซึง่ มีสว่ นช่วยทําให้ บคุ ลากรเกิดความผูกพันกับส่วนงานได้ มากยิง่ ขึ ้น
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ภาคผนวก 1
คํานิยามที่เ กี่ยวข้ อ ง
คําศัพท์
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
(HRM : Human Resource
Management)
การพัฒนาบุคลากร
(HRD : Human Resource
Development)
การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
(IDP : Individual Development
Plan)

คําอธิบาย
เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการวางแผน การกําหนดคุณลักษณะ และคุณสมบัติ
ของประชากร เริ่มตังแต่
้ เกิดจนตาย หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ คือ องค์กรต้ อง
ดูแลรักษา ใช้ งาน และให้ ประโยชน์แก่ทรัพยากรมนุษย์ตงแต่
ั ้ เกิดจนตาย
คือก่อนเข้ าทํางาน และหลังพ้ นจากงาน เป็ นภารกิจขององค์กร
เป็ นการเพิ่มพูนคุณสมบัตทิ ี่มีอยูใ่ นตัวมนุษย์ โดยใช้ กลวิธีตา่ ง ๆ เช่น
ฝึ กอบรม ฝึ กปฏิบตั กิ าร ศึกษาดูงาน ฯลฯ
เป็ นกรอบหรื อแนวทางที่จะช่วยให้ บคุ ลากรในองค์กรสามารถปฏิบตั งิ าน
ได้ บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน ถือได้ วา่ เป็ นแผนปฏิบตั กิ าร
(Action Plan) ในรายละเอียดที่เชื่อมโยงหรื อตอบสนองต่อความต้ องการ
หรื อเป้าหมายขององค์กร

แผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

[ 35 ]

ภาคผนวก 2
คณะทํางานจัด ทําแผนพัฒนาบุค ลากรสํานัก คอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2562-2565
1. ผู้อํานวยการสํานักอมพิวเตอร์
2. ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์
(นางพัชรินทร์ สนธิวนิช)
3. หัวหน้ าฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
(นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล)
4. หัวหน้ าฝ่ ายระบบสารสนเทศ
(นางสาวพรทิพย์ พงษ์ สวัสดิ์
5. หัวหน้ าฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
(นางสาวสุวิมล คงศักดิต์ ระกูล)
6. หัวหน้ าฝ่ ายปฏิบตั กิ ารและบริ การ
(นายสันติ สุขยานันท์)
7. หัวหน้ าฝ่ ายบริ การคอมพิวเตอร์ องครักษ์
(นายธนรรณพ อินตาสาย)
8. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง
9. นางสาวนฤดี สุขลํ ้า
10. นางสาวจุรีรัตน์ เมืองไชย
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