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คาํนํา 

ทรัพยากรบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัของส่วนงานในการขบัเคล่ือนภารกิจของส่วนงานให้
บรรลุตามเป้าหมายของส่วนงานท่ีวางไว้   ดังนัน้การพัฒนาบุคลากร  (HRD : Human Resource 
Development) จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทกัษะ ความชํานาญในการทํางาน ตลอดจนปรับเปล่ียน
ทศันคติของบุคลากรทุกระดบัให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมุ่งไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายของส่วน
งานอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารทรัพยากรบุคลากร (HRM : Human 
Resource Management) 

ดงันัน้ สํานกัคอมพิวเตอร์ได้ตระหนกัถึงความสําคญัในการพฒันาบคุลากรมาอยา่งตอ่เน่ือง จงึได้
กําหนดแนวทางการพฒันาบุคลากรไว้ในแผนยุทธศาสตร์สํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565  ซึ่งอยู่ใน
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาระบบบริหารงานสํานกัคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ  โดยกําหนดให้มี
การจดัทําแผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565  เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินงานพฒันา
บคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์อยา่งเป็นระบบ ทําให้ได้บคุลากรท่ีมีคณุภาพ มีประสิทธิภาพและมีความผกูพนั
กับส่วนงาน รวมถึงการสร้างและพฒันาผู้บริหารทุกระดบัให้มีความรู้ มีความเป็นผู้ นํา มีวิสยัทศัน์  มีการ
วางกลยทุธ์ของสว่นงาน มีศกัยภาพเพ่ือนําการเปล่ียนแปลงและการควบคมุตนเอง รวมถึงการสอนงานและ
มอบหมายงาน อยา่งมีคณุธรรม จริยธรรม มุง่มัน่และมีจิตสํานกึท่ีดีในการบริหารสว่นงาน 

ในการนี ้สํานกัคอมพิวเตอร์จึงได้จดัทําแผนพฒันาบคุลากร พ.ศ. 2562-2565  โดยได้จดัให้มีการ
ประชุมเชิงปฏิบตัิการ เพ่ือระดมความคิดเห็น รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา
บคุลากรของผู้บริหารและบคุลากรทกุระดบั  ทําให้ได้กรอบแนวคิดและทิศทางท่ีชดัเจนและได้ร่วมกนัจดัทํา
แผนพฒันาบุคลากรฯ ฉบบันี ้ให้เสร็จลลุ่วงเป็นไปได้ด้วยดี และยงัเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานพฒันา
บุคลากรซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท่ีสุดของส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึน้ 

 

สํานกัคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

พฤษภาคม 2562 

  



 

 

สารบัญ 

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

ความเป็นมา ......................................................................................................................... 1 

ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ ................................................................................... 2 

ยทุธศาสตร์สํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 ...................................................................... 3 

คา่นิยมและสมรรถนะหลกัของสว่นงาน ................................................................................... 3 

โครงสร้างการแบง่หน่วยงานและการบริหารงาน ....................................................................... 4 

ข้อมลูอตัรากําลงัและบคุลากร ................................................................................................ 6 

งบประมาณ ........................................................................................................................ 13 

สว่นท่ี 2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  ด้านการพฒันาบคุลากร ................................ 15 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการพฒันาบคุลากร ................................. 15 

สมรรถนะในการปฏิบตังิาน .................................................................................................. 17 

กรอบนโยบายการพฒันาบคุลากร ........................................................................................ 21 

สว่นท่ี 3 แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 ....................................................... 23 

วิสยัทศัน์การพฒันาบคุลากร ................................................................................................ 23 

พนัธกิจการพฒันาบคุลากร .................................................................................................. 23 

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพฒันาบคุลากร ................................................................................. 23 

สว่นท่ี 4 การนําแผนพฒันาบคุลากรไปสูก่ารปฏิบตั ิ............................................................................ 31 

การบริหาร .......................................................................................................................... 31 

การขบัเคลื่อนแผนการพฒัาบคุลากร .................................................................................... 32 

การตดิตามและประเมินผล .................................................................................................. 32 

สว่นท่ี 5 แนวทางในการพฒันาในอนาคต .......................................................................................... 33 

ภาคผนวก 1 คํานิยามท่ีเก่ียวข้อง ...................................................................................................... 34 

ภาคผนวก 2 คณะทํางานจดัทําแผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพวิเตอร์  พ.ศ. 2562-2565 ..................... 35 



 

 

ตาราง 

ตารางท่ี  1  จํานวนอตัรากําลงัจําแนกตามตําแหน่ง ประเภทบคุลากรและมีคนครอง................................ 6 

ตารางท่ี  2  จํานวนบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการจําแนกตามหน่วยงานและประเภทบคุลากร ................. 7 

ตารางท่ี  3  จํานวนบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการจําแนกตามตําแหน่งและประเภทบคุลากร ................... 7 

ตารางท่ี  4  จํานวนบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการจําแนกตามหน่วยงาน ประเภทบคุลากรและวฒุิการศกึษา ... 8 

ตารางท่ี  5  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีลาออก/โอนย้าย ในปีงบประมาณ 2559 – ปัจจุบนั  
จําแนกตามตําแหนง่ .......................................................................................................................... 8 

ตารางท่ี  6  จํานวนบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการท่ีจะเกษียณอาย ุภายในปีงบประมาณ 2562-2565 ...... 9 

ตารางท่ี  7  รายนามบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ จําแนกตามหน่วยงานภายในสว่นงาน ........................... 9 

ตารางท่ี  8  เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานของทกุประเภทตําแหนง่ สํานกัคอมพิวเตอร์ .................. 12 

ตารางท่ี  9  รายละเอียดรายการคา่ใช้จา่ยตามแหลง่เงินงบประมาณ ................................................... 13 

ตารางท่ี 10  งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรเพ่ือพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพวิเตอร์ ระหวา่งปีงบประมาณ 2559-2561 . 14 

ตารางท่ี 11  การวิเคราะห์ SWOT ด้านการพฒันาบคุลากร  สํานกัคอมพิวเตอร์ .................................... 15 

ตารางท่ี 12  ผลการวิเคราะห์แผนพฒันาบคุลากร สํานกัคอมพิวเตอร์ TOWS Matrix ............................. 16 

ตารางท่ี 13  สมรรถนะหลกัมหาวิทยาลยั (University Core Competency) .......................................... 17 

ตารางท่ี 14  สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) .................................................... 18 

ตารางท่ี 15  สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ..................................................... 19 

ตารางท่ี 16  สมรรถนะหลกัของสว่นงาน (Faculty Core Competency) ............................................... 20 

ตารางท่ี 17  ยทุธศาสตร์ท่ี 1  บคุลากรมีศกัยภาพ สมรรถนะ และมีความสํานกึรับผิดชอบตอ่สว่นรวม ..... 25 

ตารางท่ี 18  ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีของบคุลากร ................................................. 28 

ตารางท่ี 19  ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การเพิ่มประสทิธิภาพระบบบริหารจดัการพฒันาบคุลากร ......................... 30 

  



 

 

แผนภมู  ิ

ภาพท่ี  1  ภาพแสดงโครงสร้างการแบง่หน่วยงานภายในของสํานกัคอมพิวเตอร์ ..................................... 4 

ภาพท่ี  2  ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารงานของสํานกัคอมพิวเตอร์ ..................................................... 5 

 



ส่วนที่ 1 
ข้อมูลท ั่วไป 

ความเป็นมา 

สํานกัคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้เร่ิมดําเนินงานอย่างเป็นทางการ
ตัง้แต ่ปี 2525 ในรูปแบบของโครงการจดัตัง้สํานกับริการคอมพิวเตอร์ ตอ่มาได้รับการยกฐานะขึน้เป็นสว่นราชการ
ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ืองการแบง่สว่นราชการในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2536 วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2536 และให้มีสํานกังานเลขานกุารในสํานกัคอมพวิเตอร์ ในการบริหารงาน
ของสํานกัคอมพิวเตอร์นัน้ มีผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ ทําหน้าท่ีในการกํากับดแูลในการบริหารงานภายใน
สํานักคอมพิวเตอร์นัน้ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับภารกิจหลัก  
สํานกัคอมพิวเตอร์ได้จดัแบง่สว่นราชการภายในออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ สํานกังานผู้ อํานวยการ  ฝ่ายระบบสารสนเทศ  
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย และฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ  โดยดําเนินการขออนมุตัแิละผา่นความเห็นชอบ
จากท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม 2544 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เปล่ียนเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ   
เพ่ือรองรับการบริหารงานภายใต้การเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ สํานกัคอมพิวเตอร์จึงได้ปรับโครงสร้างของ
หน่วยงานภายในสํานกัคอมพิวเตอร์ โดยแบง่ออกเป็น 6 ฝ่าย ดงันี ้

1. สํานกังานผู้ อํานวยการ 
2. ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 
3. ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา 
5. ฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ 
6. ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 

โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชมุครัง้ท่ี 13/2559 เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 
2559 ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน  2559 เป็นต้นไป 

ปัจจบุนันี ้สํานกัคอมพิวเตอร์มีพฒันาการอย่างต่อเน่ืองโดยเป็นส่วนงานสนบัสนนุวิชาการ เพ่ือผลกัดนั
และดําเนินงานตามนโยบายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นิสิต 
คณาจารย์ บคุลากร และสว่นงานตา่งๆ ของมหาวิทยาลยัสามารถก้าวทนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และการพัฒนาเข้าสู่ยุคสงัคมการเรียนรู้แบบดิจิทัล และ Thailand 4.0 นําไปสู ่
การเป็น Digital University ตอ่ไป 
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แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาคารสถานที่ต ัง้ 

สํานกัคอมพิวเตอร์  มศว ประสานมิตร 

อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี ชัน้ 11 ถึง ชัน้ 14 

114 ถนนสขุมุวิท ซอยสขุมุวิท 23 เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  10110 

โทรศพัท์ 0 2649 5706  หรือ 0 2649 5000 ตอ่ 15069, 15048 โทรสาร  0 2259 2217 

สํานกัคอมพิวเตอร์  มศว องครักษ์ 

อาคารเรียนรวม ชัน้ 3 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

63 หมูท่ี่ 7 ถนนรังสติ-นครนายก อําเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก 26120 

โทรศพัท์   0 2649 5196  หรือ  0 2649 5000 ตอ่ 21124 - 21126  

อีเมล : swucc@g.swu.ac.th 

เว็บไซต์ : http://cc.swu.ac.th  

ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทศัน์ และพนัธกจิ 

ปรัชญา 

พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์สงัคมแห่งการเรียนรู้ 

ปณิธาน 

มุง่พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์สงัคมแห่งการเรียนรู้ด้วยปัญญาและคณุธรรม 

วิสัยทศัน์ 

สํานักคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีมาตรฐานสากล 
เพ่ือสนบัสนนุภารกิจของมหาวิทยาลยัอยา่งมีประสทิธิภาพ 

พันธกิจ 
1. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวทิยาลยั 
2. พฒันาระบบสารสนเทศสนบัสนนุการบริหารของมหาวิทยาลยั 
3. พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนและ 

การค้นคว้าวิจยั 
4. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพฒันานิสติและบคุลากร 
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แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ยุทธศาสตร์สาํนักคอมพวิเตอร์  พ .ศ. 2562-2565 

สํานกัคอมพิวเตอร์ได้จดัทําแผนยทุธศาสตร์สํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 เพ่ือให้การดําเนินงาน
ของสํานกัคอมพิวเตอร์สอดรับกบัแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2560-2563 และแผนยทุธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ซึง่ประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร์ ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1  

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือพัฒนาภารกิจของ
มหาวิทยาลยั 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2  

การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารมหาวิทยาลยัด้านการบริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3  

การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจยั 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4  

การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพฒันานิสติและบคุลากร 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 5  

การพฒันาระบบบริหารงานสํานกัคอมพิวเตอร์ให้มีประสทิธิภาพ 

ค่านิยมและสมรรถนะหลักของส่วนงาน 

ค่านิยมของส่วนงาน 

คา่นิยมของสํานกัคอมพิวเตอร์ คือ STRIVE 

We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services 
สํานกัคอมพิวเตอร์เป็นสว่นงานสนบัสนนุท่ีสร้างสรรค์งานบริการไอทีชัน้เลศิให้กบัมหาวิทยาลยัและสงัคม 

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

 สมรรถนะหลักของส่วนงาน 
สานกัคอมพิวเตอร์มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความรู้ความสามารถ มีการติดตามเทคโนโลยี

ใหมอ่ยูเ่สมอ สามารถปรับตวัให้เท่าทนักบัเทคโนโลยี และนํามาประยกุต์ใช้งานได้  
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แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  1  ภาพแสดงโครงสร้างการแบง่สว่นงานภายในของสํานกัคอมพิวเตอร์ 

(ตามมตสิภามหาวิทยาลยัศรีนคนิทรวโิรฒ ในการประชมุครัง้ท่ี 13/2559 เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 2559) 
ประกาศ ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 และมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 

  

สํานกัคอมพิวเตอร์ 

สํานกังานผู้ อํานวยการ ฝ่ายระบบสารสนเทศ ฝ่ายปฏิบติัการและบริการ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

� งานบริหารและธรุการ 
� งานคลงัและพสัด ุ
� งานบริการการศกึษา 

 

� งานบริหารระบบเครือข่าย 
� งานบริหารระบบเครือข่าย

ไร้สายเครือข่าย 
� งานบริหารระบบโทรศพัท์

ผ่านเครือข่าย 
� งานดแูลระบบเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
� งานดแูลระบบรักษา 

ความปลอดภยับน
เครือข่าย 

� งานบริหารฐานข้อมลู
มหาวิทยาลยั 

� งานพฒันาระบบ
สารสนเทศ 

� งานดแูลบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ 

� งานสง่เสริมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลยั 

� งานบริหารระบบเครือข่าย
ประจําอาคาร 

� งานปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ 

� งานบริการห้องปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการศกึษา 

� งานพฒันาและสนบัสนนุ
นวตักรรมเพ่ือการเรียน
การสอน 

� งานบริหารจดัการเวบ็ไซต์ 
� งานออกแบบกราฟฟิก 

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
องค์รักษ์ 

� งานบริหารและธรุการ 
� งานบริหารระบบเครือข่าย

ประจําอาคาร 
� งานปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์ 
� งานบริการห้องปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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 ภาพท่ี  2  ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารงานของสํานกัคอมพิวเตอร์ 
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แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ข้อมูลอ ัตรากาํลังและบุคลากร  

สํานักคอมพิวเตอร์มีอตัราท่ีเป็นบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ จํานวนทัง้สิน้ 49 อตัรา และมีอตัราคน
ครอง จํานวน 47 อตัรา (อตัราวา่งจํานวน 2 อตัรา) โดยจําแนกตามหน่วยงานเป็น 6 ฝ่าย คือ สํานกังานผู้ อํานวยการ 
จํานวน 12 คน ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย จํานวน 9 คน ฝ่ายระบบสารสนเทศ จํานวน 12 คน ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา จํานวน 4 คน ฝ่ายปฏิบตัิการและบริการ จํานวน 5 คน และฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
องครักษ์ จํานวน 5 คน และจําแนกบคุลากรได้ 2 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการ จํานวน 2 คน พนกังานมหาวิทยาลยั
งบประมาณเงินรายได้ของสว่นกลาง จํานวน 45 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ (ข้อมลู ณ 31 มีนาคม 2562) 

ตารางท่ี  1  จํานวนอตัรากําลงัจําแนกตามตําแหน่ง ประเภทบคุลากรและมีคนครอง  

ตําแหนง่ – ระดบัตําแหนง่ 
จํานวนอตัรา 

ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 
มีคนครอง มีคนครอง อตัราวา่ง 

สํานกังานผู้ อํานวยการ 1 11 - 
1. ผู้บริหารผู้ อํานวยการกองหรือเทียบเท่า - เจ้าหน้าท่ี

บริหารงานทัว่ไป 7,8 
1 - - 

2. นกัวชิาการเงินและบญัชี - 2 - 
3. นกัวชิาการพสัด ุ - 2 - 
4. นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน - 1 - 
5. นกัทรัพยากรบคุคล - 1 - 
6. นกัวชิาการศกึษา - 1 - 
7. นกัจดัการงานทัว่ไป - 2 - 
8. ผู้ปฏิบตังิานทัว่ไป - 2 - 

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย - 9 - 
1. นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ - 9 - 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 1 11 1 
1. นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 1 11 1 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา - 4 - 
1. นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ - 4 - 

ฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ - 5 1 
1. นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ - 2 - 
2. ผู้ปฏิบตังิานช่าง  3 1 

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ - 5 - 
1. นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ - 3 - 
2. นกัจดัการงานทัว่ไป - 1 - 
3. ผู้ปฏิบตังิานช่าง - 1 - 

รวมอตัรากําลงัทัง้หมด 2 45 2 
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ตารางท่ี  2  จํานวนบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการจําแนกตามหน่วยงานและประเภทบคุลากร 

หนว่ยงาน 
ประเภทบคุลากร 

รวม 
ข้าราชการ 

พนกังาน
มหาวิทยาลยั 

สํานกังานผู้ อํานวยการ 1 11 12 
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย - 9 9 
ฝ่ายระบบสารสนเทศ 1 11 12 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา - 4 4 
ฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ - 5 5 
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ - 5 5 
รวมบคุลากรทัง้หมด 2 45 47 

 

ตารางท่ี  3  จํานวนบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการจําแนกตามตําแหน่งและประเภทบคุลากร 

ตําแหนง่ 
ประเภทบคุลากร 

รวม 
ข้าราชการ 

พนกังาน
มหาวิทยาลยั 

ผู้บริหารผู้ อํานวยการกองหรือเทียบเท่า 1 - 1 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน - 1 1 
นกัวชิาการเงินและบญัชี - 2 2 
นกัวชิาการศกึษา - 1 1 
นกัวชิาการพสัด ุ - 2 2 
นกัทรัพยากรบคุคล - 1 1 
นกัจดัการงานทัว่ไป - 3 3 
ผู้ปฏิบตังิานทัว่ไป - 2 2 
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 1 29 30 
ผู้ปฏิบตังิานช่าง - 4 4 
รวมบคุลากรทัง้หมด 2 45 47 
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ตารางท่ี  4  จํานวนบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการจําแนกตามหน่วยงาน ประเภทบคุลากรและวฒุิการศกึษา 

หนว่ยงาน 

ประเภทบคุลากร 

รวม 

ข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 

ตํ่า
กว
า่ ป

.ต
รี 

ป.
ตรี

 

ป.
โท

 ห
รือ
สงู
กว
่า 

ตํ่า
กว
า่ ป

.ต
รี 

ป.
ตรี

 

ป.
โท

 ห
รือ
สงู
กว
่า 

สํานกังานผู้ อํานวยการ - - 1 2 8 1 12 
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย - - - - 5 4 9 
ฝ่ายระบบสารสนเทศ - 1 - - 7 4 12 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา - - - - 2 2 4 
ฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ - - - 3 2 - 5 
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ - - - 1 4 - 5 
รวมบคุลากรทัง้หมด - 1 1 6 28 11 47 

 

ตารางท่ี  5  จํานวนบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการท่ีลาออก/โอนย้าย ในปีงบประมาณ 2559 – ปัจจบุนั จําแนกตามตําแหนง่ 

ตําแหนง่ 
ประเภทบคุลากร 

รวม 
ข้าราชการ 

พนกังาน
มหาวิทยาลยั 

ผู้บริหารผู้ อํานวยการกองหรือเทียบเท่า - - - 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน - 1 1 
นกัวชิาการเงินและบญัชี - - - 
นกัวชิาการพสัด ุ - - - 
นกัทรัพยากรบคุคล - - - 
นกัวชิาการศกึษา 1 - 1 
นกัจดัการงานทัว่ไป - - - 
ผู้ปฏิบตังิานทัว่ไป - - - 
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ - 8 8 
ผู้ปฏิบตังิานช่าง - 1 1 
รวมบคุลากรทัง้หมด 1 10 11 
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ตารางท่ี  6  จํานวนบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการท่ีจะเกษียณอาย ุภายในปีงบประมาณ 2562-2565 

หนว่ยงาน 
ประเภทบคุลากร 

รวม 
ข้าราชการ 

พนกังาน
มหาวิทยาลยั 

สํานกังานผู้ อํานวยการ    
- ผู้บริหารผู้ อํานวยการกองหรือเทียบเท่า - 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 7,8 
1 (ปี 2562) - 1 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ    
- นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการพิเศษ 1 (ปี 2562) - 1 
- นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ - 1 (ปี 2565) 1 

รวมบคุลากรทัง้หมด 2 1 3 

 

ตารางท่ี  7  รายนามบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ จําแนกตามหน่วยงานภายในสว่นงาน 
เลข
อตัรา 

ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภท
บคุลากร 

จ้างด้วย
งบประมาณ 

ตําแหนง่ 

สํานกังานผู้ อํานวยการ 

12717 นางพชัรินทร์ สนธิวนิช 

(ผู้ อํานวยการสํานกังาน) 

ข้าราชการ งบแผน่ดิน ผู้บริหาร (ผู้ อํานวยการกองหรือเทียบเทา่ 

- เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 7,8)  

76558 นางชศูรี เชาวนารมย์ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบติัการ 

70077  นางสาวนาฟีด๊ะ เทพไฟ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบติัการ 

75771 นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการพสัด ุชํานาญการ 

76560 นางสาวจฬุารัตน์ จําชาติ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการพสัด ุปฏิบติัการ 

74816 นางสาวสพุชัชา สีเสวก พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบติัการ 

75146 นางสาวจรีุรัตน์ เมืองไชย พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัทรัพยากรบคุคล ปฏิบติัการ 

75268 นายดนยั มณฑาทิพย์กลุ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการศกึษา ปฏิบติัการ 

76561 นางสาวนฤดี สขุลํา้ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัจดัการงานทัว่ไป ปฏิบติัการ 

70204 นางสาววณิชยา ทองสมนึก พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัจดัการงานทัว่ไป ปฏิบติัการ 

76562 นางสาวจิตติมา ช่างไม้ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง ผู้ปฏิบติังานทัว่ไป ปฏิบติังาน 

76559 นางวรรณี สมบญุประเสริฐ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง ผู้ปฏิบติังานทัว่ไป ปฏิบติังาน 
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แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เลข
อตัรา 

ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภท
บคุลากร 

จ้างด้วย
งบประมาณ 

ตําแหนง่ 

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 

74817 นายประกิจ ลีลาเช่ียวชาญกลุ 

(หวัหน้าฝ่าย) 

พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

75769 นายมหทัธวฒัน์ รักษาเกียรติศกัด์ิ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  

ชํานาญการพิเศษ 

70188 นายธนกฤต อบุลวฒัน์ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

70264 นายเฉลิมพล คํานิกรณ์ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

73634 นางสาวธญัย์ธรฐ์ พงษ์เฉลมิ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

75491 นางสาวสธิุสา แจ่มสขุ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

70031 นายจกัรพนัธ์ อินสดุ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

73635 นายพงศ์ทิพย์ นาคประสบสขุ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

71230  นางสาวจฬุาลกัษณ์   ขนัทะนะ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

74818 นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวสัด์ิ 

(หวัหน้าฝ่าย) 

พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

10139 นางสาววิลาวลัย์ บวัขํา ข้าราชการ งบแผน่ดิน นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  

ชํานาญการพิเศษ 

75770 นายสมบญุ อดุมพรย่ิง พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ 

71480 นางสาวฐิตาภา จิโสะ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

71482 นางสาวอมรรัตน์ เอือ้มานะสกลุ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

71516 นางสาวมณฑลี ลิม้กิจเจริญภรณ์ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

71519 นางสาววนัทนา ผอ่งภกัต์ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

73587 นางสาวสพุิชญา อาชวจิรดา  พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

76573 นายปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

76572 นายทวีศกัด์ิ ตู้แก้ว พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

76571 นางสาวสราลี บลัลงัน้อย พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

72872 นายบรุฮาน หวงัเหลม็ พนกังาน งบรายได้สว่นงาน นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

73252  ---- อตัราวา่ง ---- พนกังาน งบรายได้สว่นงาน นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 
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แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เลข
อตัรา 

ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภท
บคุลากร 

จ้างด้วย
งบประมาณ 

ตําแหนง่ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา 
75148 นางสาวสวุิมล คงศกัด์ิตระกลู 

(หวัหน้าฝ่าย) 
พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

70100 นายปวริศร เมธานนัท์ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 
70187 นายภทัรชยั ไชยมงคล พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 
71281 นายชยัวฒัน์ ช่างกลงึ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

ฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ 

76412 นายสนัติ สขุยานนัท์ 
(หวัหน้าฝ่าย) 

พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

76568 นายเอนกวิทย์ พลรบ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 
76569 นายอดุร วงษ์ไทย พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง ผู้ปฏิบติังานช่าง ปฏิบติังาน 
76566 นายถาวร หงษ์ทอง พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง ผู้ปฏิบติังานช่าง ปฏิบติังาน 
76567 นายสมภพ ศรีเอียง พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง ผู้ปฏิบติังานช่าง ปฏิบติังาน 
73253  ---- อตัราวา่ง ---- พนกังาน งบรายได้สว่นงาน ผู้ปฏิบติังานช่าง ปฏิบติังาน 

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 
76446 นายธนรรณพ อินตาสาย 

(หวัหน้าฝ่าย) 
พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

75147 นายวรเศรษฐ์ ธนะคณูเศรษฐ์ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 
76563 นายสกิุจ วินยัธรรม พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 
76186 นางสาวจนัทนา หม่ืนพนัธ์ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัจดัการงานทัว่ไป ปฏิบติัการ 
76564 นายอํานาจ น่ิมนวล พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง ผู้ปฏิบติังานช่าง ปฏิบติังาน 
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ตารางท่ี  8  เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานของทกุประเภทตําแหนง่ สํานกัคอมพิวเตอร์  

ลําดบั ตําแหนง่ เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงาน 

1 นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

2 นกัวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

3 นกัทรัพยากรบคุคล 

4 นกัจดัการงานทัว่ไป 

5 นกัวิชาการพสัด ุ

6 นกัวิชาการเงินและบญัชี 

7 นกัวิชาการศกึษา 

8 ผู้ปฏิบติังานทัว่ไป 

9 ผู้ปฏิบติังานช่าง 

ท่ีมาข้อมลู : ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ฉบบัท่ี 18 เร่ือง มาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนกังานมหาวิทยาลยั
สายปฏิบตัิการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มประเภทเช่ียวชาญเฉพาะและกลุ่มประเภททัว่ไป  
ประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 12 มิถนุายน 2561   

  

ปฏิบติัการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ

ปฏิบติัการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ

ปฏิบติัการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ

ปฏิบติัการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ

ปฏิบติัการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ

ปฏิบติัการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ

ปฏิบติัการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ

ปฏิบติังาน ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ

ปฏิบติังาน ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ
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งบประมาณ 

จากปีท่ีผ่านมา สํานักคอมพิวเตอร์ได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์  
จากแหล่งงบประมาณ 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณเงินรายได้ของสํานกัคอมพิวเตอร์และงบประมาณ
เงินรายได้(เงินอดุหนนุรัฐบาล) โดยเบกิจ่ายตามรายการคา่ใช้จ่ายท่ีได้รับการจดัสรรในแตล่ะปีงบประมาณ ดงันี ้

ตารางท่ี  9  รายละเอียดรายการคา่ใช้จา่ยตามแหลง่เงินงบประมาณ 
ลําดบั รายการคา่ใช้จ่าย รายละเอียด ประเภทคา่ใช้จ่าย 
งบประมาณเงินรายได้ 
1. ทนุพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ มหาวิทยาลยัมีนโยบายให้สว่นงานตัง้

งบประมาณเงินรายได้ในสว่นนีไ้ว้ร้อยละ 5 ของ
งบประมาณท่ีได้รับจดัสรร เพ่ือพฒันาบคุลากร  

งบเงินอดุหนนุ 

2. คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมัมนาท่ีจดัเอง สว่นงานจดัฝึกอบรม สมัมนา เอง โดยเขียนเป็น
ในรูปของโครงการพฒันาศกัยภาพ ทกัษะ และ
สมรรถนะของบคุลากร 

งบรายจ่ายอ่ืน 

3. คา่ลงทะเบียนฝึกอบรม สว่นงานสง่บคุลากรไปฝึกอบรมกบัหน่วยงาน
ภายนอกท่ีจดัขึน้ 

งบดําเนินงาน 

4. คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสมัมนา
ภายในประเทศ และคา่ใช้จ่ายในการศกึษา
ดงูานตา่งประเทศ 

สว่นงานสง่บคุลากรไปฝึกอบรมหรือสมัมนา
ภายในประเทศ และมีไปศกึษาดงูานตา่งประเทศ
ด้วย 

งบรายจ่ายอ่ืน 

5. คา่ใช้จ่ายเจรจาความร่วมมือและศกึษาดงูาน สว่นงานไปเจรจาความร่วมมือและศกึษาดงูาน งบรายจ่ายอ่ืน 
6. คา่ใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สามารถเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายเดินทางไปฝึกอบรม 

สมัมนาได้ ตามความเหมาะสม 
งบดําเนินงาน 

7. โครงการพฒันาสมรรถนะบคุลากรด้าน
ความรู้สูอ่าเซียน 

สํานกัคอมพิวเตอร์จดัโครงการฯ เพ่ือให้สอดรับ
กบัแผนยทุธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลยั 

งบรายจ่ายอ่ืน 

งบประมาณเงินรายได้ (เงินอดุหนนุรัฐบาล) 
8. คา่ลงทะเบียนฝึกอบรม สว่นงานสง่บคุลากรไปฝึกอบรมกบัหน่วยงาน

ภายนอกท่ีจดัขึน้ สําหรับข้าราชการและพนกังาน
มหาวิทยาลยัประจําท่ีเบิกจ่ายด้วยเงินอดุหนนุ
รัฐบาล 

งบดําเนินงาน 
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ตารางท่ี 10  งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรเพ่ือพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ ระหวา่งปีงบประมาณ 2559-2561 

ลําดบั รายการคา่ใช้จา่ย 
2559 2560 2561 

แผน ใช้จา่ย แผน ใช้จา่ย แผน ใช้จา่ย 

งบประมาณเงินรายได้ 1,070,000.00 358,762.78 1,060,000.00 270,006.00 1,496,800.00 265,949.50 
1. ทนุพฒันาบคุลากรสาย

สนบัสนนุวิชาการ 
500,000.00 - 400,000.00 - - - 

2. คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สมัมนาท่ีจดัเอง 

350,000.00 269,922.78 350,000.00 183,215.00 - - 

3. เงินอดุหนนุสําหรับ
พฒันาบคุลากรของ
หน่วยงานตน 

- - - - 1,008,000.00 205,835.50 

4. คา่ลงทะเบียนฝึกอบรม 100,000.00 64,620.00 150,000.00 45,480.00 - - 
5. คา่ใช้จ่ายในการสมัมนา

และฝึกอบรม 
- - - - 338,800.00 25,791.50 

6. คา่ลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมหรือสมัมนา
ภายในประเทศ และ
คา่ใช้จ่ายในการศกึษาดู
งานตา่งประเทศ 

- - - - - - 

7. คา่ใช้จ่ายเจรจาความ
ร่วมมือและศกึษาดงูาน 

20,000.00 7,160.00 50,000.00 - 50,000.00 20,295.00 

8. คา่ใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 

50,000.00 2,040.00 50,000.00 26,711.00 50,000.00 - 

9. โครงการพฒันา
สมรรถนะบคุลากรด้าน
ความรู้สูอ่าเซียน 

50,000.00 15,020.00 50,000.00 14,600.00 50,000.00 14,027.50 

งบประมาณเงินรายได้  
(เงินอดุหนนุรัฐบาล) 

50,000.00 39,590.00 50,000.00 13,500.00 50,000.00 16,610.00 

10. คา่ลงทะเบียนฝึกอบรม 50,000.00 39,590.00 50,000.00 13,500.00 50,000.00 16,610.00 
 รวมทัง้สิน้ 1,120,000.00 398,352.78 1,100,000.00 283,506.00 1,546,800.00 282,559.50 
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ส่วนที่ 2 
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

ด้านการพฒันาบุคลากร   

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการพฒันาบุคลากร  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการพิจารณา
สภาพแวดล้อมภายในทัง้ทางด้านจุดอ่อน จุดแข็งและสภาพแวดล้อมภายนอกส่วนงาน ทัง้ด้านโอกาสและ
อุปสรรค โดยนําผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 มา
ประกอบการพิจารณา ร่วมกบัแนวโน้มการดําเนินงานของสํานกัคอมพิวเตอร์ภายใน 4 ปี ข้างหน้า ซึ่งเป็นปัจจยั
สําคญัท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ 

ตารางท่ี 11  การวิเคราะห์ SWOT ด้านการพฒันาบคุลากร  สํานกัคอมพิวเตอร์ 
 S จดุแข็ง/ข้อได้เปรียบ (Strengths) W จดุออ่น/ปัญหา (Weaknesses) 

ปัจ
จยั
ภา
ยใ
น 

1. สว่นงานมีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีชดัเจน 
2. สว่นงานให้การสง่เสริมและพฒันาสมรรถนะเพ่ือเพิ่ม

ศกัยภาพโดยการฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง 
3. สว่นงานมีการพฒันาการบริการอยา่งตอ่เน่ือง 
4. บคุลากรมีความรู้ความสามารถ และพร้อมท่ีจะรับการ

พฒันา 
5. บคุลากรพร้อมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยกุต์ใช้ในการปฏิบติังาน 
6. บคุลากรมีความสามคัคีและช่วยเหลือกนัเพ่ือผลกัดนั

ให้งานสําเร็จตามเปา้หมาย 
7. บคุลากรมีความมุง่มัน่และเสียสละในการทํางาน 
8. บคุลากรสามารถประสานงานกบัสว่นงานภายในและ

สว่นงานภายนอกได้เป็นอยา่งดี 

1. สว่นงานไมมี่แผนพฒันาบคุลากรท่ีชดัเจน 
2. มหาวิทยาลยัยงัไมมี่การกําหนดหลกัเกณฑ์ในการ

เล่ือนระดบัความก้าวหน้าตามสายงานสาย
สนบัสนนุวิชาการ 

3. อตัราคา่ตอบแทนไมเ่หมาะสมกบัสภาวะ
เศรษฐกิจ 

4. สวสัดิการของบคุลากรไมเ่พียงพอ 
5. สภาพแวดล้อมในการทํางานไมเ่หมาะสม เช่น 

เคร่ืองปรับอากาศประจําอาคารมีอณุหภมิูไมค่งท่ี 

 O โอกาส (Opportunities) T ภยัคกุคามและอปุสรรค (Threats) 

ปัจ
จยั
ภา
ยน
อก

 1. บคุลากรได้รับโอกาสในการพฒันาทกัษะ ความรู้ และ
ความสามารถจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกอยา่งต่อเน่ือง เช่น การรับเชิญให้เข้าร่วมการ
อบรม/สมัมนาจากภายนอกหน่วยงาน การได้รับเชิญ
ไปเป็นวิทยากรให้กบัหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการแข่งขนัสงูและมีการ
พฒันาเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาทําให้บคุลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีการพฒันาตนเอง
อยูต่ลอดเวลาเพ่ือให้เทา่ทนัเทคโนโลยี 
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จากตารางท่ี 9  การกําหนด จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis)  ด้านบคุลากรของ
สํานักคอมพิวเตอร์ หลงัจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแล้ว จึงได้นําข้อมูลทัง้หมด มา
วิเคราะห์ในรูปแบบความสมัพนัธ์แบบเมตริกซ์ โดยใช้ตารางท่ีเรียกว่า TOWS Matrix ซึง่เป็นตารางการวิเคราะห์ท่ี
นําข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค มาวิเคราะห์เพ่ือกําหนดเป็นกลยทุธ์/แผนและ
นําไปสูแ่ผนในการพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ตอ่ไป 

ตารางท่ี 12  ผลการวิเคราะห์แผนพฒันาบคุลากร สํานกัคอมพิวเตอร์ TOWS Matrix 

ปัจจยัภายนอก        ปัจจยัภายใน 

S จดุแข็ง/ข้อได้เปรียบ (Strengths) W จดุออ่น/ปัญหา (Weakness) 
1. สว่นงานมีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีชดัเจน 
2. สว่นงานให้การสง่เสริมและพฒันาสมรรถนะ

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพโดยการฝึกอบรมอย่าง
ตอ่เน่ือง 

3. สว่นงานมีการพฒันาการบริการอย่างตอ่เน่ือง 
4. บคุลากรมีความรู้ความสามารถ และพร้อมท่ี

จะรับการพฒันา 
5. บคุลากรพร้อมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบติังาน 
6. บคุลากรมีความสามคัคีและช่วยเหลือกนัเพ่ือ

ผลกัดนัให้งานสําเร็จตามเปา้หมาย 
7. บคุลากรมีความมุง่มัน่และเสียสละในการ

ทํางาน 
8. บคุลากรสามารถประสานงานกบัสว่นงาน

ภายในและสว่นงานภายนอกได้เป็นอย่างดี 

1. สว่นงานไมมี่แผนพฒันา
บคุลากรท่ีชดัเจน 

2. มหาวิทยาลยัยงัไมมี่การ
กําหนดหลกัเกณฑ์ในการ
เลื่อนระดบัความก้าวหน้าตาม
สายงานสายสนบัสนนุวิชาการ 

3. อตัราคา่ตอบแทนไมเ่หมาะสม
กบัสภาวะเศรษฐกิจ 

4. สวสัดิการของบคุลากรไม่
เพียงพอ 

5. สภาพแวดล้อมในการทํางาน
ไมเ่หมาะสม เช่น 
เคร่ืองปรับอากาศประจํา
อาคารมีอณุหภมิูไมค่งท่ี 

O โอกาส (Opportunities) SO กลยทุธ์เชิงรุก WO กลยทุธ์เชิงแก้ไข 
1. บคุลากรได้รับโอกาสในการพฒันา

ทกัษะ ความรู้ และความสามารถจาก
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกอย่างตอ่เน่ือง เช่น การรับ
เชิญให้เข้าร่วมการอบรม/สมัมนาจาก
ภายนอกหน่วยงาน การได้รับเชิญไป
เป็นวิทยากรให้กบัหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก 

1. สง่เสริมการนําความรู้มาพฒันางาน
ทางด้านวิชาชีพ                                       
(S-2 3 4 5, O-1) 

2. สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางด้านวิชาชีพ                                        
(S-6 7 8, O-1) 

1. สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพ 
สมรรถนะ ของบคุลากร     
(W-1, O-1) 

2. พฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ของ
บคุลากร                                
(W- 3 4 5, O-1) 

T ภยัคกุคาม/อปุสรรค (Threats) ST กลยทุธ์เชิงปอ้งกนั WT กลยทุธ์เชิงรับ 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการแข่งขนั

สงูและมีการพฒันาเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาทําให้บคุลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีการพฒันา
ตนเองอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้เทา่ทนั
เทคโนโลยี 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการพฒันา
บคุลากร                                                  
(S-2 3 4 5, T-1) 

1. มีการจดัการองค์ความรู้เป็น
ระบบอย่างตอ่เน่ือง               
(W-1, T-1) 
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สมรรถนะในการปฏบิตังิาน 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้กําหนดคู่มือการประเมินสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน (Competency 
Appraisal) มศว 2560 (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2561) ซึ่งการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เป็น
องค์ประกอบหนึง่ของการประเมินผลการปฏิบตังิานของบคุลากร  สมรรถนะในการปฏิบตังิาน หมายถึง พฤตกิรรม 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงาน มี 4 ประเภท ได้แก่ สมรรถนะหลกัมหาวิทยาลยั 
สมรรถนะหลกัคณะ สมรรถนะทางการบริหารและสมรรถนะประจําสายงาน  

สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย (University Core Competency)  

หมายถึง  ความสามารถศักยภาพ  ความ รู้  ทักษะ  คุณลักษณะส่วนบุคคล  หรือพฤติกรรม 
ท่ีพึงประสงค์หลัก ท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งองค์กรคาดหวังให้บุคลากรทุกคนจําเป็น 
ต้องมี โดยมหาวิทยาลยัได้กําหนดสมรรถนะหลกัไว้ 5 ตวั ได้แก่ S-W-U-C-M (SWU ComMunity) 

ตารางท่ี 13  สมรรถนะหลกัมหาวิทยาลยั (University Core Competency) 
สมรรถนะ คําจํากดัความ 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
(S : Social Responsibility) 

มีความเอาใจใส ่ตัง้ใจ มุง่มัน่ตอ่หน้าท่ีการงาน มีความรับผิดชอบ 
ในหน้าท่ีของตนเอง หน้าท่ีภายในสว่นงาน หน้าท่ีของพนกังาน
มหาวทิยาลยั ยดึถือประโยชน์ของมหาวิทยาลยัและสว่นรวม สง่เสริม
และสนบัสนนุงานของมหาวทิยาลยั ตอบสนองความต้องการ 
ของสงัคม ส่ือสารและรับใช้สงัคม 

การทํางานอยา่งชาญฉลาด 
(W : Work Smart) 

มีความรับผิดชอบในงาน มีความคดิริเร่ิม กระตือรือร้น ใฝ่รู้ วางแผน 
การทํางานอยา่งเป็นระบบ พฒันากระบวนการทํางาน ปรับปรุงงาน 
ทํางานเสร็จทนัเวลา งานมีคณุภาพ จดัสรรเวลาอยา่งเหมาะสม 
แสวงหาโอกาสพฒันาตนเอง รู้จกัการจดัการ หรือบริหารเวลาของตนเอง 

ความเป็นหนึง่เดียวกนั 
(U : Unity) 

ความเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของตนเองในฐานะท่ีเป็นสมาชิกหนึง่ของทีม 
รวมทัง้การมีสว่นร่วมในการทํางาน ให้เกียรต ิให้ความร่วมมือ ร่วมใจ
ในการแก้ไขปัญหา แลกเปล่ียนประสบการณ์และความคดิเห็นตา่งๆ 
กบัสมาชิกในทีม 

ความคดิสร้างสรรค์ 
(C : Creativity) 

ความสามารถในการคดิริเร่ิม สร้างสรรค์ นําเสนอแนวคดิใหม่ๆ  ในการ
ปรับปรุงและพฒันาประสทิธิภาพในการทํางานทัง้ในระดบับคุคล  
สว่นงาน และระดบัมหาวิทยาลยั 

ความยดึมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม 
(M : Morals) 

มีคณุธรรม จริยธรรม ซื่อสตัย์สจุริต ปฏิบตังิานด้วยความโปร่งใส  
มีวินยัในตนเอง ยดึมัน่ในหลกัคณุธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รักษาวาจา 
เช่ือถือและไว้วางใจได้เสมอ 
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แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สมรรถนะทางการบริหาร  (Managerial Competency)  

หมายถึ ง  ความสามารถ  ศักยภาพความ รู้  ทักษะคุณลักษณะส่วนบุคคล  หรือพฤติกรรม 
ท่ีพึงประสงค์ทางการบริหาร ท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงานในองค์กร ซึ่งองค์กร
คาดหวังให้บุคลากรในระดบับริหารหรือหัวหน้างานขึน้ไปจําเป็นต้องมี โดยมหาวิทยาลยัได้กําหนดสมรรถนะ
ทางการบริหาร 

ตารางท่ี 14  สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 
สมรรถนะ คําจํากดัความ 

ความเป็นผู้ นํา 
(Leadership) 

ความสามารถในการวางตนและเป็นตวัอยา่งท่ีดี การมีศลิปะในการ
โน้มน้าว จงูใจ กระตุ้นและให้กําลงัใจแก่ผู้ ร่วมงานเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือในการปฏิบตังิานเตม็ประสทิธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงค์ 
ของมหาวทิยาลยั 

การมีวิสยัทศัน์ 
(Visioning) 

ความสามารถในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ และเปา้หมายการ
ทํางานของหนว่ยงานท่ีชดัเจนให้ตอบสนองตอ่วิสยัทศัน์และเปา้หมาย
ของมหาวทิยาลยั และสามารถผลกัดนัและกระตุ้นให้ผู้ อ่ืนร่วมแรง 
ร่วมใจเพ่ือให้ภารกิจบรรลวุตัถปุระสงค์ 

การวางกลยทุธ์ของหน่วยงาน 
(Strategic Orientation) 

ความเข้าใจวสิยัทศัน์และนโยบาย และสามารถนํามาประยกุต์ใช้ใน
การกําหนดกลยทุธ์ของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยัได้ 

ศกัยภาพเพื่อนําการเปล่ียนแปลง 
(Change Management) 

ความตัง้ใจและความสามารถในการกระตุ้นผลกัดนัสมาชิกในองค์กร
ให้เกิดความต้องการจะปรับเปล่ียนไปในแนวทางการท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่องค์กร รวมถึงการส่ือสารให้ผู้ อ่ืนรับรู้ เข้าใจ และดําเนินการให้ 
การเปล่ียนแปลงนัน้เกิดขึน้จริง 

การควบคมุตนเอง 
(Self Control) 

ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ และพฤตกิรรมในสถานการณ์ท่ี
อาจถกูยัว่ยหุรือเผชิญหน้ากบัความไมเ่ป็นมิตร หรือต้องทํางานภายใต้
สภาวะกดดนั รวมถึงความอดทนอดกลัน้ เม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ี 
ก่อความเครียดอยา่งตอ่เน่ือง 

การสอนงานและมอบหมายงาน 
(Coaching and Empowering 
Others) 

ความตัง้ใจท่ีจะสง่เสริมการเรียนรู้หรือการพฒันาผู้ อ่ืนในระยะยาว
จนถงึระดบัท่ีเช่ือถือระดบัท่ีเช่ือมัน่วา่จะสามารถมอบหมายหน้าท่ี
ความรับผิดชอบให้ผู้นัน้มีอิสระท่ีจะตดัสนิใจในการปฏิบตัหิน้าท่ีของตนได้ 
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แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สมรรถนะประจาํสายงาน (Functional Competency)  

หมายถึง ความสามารถ ศกัยภาพ ความรู้ ทกัษะคณุลกัษณะส่วนบคุคล หรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ี
จําเป็นสําหรับการปฏิบตัิงานในองค์กร ซึ่งองค์กรคาดหวงัให้บุคลากรในสายงานท่ีจําเป็นต้องมีตามตําแหน่งท่ี
กําหนด โดยมหาวิทยาลัยได้กําหนดสมรรถนะประจําสายงาน ไว้ 12 ตัว โดยคณะ/ส่วนงาน สามารถเลือก
สมรรถนะประจําสายงานท่ีเหมาะสมในแตล่ะตําแหน่งได้ ตําแหน่งละ 5 ตวั 

ตารางท่ี 15  สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) 
สมรรถนะ คําจํากดัความ 

การคดิวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) 

การทําความเข้าใจสถานการณ์ อธิบายประเดน็ สถานการณ์ ปัญหา
โดยการแยกข้อมลูท่ีได้รับออกเป็นประเดน็ยอ่ยๆ หรือการกําหนดกรอบ
แนวคดิ ประเดน็หลกั โดยการเช่ือมตอ่ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกนั อยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการปฏิบตังิานท่ีมี
ประสทิธิภาพและประสบผลสําเร็จ 

การดําเนินการเชิงรุก  
(Proactiveness) 

การเลง็เห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทัง้ลงมือจดัการกบัปัญหานัน้ๆ 
หรือใช้โอกาสท่ีเกิดขึน้ให้เป็นประโยชน์ตอ่งาน ด้วยวธีิการท่ีสร้างสรรค์
และแปลกใหม ่

การตรวจสอบความถกูต้องตาม
กระบวนงาน 
(Concern for Order) 

ความใสใ่จท่ีจะปฏิบตังิานให้ถกูต้อง ครบถ้วน มุง่เน้นความชดัเจนของ
บทบาท หน้าท่ี และลดข้อบกพร่องท่ีอาจเกิดจากสภาพแวดล้อม 
สามารถวางแผน ตดิตาม ตรวจสอบการทํางานและการวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและอปุสรรคท่ีอาจเกิดขึน้ ตลอดจนพฒันาระบบการตรวจสอบ
ข้อมลูและรายละเอียดตา่งๆ เพ่ือความถกูต้องของกระบวนงาน 

ความยืดหยุน่ผอ่นปรน 
(Flexibility) 

ความสามารถในการปรับตวัและปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพใน
สถานการณ์และกลุม่คนท่ีหลากหลาย หมายความรวมถงึการยอมรับ
ความเห็นท่ีแตกตา่ง และปรับเปล่ียนวิธีการเม่ือสถานการณ์เปล่ียนไป 

สัง่สมความเช่ียวชาญ 
(Expertise) 

สนใจใฝ่รู้ สัง่สมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบตังิาน  
ด้วยการศกึษา ค้นคว้า และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ืองจนสามารถ
ประยกุต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีตา่งๆ เข้ากบัการ
ปฏิบตังิานให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 
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แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สมรรถนะหลักของส่วนงาน (Faculty Core Competency)  

หมายถึง  ความสามารถศักยภาพ  ความ รู้  ทักษะ  คุณลักษณะส่วนบุคคล  หรือพฤติกรรม 
ท่ีพึงประสงค์หลัก ท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งองค์กรคาดหวังให้บุคลากรทุกคนจําเป็น 
ต้องมี โดยสํานกัคอมพิวเตอร์ได้กําหนดสมรรถนะหลกัไว้ตามคา่นิยม (Core Competency) ได้แก่ STRIVE 

ตารางท่ี 16  สมรรถนะหลกัของสว่นงาน (Faculty Core Competency) 
สมรรถนะ คําจํากดัความ 

การบริการท่ีดี  
(Service Mind) 

ความตัง้ใจ และความพยายามของบคุลากร ในการให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของพนกังานมหาวิทยาลยั ข้าราชการ 
ข้าราชการบาํนาญ ลกูจ้าง ประชาชนทัว่ไป 

นอกจากนี ้มหาวิทยาลยัได้กําหนดระดบัความสามารถท่ีคาดหวงัแบง่ตามประเภทตําแหน่งงาน ประเภท
สมรรถนะ และกลุ่มตําแหน่ง ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ และกลุม่
ทัว่ไป 

ตารางท่ี 17  แสดงระดบัความสามารถท่ีคาดหวงัแบง่ตามประเภทตําแหน่งงาน 

กลุม่ตําแหน่ง 

ระดบัความสามารถท่ีคาดหวงั 

สมรรถนะ
หลกั 

สมรถนะ
ทางการ
บริหาร 

สมรรถนะ
ประจําสาย
วิชาการ 

สมรรถนะ
ประจําสาย
ปฏิบตักิาร 

กลุม่ผู้บริหาร     
- ผู้บริหารระดบัสงูได้แก่ ผู้บริหารท่ีกําหนดวาระ

การดํารงตําแหนง่ (รองอธิการบดี คณบดี ผอ.
สถาบนั/สํานกั ผอ.โรงเรียนสาธิต หรือ
เทียบเท่า) และผู้บริหารปฏิบตักิาร (ผอ.
สํานกังาน หรือเทียบเท่า) 

ระดบั 5 ระดบั 5 - - 

- ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้บริหารท่ีกําหนดวาระการ
ดํารงตําแหน่ง (ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี 
รอง ผอ.สถาบนั/สํานกั หวัหน้าภาควิชา หรือ
เทียบเท่า) และผู้บริหารปฏิบตักิาร (ผอ.สว่น
งาน ผอ.สํานกังาน หรือเท่ียบเท่า) 

ระดบั 4 ระดบั 4 - - 

- ผู้บงัคบับญัชา ได้แก่ ผู้ปฏิบตังิานหวัหน้าฝ่าย 
หวัหน้าหนว่ย หรือ เทียบเท่า 

- ผู้บงัคบับญัชา ได้แก่ ผู้ปฏิบตังิานหวัหน้า หรือ
เทียบเท่า 

ระดบั 3 ระดบั 3 - - 
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แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

กลุม่ตําแหน่ง 

ระดบัความสามารถท่ีคาดหวงั 

สมรรถนะ
หลกั 

สมรถนะ
ทางการ
บริหาร 

สมรรถนะ
ประจําสาย
วิชาการ 

สมรรถนะ
ประจําสาย
ปฏิบตักิาร 

กลุม่วิชาการ     
- ศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / อาจารย์

สาธิตเช่ียวชาญพิเศษ / อาจารย์สาธิต
เช่ียวชาญ / นกัวิจยัเช่ียวชาญพิเศษ / นกัวิจยั
เช่ียวชาญ 

ระดบั 5 - ระดบั 5 - 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / อาจารย์สาธิตชํานาญ
การ / อาจารย์สาธิตชํานาญการพิเศษ / 
นกัวจิยัชํานาญการ / นกัวิจยัชํานาญการ
พิเศษ 

ระดบั 4 - ระดบั 4 - 

- อาจารย์ / อาจารย์สาธิต / นกัวจิยั ระดบั 3 - ระดบั 3 - 
- พนกังานใหม ่(อายงุานน้อยกวา่ 1 ปี) ระดบั 1 - ระดบั 1 - 
กลุม่วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ     
- เช่ียวชาญพิเศษ/เช่ียวชาญ ระดบั 5 - - ระดบั 5 
- ชํานาญการพิเศษ ระดบั 4 - - ระดบั 4 
- ชํานาญการ หรือ ระดบัปฏิบตักิารท่ีมีอายงุาน 
10 ปีขึน้ไป 

ระดบั 3 - - ระดบั 3 

- ปฏิบตักิาร ระดบั 2 - - ระดบั 2 
- พนกังานใหม ่(อายงุานน้อยกวา่ 1 ปี) ระดบั 1 - - ระดบั 1 
กลุม่ทัว่ไป     
- ชํานาญงานพเิศษ ระดบั 3 - - ระดบั 3 
- ชํานาญงาน หรือ ระดบัปฏิบตังิานท่ีมีอายงุาน 
10 ปีขึน้ไป 

ระดบั 3 - - ระดบั 3 

- ปฏิบตังิาน ระดบั 2 - - ระดบั 2 
- บคุลากรประเภทลกูจ้างประจํา ระดบั 2 - - ระดบั 2 
- พนกังานใหม ่(อายงุานน้อยกวา่ 1 ปี) ระดบั 1 - - ระดบั 1 

กรอบนโยบายการพัฒนาบุคลากร  
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สํานกัคอมพิวเตอร์ได้กําหนดกรอบนโยบายการพฒันาบคุลากรไว้ดงันี ้
1. บคุลากรใหมท่กุคนต้องผา่นการฝึกอบรมปฐมนิเทศบคุลากรใหมต่ามท่ีสว่นทรัพยากรบคุคลจดัให้ 
2. บคุลากรท่ีจะขึน้ดํารงตําแหน่งทางการบริหาร หรือ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้บริหารแล้ว จะต้องผา่น

การอบรหลกัสตูรผู้บริหารหรือหลกัสตูรเทียบเท่าภายในระยะเวลา 1 ปี เพ่ือให้มีความรู้ ทกัษะ 
ในการปฏิบตัหิน้าท่ีผู้บริหารได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. บคุลากรมีแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล (IDP : Individual Development Plan) ทกุระดบัและ 
มีการตดิตามการดําเนินการตามแผนฯ เพ่ือพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

4. บคุลากรทกุคนต้องได้รับการพฒันาศกัยภาพและสมรรถนะตามสายงานอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
5. บคุลากรทกุคนควรได้รับการพฒันาให้ได้ศกัยภาพท่ีใกล้เคียงกนัในแตะ่ระดบั 
6. สํานกัคอมพวิเตอร์สง่เสริมและสร้างบรรยากาศในการทํางานในด้านตา่งๆ อนัได้แก่  

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านคณุลกัษณะเฉพาะงาน (หน้าท่ีความรับผิดชอบ) ด้านคา่จ้าง 
คา่ตอบแทน และสวสัดกิารหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ด้านการประเมินผลการปฏิบตังิาน  
ด้านคณุลกัษณะทางสงัคม ด้านการตดิตอ่ส่ือสาร ด้านโอกาสก้าวหน้าและการพฒันาบคุลากร  
ด้านความสมดลุยภาพระหวา่งชีวิตการทํางานและชีวิตสว่นตวั  เพ่ือก่อให้การพฒันาคณุภาพชีวิตท่ี
ดีของบคุลากร  เพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน และสร้างความผกูพนัตอ่สว่นงาน 

7. สํานกัคอมพวิเตอร์มีระบบบริหารจดัการพฒันบคุลากรและระบบการจดัการองค์ความรู้เชิงระบบ
อยา่งตอ่เน่ือง 
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แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ส่วนที่ 3 
แผนพัฒนาบุคลากรสาํนักคอมพวิเตอร์  พ .ศ. 2562-2565 

การพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์มุ่งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นไปตามกรอบ
สมรรถนะของมหาวิทยาลยั ประกอบกับการประเมินสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกสํานกัคอมพิวเตอร์ 
โดยการวิเเคราะห์ SWOT เพ่ือให้ทราบสภาวะท่ีแท้จริง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของสํานักคอมพวิเตอร์ท่ี
สอดคล้องและมีความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลผุลตามท่ีสํานกัคอมพิวเตอร์และมหาวิทยาลยัท่ีต้องการ โดยนําแนวคิด
เร่ืองระบบสมรรถนะเป็นเคร่ืองมือแปลงแผนยุทธศาสตร์สํานักคอมพิวเตอร์ไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสามารถบ่งชีค้วามสําเร็จ ความล้มเหลว และปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนพฒันา
บคุลากร 

ดงันัน้ เพ่ือให้การจดัทําแผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565  บรรลตุามเปา้หมาย
อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล สํานกัคอมพิวเตอร์จงึได้กําหนดแผนพฒันาบคุลากรไว้ดงันี ้

วสิัยทศัน์การพฒันาบุคลากร  

มุง่พฒันาบคุลากรและคณุภาพชีวิตท่ีดีของบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ด้วยคณุธรรม 

พนัธกจิการพฒันาบุคลากร  

1. พฒันาบคุลากร สมรรถนะและคณุภาพการปฏิบตังิานตามตําแหน่ง เพ่ือเพิม่ศกัยภาพในการ
สนบัสนนุการดําเนินงานตามพนัธกิจของสํานกัคอมพวิเตอร์ 

2. เสริมสร้างบคุลากรให้ยดึหลกัคณุธรรมในการปฏิบตังิานและมีความสํานกึรับผิดชอบตอ่สว่นรวม 
3. สนบัสนนุให้บคุลากรมีคณุภาพชีวิตการทํางานท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง 

ประเดน็ยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากร  

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1  บุคลากรมีศักยภาพ  สมรรถนะ และมีความสาํนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

เปา้ประสงค์ท่ี 1  บคุลากรมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะในสายวิชาชีพ  

กลยทุธ์ 

- สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพ สมรรถนะ ของบคุลากร 

- สง่เสริมการนําความรู้มาพฒันางานทางด้านวชิาชีพ 
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แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เปา้ประสงค์ท่ี 2  บคุลากรมีความสํานกึรับผิดชอบตอ่สว่นรวม 

กลยทุธ์ 

- สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางด้านวชิาชีพ 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท ี่ดขีองบุคลากร  

เปา้ประสงค์ท่ี 1  บคุลากรมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 

กลยทุธ์ 

- พฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีของบคุลากร 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3  การเพ ิ่มประสิทธ ิภาพระบบบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร   

เปา้ประสงค์ท่ี 1  มีระบบบริหารจดัการพฒันาบคุลากรและระบบการจดัการองค์ความรู้ 

กลยทุธ์ 

- สง่เสริมและสร้างระบบบริหารจดัการพฒันาบคุลากร 

- มีการจดัการองค์ความรู้เป็นระบบอยา่งตอ่เน่ือง 
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ยุทธศาสตร์ท ี่ 1  บุคลากรมีศักยภาพ  สมรรถนะ และมีความสาํนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

เพื่อพฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพ สมรรถนะ ตามสายงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน โดยกําหนดให้บุคลากรจดัทําแผนพฒันาบุคลากร
รายบคุคล (IDP : Individual Development Plan) และจดัให้มีการพฒันาบคุลากรตามแผนฯ ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน  รวมถึงการมีระบบการจดัเก็บ
ข้อมลูการได้รับการพฒันาของบคุลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการติดตามผลดําเนินการตามแผนฯ  และการส่งเสริมให้บคุลากรมีความสํานึกรับผิดชอบต่อ
สว่นรวม โดยยดึหลกัคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพ 

ตารางที่ 17  ยทุธศาสตร์ที่ 1  บคุลากรมีศกัยภาพ สมรรถนะ และมีความสํานกึรับผิดชอบตอ่สว่นรวม 

เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 
เปา้หมายตวัชีว้ดัหลกั 

กลยทุธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

การดําเนินงาน 
ผู้ รับผิดชอบ 

62 63 64 65 62 63 64 65 

บคุลากรมี
ความรู้
ความสามารถ
และสมรรถนะ
ในสายวิชาชีพ 

ร้อยละจํานวน
บคุลากรที่ได้รับการ
พฒันาศกัยภาพ 
สมรรถนะตามสาย
วิชาชีพอยา่งน้อย 1 
ครัง้ตอ่ปี 

100 85 90 95 100 สง่เสริมการพฒันา
ศกัยภาพ สมรรถนะ 
ของบคุลากร 

- โครงการพฒันา
ศกัยภาพ สมรรถนะ
บคุลากรสํานกั
คอมพิวเตอร์ 

    งานบคุคล 

- สง่บคุลากรเข้ารับการ
พฒันาศกัยภาพ 
สมรรถนะจาก
หน่วยงานภายนอก 

    

- จดัทําระบบการจดัเก็บ
ข้อมลูการได้รับการ
พฒันาของบคุลากร 
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แผนพฒั
นาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
 

เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 
เปา้หมายตวัชีว้ดัหลกั 

กลยทุธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

การดําเนินงาน 
ผู้ รับผิดชอบ 

62 63 64 65 62 63 64 65 

ร้อยละการพฒันา

บคุลากรตาม

แผนพฒันา

บคุลากรรายบคุคล 

(IDP : Individual 

Development 

Plan) 

90 - 80 85 90 - โครงการจดัทํา

แผนพฒันาบคุลากร

รายบคุคล 

    งานบคุคล 

- กําหนดมาตรการให้

บคุลากรทกุระดบั

จดัทําแผนพฒันา

บคุลากรรายบคุคล 

    

- ติดตามและประเมินผล

การดําเนินการตาม

แผนพฒันาบคุลากร

รายบคุคล 

    

ร้อยละของการนํา

ความรู้และทกัษะที่

ได้จาการพฒันา

บคุลากรด้าน

วิชาชีพ มาใช้ใน

การพฒันางาน 

30 - 20 25 30 สง่เสริมการนําความรู้

มาพฒันางาน

ทางด้านวิชาชีพ 

- สํารวจการนําความรู้

และทกัษะที่ได้จาการ

พฒันาบคุลากรด้าน

วิชาชีพ มาใช้ในการ

พฒันางาน 

    งานบคุคล 
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นาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
 

เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 
เปา้หมายตวัชีว้ดัหลกั 

กลยทุธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

การดําเนินงาน 
ผู้ รับผิดชอบ 

62 63 64 65 62 63 64 65 

บคุลากรมี
ความสํานกึ
รับผิดชอบตอ่
สว่นรวม 

ร้อยละบคุลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม  

100 - - - 100 สง่เสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางด้าน
วิชาชีพ 

- ให้ความรู้ในเรื่อง
ระเบียบ ข้อบงัคบั 
ประกาศ และ
จรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลยั อยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

    งานบคุคล 

- โครงการสง่เสริม
คณุธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ
ทางด้านวิชาชีพ 
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แผนพฒั
นาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 
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ยุทธศาสตร์ท ี่ 2  การพฒันาคุณภาพชีวติท ี่ดขีองบุคลากร  

เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการทํางานในด้านต่างๆ อนัได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านคุณลกัษณะเฉพาะงาน (หน้าที่ความ
รับผิดชอบ) ด้านคา่จ้าง คา่ตอบแทน และสวสัดกิารหรือผลประโยชน์อื่นๆ ด้านภาวะผู้ นํา ด้านการประเมินผลการปฏิบตังิาน ด้านคณุลกัษณะทางสงัคม ด้านการ
ติดตอ่สื่อสาร ด้านโอกาสก้าวหน้าและการพฒันาบคุลากร ด้านความสมดลุยภาพระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตสว่นตวั  เพื่อก่อให้การพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดี
ของบคุลากร  เพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน และสร้างความผกูพนัตอ่สว่นงาน 

ตารางที่ 18  ยทุธศาสตร์ที่ 2  การพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดีของบคุลากร 

เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 
เปา้หมายตวัชีว้ดัหลกั 

กลยทุธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

การดําเนินงาน 
ผู้ รับผิดชอบ 

62 63 64 65 62 63 64 65 

บคุลากรมี
คณุภาพชีวิตที่ดี 

ร้อยละความพงึ
พอใจตอ่
สภาพแวดล้อม
ในการทํางาน
ของบคุลากร 

90 75 80 85 90 พฒันาคณุภาพชีวิตที่
ดีของบคุลากร 

- โครงการสง่เสริมและ
สร้างสภาพแวดล้อมใน
การทํางานของ
บคุลากร 9 ด้าน 
1. ด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ  

2. ด้านคณุลกัษณะ
เฉพาะงาน (หน้าที่
ความรับผิดชอบ)  

3. ด้านคา่จ้าง 
คา่ตอบแทน และ
สวสัดิการหรือ
ผลประโยชน์อื่นๆ  

4. ด้านภาวะผู้ นํา  

    งานบคุคล 
งานอาคาร
สถานที่ (ข้อ1) 

ร้อยละความสขุ
ของบคุลากรใน
สว่นงาน 

85 70 75 80 85     

ร้อยละความ
ผกูพนัตอ่สว่น
งานของ
บคุลากร 

85 70 75 80  85     



 

 

[ 29 ] 

แผนพฒั
นาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
 

เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 
เปา้หมายตวัชีว้ดัหลกั 

กลยทุธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

การดําเนินงาน 
ผู้ รับผิดชอบ 

62 63 64 65 62 63 64 65 

5. ด้านการประเมินผล
การปฏิบตัิงาน  

6. ด้านคณุลกัษณะทาง
สงัคม  

7. ด้านการติดตอ่สื่อสาร  
8. ด้านโอกาสก้าวหน้า
และการพฒันา
บคุลากร  

9. ด้านความสมดลุย
ภาพระหวา่งชีวิตการ
ทํางานและชีวิตสว่นตวั 

- โครงการสง่เสริมและ
สร้างความสขุ 9 ประการ 
1. สขุภาพดี 
2. ผอ่นคลายดี 
3. นํา้ใจดี 
4. จิตวิญญาณดี 
5. ครอบครัวดี 
6. สงัคมดี 
7. ใฝ่รู้ดี 
8. สขุภาพเงินดี 
9. การงานดี 
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ยุทธศาสตร์ท ี่ 3  การเพ ิ่มประสิทธ ิภาพระบบบริหารจัดการพฒันาบุคลากร   

เพื่อสง่เสริมและสร้างระบบบริหารจดัการพฒันาบคุลากรให้มีมาตรฐาน รวมถึงการพฒันาระบบการจดัการความรู้ของสว่นงานเพื่อสนบัสนนุการเรียนรู้
และพฒันาตนเองของบคุลากรได้อยา่งทัว่ถึง 

ตารางที่ 19  ยทุธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสทิธิภาพระบบบริหารจดัการพฒันาบคุลากร 

เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 
เปา้หมายตวัชีว้ดัหลกั 

กลยทุธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

การดําเนินงาน 
ผู้ รับผิดชอบ 

62 63 64 65 62 63 64 65 

มีระบบบริหาร
จดัการพฒันา
บคุลากรและ
ระบบการ
จดัการองค์
ความรู้ 

มีระบบบริหาร
จดัการพฒันา
บคุลากร 

มีระบบบริหาร
จดัการพฒันา
บคุลากร ในปี 
2563 

- มี - - สง่เสริมและสร้าง
ระบบบริหารจดัการ
พฒันาบคุลากร 

- จดัทําระบบบริหาร
จดัการพฒันาบคุลากร 

-  - - งานบคุคล 

ร้อยละ
ความสําเร็จ
ตามแผนจดัการ
ความรู้สํานกั
คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2562-
2565 

85 - - - 85 มีการจดัการองค์
ความรู้เป็นระบบ
อยา่งตอ่เนื่อง 

- จดัทําแผนจดัการ
ความรู้สํานกั
คอมพิวเตอร์และ
ดําเนินการตามแผน 

- - -  คณะกรรมการ
จดัการความรู้
สํานกั
คอมพิวเตอร์ 

มีระบบการ
จดัการองค์
ความรู้ 

มีระบบการ
จดัการองค์
ความรู้ ในปี 
2563 

- มี - - - จดัทําระบบการจดัการ
องค์ความรู้ 

-  - - 
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ส่วนที่ 4 
การนําแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏบิัต  ิ

การนําแผนพฒันาบคุลากรสูก่ารปฏิบตัิเป็นขัน้ตอนท่ีสําคญั โดยเกิดจากความร่วมมือจากผู้บริหารและ
บุคลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้แผนพฒันาบุคลากรมีความสอดรับกับระดบันโยบายจนถึงระดบัปฏิบตัิการ 
ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดําเนินงานท่ีสนับสนุนซึ่งกันและกัน  รวมถึงการติดตามและ
ประมวลผลตามแผนพฒันาบุคลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ให้บรรลเุป้าหมายตามแผนพฒันาบุคลากรท่ีกําหนดไว้
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

การบริหาร  

เพ่ือให้การบริหารและการดําเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากรนําไปสู่การปฏิบตัิ ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ระหวา่งผู้บริหารและบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ให้เกิดความสอดรับกบัระดบันโยบายจนถึงระดบัปฏิบตักิาร ดงันี ้

- ระดบันโยบาย  
มีคณะกรรมการบริหารทําหน้าท่ีกํากบัดแูลนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่เสริมและพฒันา
บคุลากรของสํานกัคอมพวิเตอร์ และพิจารณากําหนดนโยบายเสนอความเห็นก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการประจําสํานกัคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดผลในการปฏิบตั ิ

- ระดบัขบัเคลื่อนแผน  
มีหวัหน้าฝ่ายทําหน้าท่ีนํานโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่เสริมและพฒันาบคุลากร รวมทัง้การ
ตดิตามความก้าวหน้า และนําเสนอข้อเสนอแนะ ปัญหาอปุสรรคในการนํานโยบายไปสูก่าร
ปฏิบตัเิสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร 

- ระดบัปฏิบตักิาร 
บคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ทกุคนรับทราบนโยบายการสง่เสริมและพฒันาบคุลากร และนําไป
ปฏิบตัใินสว่นท่ีบคุลากรมีสว่นเก่ียวข้อง 
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การข ับเคลื่อนแผนการพฒันาบุคลากร  

เพ่ือให้การผลกัดนัและการขบัเคลื่อนแผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัใน
ทกุระดบั ประกอบด้วย 3 ระดบัดงันี ้ 

- ระดบัสว่นงาน  
เพ่ือให้มีบรูณาการแผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 กบัแผนยทุธศาสตร์
สํานกัคอมพวิเตอร์ โดยใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจดัสรรงบประมาณและรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมในการสง่เสริมและพฒันาบคุลากรในภาพรวมเพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรม 

- ระดบัฝ่าย 
เพ่ือให้มีการขบัเคลื่อนแผนไปสูก่ารปฏิบตใินระดบัฝ่าย โดยผลกัดนัให้นโยบาย 
การสง่เสริมและพฒันาบคุลากรเป็นสว่นหนึง่ของงานประจําและการมีสว่นร่วมในโครงการ/
กิจกรรมท่ีสํานกัคอมพิวเตอร์ดําเนินงานในภาพรวม 

- ระดบับคุลากร 
ให้ฝ่ายนําตวัชีว้ดัของแผนพฒันาบคุลากรท่ีเก่ียวกบัตวับคุลากรไปกําหนดในกรอบการประเมินผล
ระดบับคุลากร  

การตดิตามและประเมินผล 

เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพฒันาบคุลากรท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ สํานกัคอมพิวเตอร์จงึควรดําเนินการดงันี ้

- ให้มีคณะกรรมการบริหารทําหน้าท่ีกํากบัและตดิตามการดําเนินงานตามแผนพฒันาบคุลากร
ประจําปี 

- ให้มีการประเมินผลตามเปา้หมายของแผนพฒันาบคุลากร โดยคณะกรรมการบริหารกําหนด
ระยะเวลาในการรายงานและตดิตามประเมินผล 

- กําหนดให้บคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์นําแผนพฒันาบคุลากรจดัทําเป็นแผนพฒันาบคุลากร
รายบคุคล (IDP : Individual Development Plan) และนําไปบรูณาการร่วมกบัการจดัทํา
แผนปฏิบตักิารประจําปีของสํานกัคอมพวิเตอร์ 

- ให้นําตวัชีว้ดัในแผนพฒันาบคุลากรไปกําหนดเป็นสว่นหนึง่ของการประเมินรายบคุคล 

- ให้มีทบทวนแผนพฒันาบคุลากรเป็นประจําทกุปี เพ่ือตดิตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานและ
ปรับปรุงแผนพฒันาบคุลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ด้าน
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในอนาคต 
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ส่วนที่ 5 
แนวทางในการพฒันาในอนาคต 

การพัฒนาบุคลากรถือเป็นส่วนหนึ่ง ท่ีสําคัญต่อการบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร์ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดงันัน้บุคลากรทุกคนภายในส่วนงานจึงถือเป็นกุญแจไขสู่ความสําเร็จและผู้ ท่ี
เก่ียวข้องทุกคนพึงตระหนกัและร่วมกันพฒันาบุคลากรในทุกระดบั เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของส่วนงานอย่าง
ยัง่ยืน รวมถึงการเพิ่มศกัยภาพของบคุลากรให้ประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางานได้อย่างมีความสขุ ตลอดจน
การพฒันาแรงขบัภายในตวับุคลากร อนัได้แก่ ทศันคติ ค่านิยม แรงจูงใจ และนิสยั เพ่ือพฒันาจิตใจให้บคุลากร
ปรับเปล่ียนวิธีคดิ คา่นิยม ความเช่ือ รู้จกัค้นคว้าศกึษาหาความรู้และพฒันาด้วยตนเอง เพ่ือนําไปสูก่ารปรับเปล่ียน
พฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ได้อยา่งถาวรและเกิดการพฒันาท่ียัง่ยืนตอ่ไป ซึง่แนวทางในการพฒันาในอนาคตมีดงันี ้

1. การสื่อสารท่ีดี  
การสื่อสารระหวา่งผู้บริหารและบคุลากรทกุระดบั รวมถึงการการถ่ายทอดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ 
เพ่ือแปลงไปสูแ่ผนงาน โครงการ ถงึผู้ปฏิบตังิานทกุระดบั ทําให้ทกุคนรวมพลงัและผลกัดนั
เปา้หมายของสํานกัคอมพวิเตอร์ให้บรรลผุลสําเร็จได้ 

2. การเปิดโอกาสให้ทกุคนมีสว่นร่วมในการทํางานและสง่เสริมการทํางานเป็นทีม 
เพ่ือให้บคุลากรได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคดิเห็นช่วยกนัแก้ไขปัญหา สร้างสมัพนัธภาพและมี
ทศันคตท่ีิดีตอ่สว่นงาน ทําให้บคุลากรทกุคนมีความสขุในการทํางาน 

3. คณุภาพชีวิตการทํางาน 
ควรคํานงึถึงปัจจยัในด้านการจดัสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความสะอาด สะดวก ปลอดภยั 
รวมถึงการเปิดโอกาสให้บคุลากรได้พฒันาความรู้ความสามารถและการสร้างโอกาสความก้าวหน้า
และความมัน่คงในอาชีพ เป็นต้น 

4. การสร้างวฒันธรรมท่ีดีภายในสว่นงาน 
เพ่ือหลอ่หลอมบคุลากรภายในสว่นงานให้เข้าใจกฏกตกิาในการอยูร่่วมกนั ทําให้เกิดวฒันธรรมสว่น
งานท่ีเข้มแข็ง ซึง่มีสว่นช่วยทําให้บคุลากรเกิดความผกูพนักบัสว่นงานได้มากยิง่ขึน้ 
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ภาคผนวก 1 
คาํนิยามที่เกี่ยวข้อง 

 คําศพัท์ คําอธิบาย 
การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
(HRM : Human  Resource  
Management) 

เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการวางแผน  การกําหนดคณุลกัษณะ   และคณุสมบตัิ
ของประชากร  เร่ิมตัง้แตเ่กิดจนตาย  หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือ  องค์กรต้อง
ดแูลรักษา  ใช้งาน  และให้ประโยชน์แก่ทรัพยากรมนษุย์ตัง้แตเ่กิดจนตาย  
คือก่อนเข้าทํางาน  และหลงัพ้นจากงาน  เป็นภารกิจขององค์กร 

การพฒันาบคุลากร 
(HRD : Human  Resource  
Development) 

เป็นการเพิ่มพนูคณุสมบตัท่ีิมีอยูใ่นตวัมนษุย์  โดยใช้กลวิธีตา่ง ๆ  เชน่  
ฝึกอบรม   ฝึกปฏิบตักิาร  ศกึษาดงูาน  ฯลฯ     

การพฒันาบคุลากรรายบคุคล 
(IDP : Individual Development 
Plan) 

เป็นกรอบหรือแนวทางท่ีจะชว่ยให้บคุลากรในองค์กรสามารถปฏิบตังิาน
ได้บรรลตุามเปา้หมายในสายอาชีพของตน ถือได้วา่เป็นแผนปฏิบตักิาร 
(Action Plan) ในรายละเอียดท่ีเช่ือมโยงหรือตอบสนองตอ่ความต้องการ
หรือเปา้หมายขององค์กร 
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แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคผนวก 2 
คณะทาํงานจัดทาํแผนพฒันาบุคลากรสาํนักคอมพวิเตอร์   

พ .ศ. 2562-2565  

 
1. ผู้ อํานวยการสํานกัอมพวิเตอร์ 
2. ผู้ อํานวยการสํานกังานผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ 

(นางพชัรินทร์  สนธิวนิช) 
3. หวัหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

(นายประกิจ  ลีลาเช่ียวชาญกลุ) 
4. หวัหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 

(นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวสัดิ ์
5. หวัหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา 

(นางสาวสวุิมล  คงศกัดิต์ระกลู) 
6. หวัหน้าฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ 

(นายสนัต ิ สขุยานนัท์) 
7. หวัหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 

(นายธนรรณพ  อินตาสาย) 
8. นายสมบญุ  อดุมพรยิ่ง 
9. นางสาวนฤดี  สขุลํา้ 
10. นางสาวจรีุรัตน์  เมืองไชย 

 

 



 

 

 


