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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

ความเป็นมา 

สํานักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานหน่ึงในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เริ่มดําเนินงานอย่างเป็น
ทางการต้ังแต่ ปี 2525 ในรูปแบบของโครงการจัดต้ังสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น
ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการ 
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2536 วันที่ 29 ธันวาคม 2536 และให้มีสํานักงานเลขานุการ
ในสํานักคอมพิวเตอร์ ในการบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร์ น้ัน มีผู้ อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์  
ทําหน้าที่ในการกํากับดูแล 

ในการบริหารงานภายในสํานักคอมพิวเตอร์น้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับภารกิจหลัก สํานักคอมพิวเตอร์ได้จัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ 
สํานักงานผู้อํานวยการ, ฝ่ายระบบสารสนเทศ, ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ และฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย โดยดําเนินการขออนุมัติและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ
วันที่ 5 ตุลาคม 2544 ต่อมาในปี 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ  เพ่ือรองรับการบริหารงานภายใต้การเป็นมหาวิยาลัยในกํากับของรัฐ สํานักคอมพิวเตอร์จึงได้
ปรับโครงสร้างของหน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย ดังน้ี 

1. สํานักงานผู้อํานวยการ 
2. ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
3. ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
5. ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 
6. ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 

โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 26 
ตุลาคม 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป  

สํานักคอมพิวเตอร์มีภารกิจหลักในด้านการประสานงาน การจัดทํา และการวางแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการจัดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของ
มหาวิทยาลัย ด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 
ตลอดจนด้านการให้บริการวิชาการ การฝึกอบรม และการให้คําปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
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ปรัชญา 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ปณิธาน 

มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยปัญญาและคุณธรรม 

วิสัยทัศน ์

สํานักคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีมาตรฐานสากลเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย 

4. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนานิสิตและบุคลากร 

สมรรถนะหลัก 

 สํานักคอมพิวเตอร์เป็นส่วนงานหลักของมหาวิทยาลัยที่มีบุคลากรดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
โครงสร้างหลักพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีศักยภาพ ระบบสารสนเทศที่รองรับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร การให้บริการคอมพิวเตอร์และฝึกอบรมความรู้และทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์
ให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 
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ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร 

ค่านิยมของสํานักคอมพิวเตอร์ คือ STRIVE ซึ่งมีความหมายโดยรวมคือ สาํนักคอมพิวเตอร์เป็น
หน่วยงานสนับสนุนที่สร้างสรรค์งานบริการไอทีช้ันเลิศให้กับมหาวิทยาลัย และสังคม 

We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services ซึ่งมีความหมาย ดังน้ี 

ตัวย่อ มาจาก ความหมาย
S Service mind มุ่งสร้างสรรค์การบริการที่ดี
T Teamwork มุ่งการทํางานเป็นทีม
R Responsibility มุ่งสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
I Innovation มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม
V Value มุ่งสร้างคุณค่าแก่องค์กรและสังคม 
E Ethics & Engagement มุ่งสร้างจริยธรรมและรักองคก์ร

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสํานักคอมพิวเตอร์ให้มีประสทิธิภาพ 
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โครงสร้างสาํนักคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร์ 
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ส่วนท ี่ 2 
ข้อมูลบุคลากร  

อัตรากาํลัง 

สํานักคอมพิวเตอร์มีอัตราทีเ่ป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 49 อัตรา และมีอัตราคนครอง 

จํานวน 47 อัตรา (อัตราว่างจํานวน 2 อัตรา) โดยจําแนกตามหน่วยงานเป็น 6 ฝ่าย คือ สํานักงานผู้อํานวยการ 

จํานวน 12 คน ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จํานวน 9 คน ฝ่ายระบบสารสนเทศ จาํนวน 12 คน ฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา จํานวน 4 คน ฝ่ายปฏิบัติการและบรกิาร จํานวน 5 คน และฝ่ายบริการ

คอมพิวเตอร์ องครักษ์ จํานวน 5 คน และจําแนกบุคลากรได้ 2 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการ จํานวน 2 คน 

พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ของส่วนกลาง จํานวน 45 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  (ข้อมูล ณ 

31 มีนาคม 2562) 

ตารางที่ 1 แสดงอัตรากําลังของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

ตําแหน่ง – ระดับตําแหน่ง 
จํานวนอัตรา 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
มีคนครอง มีคนครอง อัตราว่าง

สํานักงานผู้อํานวยการ 1 11 -

1. ผู้บริหารผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า - เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 7,8

1 - - 

2. นักวิชาการเงินและบัญชี - 2 - 

3. นักวิชาการพัสดุ - 2 - 

4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - 1 - 

5. นักทรัพยากรบุคคล - 1 - 

6. นักวิชาการศึกษา - 1 - 

7. นักจัดการงานทั่วไป - 2 - 

8. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป - 2 - 

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย - 9 -

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - 9 - 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 1 11 1

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 11 1 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา - 4 -

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - 4 - 
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ตําแหน่ง – ระดับตําแหน่ง 
จํานวนอัตรา 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
มีคนครอง มีคนครอง อัตราว่าง

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ - 5 1

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - 2 - 

2. ผู้ปฏิบัติงานช่าง  3 1 

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ - 5 -

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - 3 - 

2. นักจัดการงานทั่วไป - 1 - 

3. ผู้ปฏิบัติงานช่าง - 1 - 

รวมอัตรากําลังทั้งหมด 2 45 2

 

ตารางท่ี 2 รายนามบคุลากรสํานกัคอมพวิเตอร์ จําแนกตามหน่วยงานภายในสว่นงาน 

เลข
อตัรา 

ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภท
บคุลากร 

จ้างด้วย
งบประมาณ 

ตําแหนง่ 

สํานกังานผู้ อํานวยการ 

12717 นางพชัรินทร์ สนธิวนิช 

(ผู้ อํานวยการสํานกังาน) 

ข้าราชการ งบแผน่ดิน ผู้บริหาร (ผู้ อํานวยการกองหรือ

เทียบเทา่ - เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน

ทัว่ไป 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 
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เลข
อตัรา 

ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภท
บคุลากร 

จ้างด้วย
งบประมาณ 

ตําแหนง่ 

70204 นางสาววณิชยา ทองสมนึก พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัจดัการงานทัว่ไป ปฏิบติัการ 

76562 นางสาวจิตติมา ช่างไม้ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง ผู้ปฏิบติังานทัว่ไป ปฏิบติังาน 

76559 นางวรรณี สมบญุประเสริฐ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง ผู้ปฏิบติังานทัว่ไป ปฏิบติังาน 
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 

74817 นายประกิจ ลีลาเช่ียวชาญกลุ 

(หวัหน้าฝ่าย) 

พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ปฏิบติัการ 

75769 นายมหทัธวฒัน์ รักษาเกียรติ

ศกัด์ิ 

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 ชํานาญ

การ 
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เลข
อตัรา 

ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภท
บคุลากร 

จ้างด้วย
งบประมาณ 

ตําแหนง่ 

71480 นางสาวฐิตาภา จิโสะ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ปฏิบติัการ 

71482 นางสาวอมรรัตน์ เอือ้มานะสกลุ พนกังาน งบรายได้สว่นกลาง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ปฏิบติัการ 

71516 นางสาวมณฑลี ลิม้กิจเจริญ

ภรณ์ 

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 

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 
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เลข
อตัรา 

ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภท
บคุลากร 

จ้างด้วย
งบประมาณ 

ตําแหนง่ 

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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วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านบุคลากร 

จุดแข็ง (Strength) 
1. มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน 
2. ส่วนงานสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
3. มีการพัฒนาการบริการอย่างต่อเน่ือง 
4. มีการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
5. บุคลากรมีความสามัคคีและช่วยเหลือกันเพ่ือผลักดันให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย 
6. บุคลากรมีความมุ่งมั่นและเสียสละในการทํางาน 
7. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะรับการพัฒนา 
8. บุคลากรมีทักษะและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพโดยการฝึกอบรมอย่าง

ต่อเน่ือง 
10. บุคลากรสามารถประสานงานกับส่วนงานภายในและส่วนงานภายนอกได้เป็นอย่างดี 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผลกระทบจากการลาออกของบุคลากรทําให้งานไม่สามารถพัฒนาต่อได้ /มีการชะลอการ

พัฒนา และทําให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ต้องรับภาระงานมากขึ้น 
2. ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีการก้าวหน้าทางสายงานอย่างชัดเจน  
3. อัตราค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 
4. งบสวัสดิการของบุคลากรไม่เพียงพอ (สวัสดิการสําหรับบุคลากร (พนักงาน) ยังน้อย) 
5. บุคลากรขาดขวัญและกําลังในการปฏิบัติงาน 

โอกาส (Opportunities) 
1. บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถจากหน่วยงานภายนอก

อย่างต่อเน่ือง เช่น การรับเชิญให้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนาจากภายนอกหน่วยงาน การได้รับ
เชิญไปเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอกหน่วยงานเป็นต้น 

อุปสรรค (Threats) 
1. บุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงมคีวามเป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงานและมีความขาดแคลน ทําใหห้น่วยงานไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงไว้ได้ และไมส่ามารถสรรหาบุคลากรท่ี
มีความรู้ความสามารถมาทดแทนเพ่ือปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีการแข่งขันสูงและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทําให้
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพ่ือไม่ให้ล้าหลังกว่า
เทคโนโลยี 
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สมรรถนะท่ีต้องการของบุคลากร 

สํานักคอมพิวเตอร์ได้กําหนดสมรรถนะที่คาดหวังที่ต้องการของบุคลากรทุกประเภท ทุกสายงาน 
โดยกําหนด สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย สมรรถนะทางการบริหาร  สมรรถนะประจําสายงาน และสมรรถนะ
หลักของส่วนงาน ไว้ดังน้ี  

สมรรถนะหลกัมหาวิทยาลยั 

สมรรถนะ คําจํากัดความ

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(S : Social Responsibility) 

มีความเอาใจใส่ ต้ังใจ มุ่งมั่นต่อหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ของตนเอง หน้าที่ภายในส่วนงาน หน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย ยึดถือ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและส่วนรวม ส่งเสริมและสนับสนุนงานของ
มหาวิทยาลัย ตอบสนองความต้องการของสังคม สื่อสารและรับใช้สังคม

การทํางานอย่างชาญฉลาด 
(W : Work Smart) 

มีความรับผิดชอบในงาน มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น ใฝ่รู้ วางแผน
การทํางานอย่างเป็นระบบ พัฒนากระบวนการทํางาน ปรับปรุงงาน 
ทํางานเสร็จทันเวลา งานมีคุณภาพ จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม แสวงหา
โอกาสพัฒนาตนเอง รู้จักการจัดการ หรือบริหารเวลาของตนเอง 

ความเป็นหน่ึงเดียวกัน 
(U : Unity) 

ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกหน่ึงของทีม 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการทํางาน ให้เกียรติ ให้ความร่วมมือ ร่วมใจใน
การแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นต่างๆ กับ
สมาชิกในทีม

ความคิดสร้างสรรค์ 
(C : Creativity) 

ความสามารถในการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ นําเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานทั้งในระดับบุคคล ส่วนงาน 
และระดับมหาวิทยาลัย 

ความยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม 
(M : Morals) 

มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีวินัยใน
ตนเอง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รักษาวาจา เช่ือถือและ
ไว้วางใจได้เสมอ 

สมรรถนะหลกัมหาวิทยาลยั 

สมรรถนะ คําจํากัดความ
ความเป็นผู้นํา 
(Leadership) 

ความสามารถในการวางตนและเป็นตัวอย่างที่ดี การมีศิลปะในการโน้ม
น้าว จูงใจ กระตุ้นและให้กําลงัใจแก่ผู้ร่วมงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานเต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

การมีวิสัยทัศน์ 
(Visioning) 

ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายการทํางาน
ของหน่วยงานที่ชัดเจนให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
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สมรรถนะ คําจํากัดความ
มหาวิทยาลัย และสามารถผลักดันและกระตุ้นให้ผู้อ่ืนร่วมแรงร่วมใจ
เพ่ือให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ 

การวางกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
(Strategic Orientation) 

ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบาย และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ
กําหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ 

ศักยภาพเพ่ือนําการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management) 

ความต้ังใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดันสมาชิกในองค์กรให้
เกิดความต้องการจะปรับเปลี่ยนไปในแนวทางการที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร รวมถึงการสื่อสารให้ผู้ อ่ืนรับรู้ เข้าใจ และดําเนินการให้การ
เปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นจริง 

การควบคุมตนเอง 
(Self Control) 

ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมในสถานการณ์ที่อาจ
ถูกย่ัวยุหรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องทํางานภายใต้สภาวะ
กดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้น เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียด
อย่างต่อเน่ือง 

การสอนงานและมอบหมายงาน 
(Coaching and Empowering 
Others) 

ความต้ังใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อ่ืนในระยะยาวจนถึง
ระดับที่ เ ช่ือถือระดับที่ เ ช่ือมั่นว่าจะสามารถมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ผู้น้ันมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 

สมรรถนะ คําจํากัดความ
การคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) 

การทําความเข้าใจสถานการณ์ อธิบายประเด็น สถานการณ์ ปัญหาโดย
การแยกข้อมูลที่ได้รับออกเป็นประเด็นย่อยๆ หรือการกําหนดกรอบ
แนวคิด ประเด็นหลัก โดยการเช่ือมต่อความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกัน อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ 

การดําเนินการเชิงรุก  
(Proactiveness) 

การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้งลงมอืจัดการกับปัญหานั้นๆ หรอืใช้
โอกาสท่ีเกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และ
แปลกใหม่ 

การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน 
(Concern for Order) 

ความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของ
บทบาท หน้าที่ และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม สามารถ
วางแผน ติดตาม ตรวจสอบการทํางานและการวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูลและ
รายละเอียดต่างๆ เพ่ือความถูกต้องของกระบวนงาน 
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สมรรถนะ คําจํากัดความ
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
(Flexibility) 

ความสามารถในการปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
สถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับ
ความเห็นที่แตกต่าง และปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป 

สั่งสมความเช่ียวชาญ 
(Expertise) 

สนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน ด้วย
การศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองจนสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิ 

สมรรถนะหลกัของส่วนงาน 

สมรรถนะ คําจํากัดความ
การบริการที่ดี 
(Service Mind) 

ความต้ังใจ และความพยายามของบุคลากร ในการให้บรกิารเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ 
ข้าราชการบํานาญ ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป 
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ส่วนท ี่ 3 
การพฒันาบุคลากร  

หลักการและเหตุผล 

องค์กรท่ีเกิดขึน้ในสงัคมทกุสงัคมนัน้มีองค์ประกอบท่ีสําคญั 4 ด้าน ด้วยกนัคือ บคุลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารหรือการจัดการ ซึ่งองค์ประกอบทัง้ 4 องค์ประกอบนี  ้จะต้องมีลักษณะท่ีมี 
ความสอดคล้องกนั มีความสมดลุซึ่งกนัและกนั องค์ประกอบด้านบุคลากรเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีจะต้อง
ทําหน้าท่ีปฏิบตัภิารกิจตามท่ีได้รับมอบหมายในงานท่ีแตกตา่งกนัไป เพ่ือให้องค์กรนัน้ๆ ได้มีการเคลื่อนไหว
และดําเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายขององค์กรหรือเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประสทิธิผลตามเปา้หมาย นโยบาย และแผนงานตา่งๆ  

บคุลากรท่ีเข้าไปทําหน้าท่ีขององค์กรในตําแหน่งต่างๆ นัน้ จะต้องมีการปฏิบตัิงานให้สําเร็จลลุ่วง 
ไปด้วยดี แต่มิใช่เพียงแต่ต้องการให้ภารกิจดงักล่าวสําเร็จไปด้วยดีในเชิงปริมาณเท่านัน้ บุคลากรท่ีอยู่ 
ในองค์กรจะต้องช่วยองค์กรให้มีความก้าวหน้าไปด้วยพร้อมๆ กนั มีการพฒันาในด้านต่างๆ เพ่ือให้องค์กร
สามารถแข่งขนักบัองค์กรอ่ืนๆ ท่ีมีภารกิจเช่นเดียวกนัได้เป็นอยา่งดี ดงันัน้บคุลากรต้องจําเป็นจะต้องมีการ
พฒันาตนเองในด้านความรู้ ความก้าวหน้าท่ีทนัสมยัขึน้ไปอีก และรวมไปถึงการพฒันาทกัษะต่างๆ ท่ีเป็น
ของบคุลากร เพ่ือจะได้นําเอาความรู้ ความคดิ ทกัษะท่ีเพิ่มมากขึน้นัน้มาประยกุต์ใช้ในงานของตนเอง และ
สิง่นัน้จะเป็นผลกระทบตอ่เน่ืองท่ีให้องค์กรได้รับการพฒันาไปอีกทางหนึง่ 

นโยบายหรือแผนการพฒันาบคุลากรจึงเป็นสว่นสําคญัอีกอย่างหนึ่งท่ีอยู่ในงานการบริหารจดัการ
บุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ องค์กรต่างๆ ในปัจจุบนัได้ตระหนกัถึงการพฒันาบุคลากรมากยิ่งขึน้ ในด้าน
ความรู้ ทกัษะ ท่ีเก่ียวข้องในงาน และรวมไปถึงลกัษณะทางด้านความผกูพนัท่ีมีต่อองค์กร ความพึงพอใจ 
ในงานท่ีบคุลากรนัน้ๆ ได้ปฏิบตัิอยู่ องค์กรตา่งๆ จึงต้องกําหนดให้มีแผนงานพฒันาบคุลากรเพิ่มเติมจากงาน
บริหารบคุคลทัว่ไปอีกสว่นหนึง่ 

สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสว่นงานหนึง่ท่ีมีภารกิจท่ีสนบัสนนุทางด้าน
วิชาการให้กับส่วนงานอ่ืนๆ  ท่ี มีภารกิจการเรียนการสอน  และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งภารกิจดังกล่าวนัน้เก่ียวข้องเป็นอย่างมากกับเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีจะทําให้ภารกิจของมหาวิทยาลยัดําเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ ดังนัน้  บุคลากรท่ีเข้าทําหน้าท่ีในสํานักคอมพิวเตอร์จึงจําเป็นจะต้องมีความรู้ 
ความสามารถท่ีจะสามารถได้รับการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติม เพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีต่างๆ และสามารถประยกุต์มาใช้ในงานของสํานกัคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี ประกอบกบันโยบาย
หรือยทุธศาสตร์ของรัฐบาล และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีต้องให้มีแผนงาน นโยบาย และกลยทุธ์
ทางด้านการพฒันาบุคลากรอย่างชดัเจนเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึน้ และถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนงานด้วย สํานักคอมพิวเตอร์จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสํานัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีมีลกัษณะเป็นรูปธรรม
ชดัเจนและสามารถปฏิบตัิได้ เพ่ือให้เป็นการเสริมและสนบัสนุนภารกิจท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึน้ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพฒันาความรู้และทกัษะเฉพาะในด้านทกัษะทางวิชาชีพอย่างน้อย 1 

ครัง้ตอ่ปี 

โดยนอกจากการพัฒนาด้านวิชาชีพนัน้  บุคลากรยังมีการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  

ความสามารถ ในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 

� ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ (ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์, ระบบเครือขา่ยฯ และระบบปฏิบตักิารตา่งๆ) ด้านงานการเงินและบญัชี เป็นต้น 

� ด้านการพฒันาความรู้และทกัษะในการปฏิบตัิงาน เช่น การใช้งานคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน 
การใช้งานระบบตา่งๆ และเทคโนโลยีตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานของมหาวิทยาลยั เป็นต้น 

� ด้านการพฒันาความรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะท่ีต้องการของบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ 
เช่น ศลิปะการส่ือสาร งานบริการ การทํางานเป็นทีม เป็นต้น 

� ด้านการพฒันาความรู้ด้านวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ด้านการวิจัย ด้านการประกัน
คณุภาพการศกึษา เป็นต้น 

� ด้านการพฒันาด้านการจดัการและการบริหาร 
 

เป้าหมายการพฒันาบุคลากร  

บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในด้านทักษะทางวิชาชีพ อย่างน้อย  

1 ครัง้ ตอ่ปี  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบประมาณที่ใช้ในการพฒันาบุคลากร  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักคอมพิวเตอร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา

บุคลากรของสํานกัคอมพิวเตอร์ทัง้หมด จํานวน 2,436,500.00 บาท (สองล้านส่ีแสนสามหม่ืนหกพนัห้า

ร้อยบาทถ้วน ) จําแนก ตามประเภทของเงินงบประมาณ ดงันี ้ 

ลาํดบั รายการ  จาํนวนเงนิ ประเภท 

1. เงินอดุหนนุสําหรับพฒันาบคุลากร 
ของหนว่ยงานตนเอง 

1,450,000.00 งบเงินอดุหนนุ 

2. คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สมัมนา/กิจกรรมท่ีจดัเอง 316,500.00 งบรายจ่ายอ่ืน 

3. คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสมัมนาภายในประเทศ
และคา่ใช้จ่ายในการศกึษาดงูานตา่งประเทศ 

200,000.00 งบรายจ่ายอ่ืน 

4. คา่ใช้จ่ายเจรจาความร่วมมือและ 
ศกึษาดงูาน 

100,000.00 งบรายจ่ายอ่ืน 

5. โครงการพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษสําหรับ
บคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ ประจําปี 2563 

20,000.00 งบรายจ่ายอ่ืน 

6. ค่าใช้จ่ายในการสมัมนาและฝึกอบรมบุคลากรใน
ประเทศ 

250,000.00 งบรายจ่ายอ่ืน

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 100,000.00 งบรายจ่ายอ่ืน

 รวมทัง้สิน้ 2,436,500.00  

อยา่งไรก็ตาม การพฒันาบคุลากร สํานกัคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีกลา่วในตอนต้น ยงัมีสว่นท่ีไมต้่อง
ใช้งบประมาณของหนว่ยงานด้วยเช่นกนั 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตวัชีว้ ัดการพฒันาบุคลากร  

ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รับการพฒันาความรู้และทกัษะเฉพาะในด้านทกัษะทางวิชาชีพ อยา่งน้อย 
1 ครัง้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประโยชน์ของการพฒันาบุคลากร  

บุคลากรทุกคนได้รับการพฒันา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะในงานท่ีรับผิดชอบ 

หรือด้านทกัษะทางวิชาชีพ ทําให้สว่นงานมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผลในการดําเนินงานมากยิ่งขึน้ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนการดาํเนินการพฒันาบุคลากร  

ในการพฒันาบคุลากร สํานกัคอมพิวเตอร์ได้กําหนดแผนการพฒันาท่ีสอดคล้องกบัภาระงานของบคุลากร ซึง่ประกอบไป

ด้วยการพฒันาด้านทกัษะวิชาชีพ และในด้านทกัษะในงานท่ีรับผิดชอบ ดงันี ้

กจิกรรม 
  ปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 

ก.ย.
62 

ต.ค.
62 

พ .ย. 
62 

ธ .ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ . 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ .ค. 
63 

ม .ิย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค.
62

ก.ย.
63

1. สํารวจความต้องการในการพฒันา
บคุลากร 

             

2. สรุปผล และวิเคราะห์ความ
ต้องการในการพฒันาบคุลากร 

             

3. พฒันาบคุลากรในด้านทกัษะ
วิชาชีพ 

                       

4. โครงการสมัมนาประจําปีบคุลากร
สํานกัคอมพิวเตอร์ 

             

5. โครงการพฒันาสมรรถนะด้าน
ภาษาสูป่ระชาคมอาเซียน 

             

6. รายงานผลการพฒันาบคุลากร                         

7. การประเมินผลและวิเคราะห์
ปัญหาจากดําเนินการพฒันา
บคุลากร 

             

8. ปรับปรุงแผนการพฒันาบคุลากร              

แผนการดําเนินงานการพฒันาบคุลากรของสํานกัคอมพิวเตอร์ท่ีกําหนดไว้ แตไ่มไ่ด้ระบกิุจกรรม 
ท่ีชดัเจน ทัง้นีเ้น่ืองจากการจดักิจกรรมตา่งๆ นัน้ ท่ีบง่บอกรายละเอียดสว่นใหญ่แล้วจะเป็นลกัษณะ ท่ีต้อง
รอการประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลยัท่ีเป็นผู้จดักิจกรรมประเภทตา่ง ๆ นัน้ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เครื่องมือการพฒันา 

ลาํดบั เครื่องมือการพัฒนา ตวัย่อ 
1 การฝึกอบรม Training T 

2 การสอนงาน Coaching C 

3 การฝึกอบรมในขณะปฏิบตังิาน/ 
การปฏิบตังิาน 

On the Job Training OJT 

4 พ่ีเลีย้ง Mentor M 

5 การเรียนรู้ด้วยตนเอง Self-Learning/ Self-Study S 

6 การประชมุ Meeting Me 

7 สมัมนา Seminar Se 

8 การดงูานนอกสถานท่ี Site Visit SV 

9 การทํากิจกรรม Activity A 

10 การเปรียบเทียบคูแ่ขง่/  
คูเ่ปรียบเทียบ 

Benchmarking B 

11 การมอบหมายโครงการ Project Assignment PA 

12 การมอบหมายงาน Job Assignment JA 

13 การหมนุเวียนงาน Job Rotation JR 

14 การเฝา้ตดิตามแมแ่บบ/  
ตดิตามผู้ มีประสบการณ์ 

Job Shadow JS 

15 พบผู้ เช่ียวชาญ Expert Briefing EB 

16 เรียนรู้จากการปฏิบตั ิ Action Learning AL 

ฯลฯ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนพัฒนาบุคลากรสาํนักคอมพวิเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาํปีงบประมาณ 2563 

ที่ ชื่อ  - สกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
ความคาดหวังในการพัฒนา

งาน 
วธิ ีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลา
การ
พัฒนา 

งบประมาณ หมายเหตุ 

สาํนักงานผู้อาํนวยการสาํนักคอมพวิเตอร์        13 21,300.00   

1 
  
  

นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง 
  
  

นกัวิชาการพสัดชุํานาญการ 
  
  

โครงการหลกัเกณฑ์ราคากลางงาน
ก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K 

เพิ่มพนูทกัษะ ความรู้หลกัเกณฑ์ราคา
กลางงานก่อสร้างของราชการและการ
ใช้คา่ K 

T 15-17 ม.ค.
63 

4,500.00 สถาบนัฝึกอบรมโยธาไทย 

การพฒันาภาวะผู้ นํา เพิ่มพนูทกัษะการพฒันาภาวะผู้ นํา 
ศิลปการบงัคบับญัชาในรูปแบบของ
ผู้ นํา  การสื่อสารเพื่อการบริหารความ
ขดัแย้ง  ความสําเร็จขององค์กรที่พงึ
ประสงค์ 

T 8-9 มิ.ย.63 4,500.00 สํานกัสง่เสริมและการ
ฝึกอบรม มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

เทคนิคการปฏิบตัิงานด้านกฎหมาย
การเงินการคลงั ภาครัฐ และกรณีศกึษา
พร้อมข้อควรระวงั  

เพิ่มพนูความรู้ด้านกฎหมายการเงิน
การคลงั ภาครัฐ 

T 7-8 มี.ค.63 3,900.00 สํานกังานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2 นางสาวสพุชัชา  สีเสวก นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน เทคนิคเชิงลกึในการจดัการความเสี่ยง
สมยัใหม่แบบครบวงจร 

สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึน้
ในองค์กร และได้เรียนรู้แนวทางในการ
บริหารและจดัการความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบตามแนวคิดสมยัใหม ่

T 1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ ชื่อ  - สกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
ความคาดหวังในการพัฒนา

งาน 
วธิ ีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลา
การ
พัฒนา 

งบประมาณ หมายเหตุ 

3 
  
  
  

นายดนยั  มณฑาทิพย์กลุ 
  
  
  

นกัวิชาการศกึษา 
  
  
  

Microsoft office สามารถสอนหรือให้คําแนะนําแก่
บคุลากรทัง้ภายในและภายนอกในการ
ใช้งาน  
โปรแกรม Microsoft office 

T ต.ค. - ธ.ค. 
2562 

    

Microsoft office 2019 New features สามารถสอนหรือให้คําแนะนําแก่
บคุลากรทัง้ภายในและภายนอกในการ
ใช้งาน  
โปรแกรม Microsoft office 

T ม.ค. – มี.ค. 
63 

    

จริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ มีความรู้และสามารถแนะนําบคุลากร
ในด้านจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 

T ม.ค. – มี.ค. 
63 

    

การเขียนแผนและบริหารโครงการ มีหลกัการในการเขียนโครงการและมี
วิธีการในการบริหารโครงการ 

T มีนาคม 
2563 

    

4 นางสาวจรุีรัตน์  เมืองไชย นกัทรัพยากรบคุคล เทคนิคการวิเคราะห์กรอบอตัรากําลงัเพื่อ
การวางแผนกําลงัคนที่มีประสิทธิผล 

สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาวิเคราะห์
กรอบอตัรากําลงัเพื่อวางแผนกําลงัคน
ของสํานกัคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้อง
กบัภาระงานในปัจจบุนั 
และในอนาคต 

T 25–26 ส.ค. 
63 

4,600.00   
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ ชื่อ  - สกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
ความคาดหวังในการพัฒนา

งาน 
วธิ ีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลา
การ
พัฒนา 

งบประมาณ หมายเหตุ 

5 
  
  

นางสาวนฤดี  สขุลํา้ 
  
  

นกัจดัการงานทัว่ไป 
  
  

การจดัทําแผนพฒันาบคุลากร IDP ทราบวิธีการและขัน้ตอนในการจดัทํา 
IDP และสามารถกําหนดแผนพฒันา
บคุคลากรรายบคุคลได้อย่างเหมาะสม 

T ม.ค. – มี.ค. 
63 

3,800.00   

การจดัการความรู้ มีความรู้ความเข้าใจหลกัการและ
กระบวนการในการจดัการความรู้ 

T ม.ค. – มี.ค. 
63 

    

การบริหารโครงการ เข้าใจในหลกัการของการวางแผนและ
การบริหารโครงการ 

T ม.ค. – มี.ค. 
63 

    

6 นางสาวจิตติมา  ช่างไม้ ผู้ปฏิบตัิงานทัว่ไป การเขียนหนงัสือราชการและการจดั
บนัทกึรายงานการประชมุ 

สามารถนําความรู้จากการฝึกอบรมไป
ใช้ในการเขียนหนงัสือราชการและ
รายงานการประชมุได้ถกูต้องและ
เหมาะสมตามหลกัวิชาการ 

บรรยาย/
อบรม 

1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63 

    

ฝ่ายปฏบิตักิารและบริการ          6 0.00   

7 นายสนัติ  สขุยานนัท์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  Windows 10 for IT Support พฒันาผลการปฏิบตัิงานอย่างตอ่เนื่อง
และเป็นระบบ 

อบรม 21 - 23 
ม.ค. 63 

    

8 นายอดุร  วงษ์ไทย ผู้ปฏิบตัิงานช่าง Windows 10 for IT Support พฒันาผลการปฏิบตัิงานอย่างตอ่เนื่อง
และเป็นระบบ 

อบรม 21 - 23 
ม.ค. 63 

    



4 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ ชื่อ  - สกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
ความคาดหวังในการพัฒนา

งาน 
วธิ ีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลา
การ
พัฒนา 

งบประมาณ หมายเหตุ 

9 นายถาวร  หงษ์ทอง ผู้ปฏิบตัิงานช่าง Windows 10 for IT Support พฒันาผลการปฏิบตัิงานอย่างตอ่เนื่อง
และเป็นระบบ 

อบรม 21 - 23 
ม.ค. 63 

    

10 นายสมภพ  ศรีเอียง ผู้ปฏิบตัิงานช่าง Windows 10 for IT Support พฒันาผลการปฏิบตัิงานอย่างตอ่เนื่อง
และเป็นระบบ 

อบรม 21 - 23 
ม.ค. 63 

    

11 นายเอนกวิทย์ พลรบ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ Windows 10 for IT Support พฒันาผลการปฏิบตัิงานอย่างตอ่เนื่อง
และเป็นระบบ 

อบรม 21 - 23 
ม.ค. 63 

    

12 นายกรธวชั  เชือ้ลิน้ฟ้า ผู้ปฏิบตัิงานช่าง Windows 10 for IT Support พฒันาผลการปฏิบตัิงานอย่างตอ่เนื่อง
และเป็นระบบ 

อบรม 21 - 23 
ม.ค. 63 

    

ฝ่ายระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย       18 223,674.00   

13 นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกลุ นกัวิชาการคอมพิเตอร์ CCNA 200-125 เข้าใจหลกัการทํางานและสามารถ
คอนฟิกอปุกรณ์ Router และ Switch 
ของคา่ย Cisco ได้ ซึง่เป็นอปุกรณ์ที่
ได้รับการยอมรับในสายงานทางด้าน 
Network ทัว่โลก รวมถึงผู้ ที่ต้องการ
เตรียมตวัเพื่อสอบ Cert CCNA รหสั 
200-125 เพื่อนํามาปรับใช้กบัอปุกรณ์
เครือข่ายยี่ห้ออื่นๆได้ 

อบรม 1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63 

11,235 บาท https://www.cyberthai.com
/th/product/courses/item/7
5-cisco-enterprise-
internetwork-expert-ceie 



5 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ ชื่อ  - สกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
ความคาดหวังในการพัฒนา

งาน 
วธิ ีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลา
การ
พัฒนา 

งบประมาณ หมายเหตุ 

      Professional Wireless Network 
Design and Installation 

เข้าใจถึงหลกัารของการออกแบบ 
ติดตัง้ มาตรฐานแบบตา่งๆ รวมทัง้กฎ
กติกาการทํางานของ Wireless การ
ติดตัง้ และจดั Configure อปุกรณ์ 
Wireless หลากชนิด วิธีการ
คํานวณหาระยะทางการเชื่อมตอ่ 
Outdoor การแก้ไขปัญหาการเชื่อมตอ่ 
และ Troubleshooting ปัญหาต่างๆ  
บน Wireless 

อบรม 20 – 22  
ม.ค. 63  

16,692 บาท https://www.cyberthai.com
/index.php/th/product/cour
ses/item/118-advanced-
wireless-internetworking-
configuring-managing-
and-troubleshooting  

14 
  

นายมหทัธวฒัน์  รักษาเกียรติศกัดิ์ 
  

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ชํานาญการพิเศษ 
  

Advanced Data Center Infrastructure 
Management for Enterprise 

สามารถนําความรู้ที่ได้มาปรับปรุงการ
พฒันา Data Center ให้มีมาตรฐาน
การให้บริการและเป็นมาตรฐานสากล 

อบรม 1 ต.ค. 62 – 
31 มี.ค. 63 

15,600.00 http://www.cyberthai.com/t
h/product/courses/item/71
-professional-data-center-
infrastructure-design-and-
standard 

Advanced Data Center Infrastructure 
Management for Enterprise 

เพื่อนําความรู้และเทคโนโลยีใหม่ด้าน 
Container และการ orchestration 
tool เพื่อมาใช้ในการ deploy 
software ใหม่ให้กบัระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลยั 

สมัมนา 1 เม.ย. 63 - 
30 ก.ย. 63 

15,500.00 https://www.trainingcenter.
co.th/course/detail/276/Intr
oduction-to-Docker---
Kubernetes-DOCK.html 



6 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ ชื่อ  - สกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
ความคาดหวังในการพัฒนา

งาน 
วธิ ีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลา
การ
พัฒนา 

งบประมาณ หมายเหตุ 

15 
  

นางสาวธญัย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม 
  

นกัวิชาการคอมพิเตอร์ 
  

Advanced Hand-on Network and 
Web Penetration for system 
Administrator 

ความรู้และทกัษะที่จําเป็นในการ
ดําเนินงานการตรวจสอบ การทดสอบ
หาจดุอ่อนของระบบ Server System 
และเครือข่าย รวมทัง้ Web Server 
และ Web Application ในองค์กร 
ไม่ใช่กระทําเพียงแค ่Hack ระบบ แต่
เป็นเรื่องของการบริหารจดัการทกุ
อย่างในเชิงปฎิบตัิ ในระดบัที่สามารถ
นําไปใช้เป็นวิชาชีพได้ 

สมัมนา 1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63 

16,500.00 http://www.cyberthai.com/i
ndex.php/th/product/cours
es/item/78-penetration-
testing-tools-and-
techniques 

Introduction to Docker - Kubernetes เพื่อนําความรู้และเทคโนโลยีใหม่ด้าน 
Container และการ orchestration 
tool เพื่อมาใช้ในการ deploy 
software ใหม่ให้กบัระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลยั 

สมัมนา 1 เม.ย. 63 - 
30 ก.ย. 63 

15,500.00 https://www.trainingcenter.
co.th/course/detail/276/Intr
oduction-to-Docker---
Kubernetes-DOCK.html 

16 นายจกัรพนัธ์  อินสดุ นกัวิชาการคอมพิเตอร์ Automating Administration with 
Windows PowerShell 

สามารถวิเคราะห์ ตรวจเช็ค การ
ทํางาน ประสิทธิภาพในการทํางานของ
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้มี
ประสิทธิภาพสงูขึน้  มีการทํางานที่เป็น
ระบบอตัโนมตัิ 

อบรม 1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63 

12,000.00 http://www.ert.co.th/cours
e.php?pi=74 



7 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ ชื่อ  - สกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
ความคาดหวังในการพัฒนา

งาน 
วธิ ีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลา
การ
พัฒนา 

งบประมาณ หมายเหตุ 

      Microsoft Certified Azure 
Administrator Associate Expert 

เข้าใจหลกัการทํางานระบบ Cloud 
Computing ของ Microsoft Azure 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ใช้งานในอนาคต  

อบรม 1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63 

13,000.00 https://www.eventpop.me/
e/4190?fbclid=IwAR0A1W
s82vbiFUmKxcV20bYW9q
j5Y_DnE3dXgRljfTICs0mS
1lbU74Eaf_M 

17 
  

นางสาวจฬุาลกัษณ์ ขนัทะนะ 
  

นกัวิชาการคอมพิเตอร์ 
  

Advanced Data Center Infrastructure 
Management for Enterprise 

มีความรู้เกี่ยวกบัการดแูลศนูย์
เครือข่ายในองค์กร การบริหารจดัการ
โครงสร้างพืน้ฐาน สามารถวางแผน
ปรับปรุง ขยาย Data Center ใน
องค์กรได้ 

อบรม 1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63 

16,692.00 https://www.cyberthai.com
/index.php/th/product/cour
ses/item/71-professional-
data-center-infrastructure-
design-and-standard 

Microsoft Certified Azure 
Administrator Associate Expert 

เข้าใจหลกัการทํางานระบบ Cloud 
Computing ของ Microsoft Azure 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ใช้งานในอนาคต  

อบรม 1 เม.ย. 63 - 
30 ก.ย. 63 

13,000.00 https://www.eventpop.me/
e/4190?fbclid=IwAR0A1W
s82vbiFUmKxcV20bYW9q
j5Y_DnE3dXgRljfTICs0mS
1lbU74Eaf_M 



8 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ ชื่อ  - สกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
ความคาดหวังในการพัฒนา

งาน 
วธิ ีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลา
การ
พัฒนา 

งบประมาณ หมายเหตุ 

18 
  

นายเฉลิมพล คํานิกรณ์ 
  

นกัวิชาการคอมพิเตอร์ 
  

CCNA 200-125 เข้าใจหลกัการทํางานและสามารถ
คอนฟิกอปุกรณ์ Router และ Switch 
ของคา่ย Cisco ได้ ซึง่เป็นอปุกรณ์ที่
ได้รับการยอมรับในสายงานทางด้าน 
Network ทัว่โลก รวมถึงผู้ ที่ต้องการ
เตรียมตวัเพื่อสอบ Cert CCNA  
รหสั 200-125  
เพื่อนํามาปรับใช้กบัอปุกรณ์เครือข่าย
ยี่ห้ออื่นๆ ได้ 

อบรม 1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63 

11,235.00 https://www.cyberthai.com
/th/product/courses/item/7
5-cisco-enterprise-
internetwork-expert-ceie 

Professional Wireless Network 
Design and Installation 

เข้าใจถึงหลกัารของการออกแบบ 
ติดตัง้ มาตรฐานแบบตา่งๆ รวมทัง้กฎ
กติกาการทํางานของ Wireless การ
ติดตัง้ และจดั Configure อปุกรณ์ 
Wireless หลากชนิด วิธีการ
คํานวณหาระยะทางการเชื่อมตอ่ 
Outdoor การแก้ไขปัญหาการเชื่อมตอ่ 
และ Troubleshooting ปัญหาต่างๆ  
บน Wireless 

อบรม 20 – 22 
มกราคม 

2563  

16,692.00 https://www.cyberthai.com
/index.php/th/product/cour
ses/item/118-advanced-
wireless-internetworking-
configuring-managing-
and-troubleshooting 



9 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ ชื่อ  - สกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
ความคาดหวังในการพัฒนา

งาน 
วธิ ีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลา
การ
พัฒนา 

งบประมาณ หมายเหตุ 

19 
  

นายธนกฤต อบุลวฒัน์ 
  

นกัวิชาการคอมพิเตอร์ 
  

Wireshark Essential Skill for System 
and Network Engineer 

สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครือข่ายอินทราเน็ตและ
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการ Troubleshooting ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบมีสายและ
เครือข่ายไร้สาย  
(Wireless Lan)  

อบรม 1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63 

14,455 บาท https://www.cyberthai.com
/th/product/courses/item/1
52-wireshark-essential-
skill-for-system-and-
network-engineer 

 CCNA 200-125 เข้าใจหลกัการทํางานและสามารถ
คอนฟิกอปุกรณ์ Router และ Switch 
ของคา่ย Cisco ได้ ซึง่เป็นอปุกรณ์ที่
ได้รับการยอมรับในสายงานทางด้าน 
Network ทัว่โลก รวมถึงผู้ ที่ต้องการ
เตรียมตวัเพื่อสอบ Cert CCNA รหสั 
200-125 เพื่อนํามาปรับใช้กบัอปุกรณ์
เครือข่ายยี่ห้ออื่นๆได้ 

อบรม 1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63 

11,235 บาท https://www.cyberthai.com
/th/product/courses/item/7
5-cisco-enterprise-
internetwork-expert-ceie 



10 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ ชื่อ  - สกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
ความคาดหวังในการพัฒนา

งาน 
วธิ ีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลา
การ
พัฒนา 

งบประมาณ หมายเหตุ 

20 
  

นายพงษ์ทิพย์ นาคประสบสขุ 
  

นกัวิชาการคอมพิเตอร์ 
  

Advanced Hand-On Network and 
Web Penetration for System 
Administrator 

มีความรู้และทกัษะที่จําเป็นในการ
ดําเนินงานการตรวจสอบ การทดสอบ
หาจดุอ่อนของระบบ Server System 
และเครือข่าย รวมทัง้ Web Server 
และ Web Application ในองค์กร 
ไม่ใช่กระทําเพียงแค ่Hack ระบบ แต่
เป็นเรื่องของการบริหารจดัการทกุ
อย่างในเชิงปฎิบตัิ ในระดบัที่สามารถ
นําไปใช้เป็นวิชาชีพได้ 

อบรม 1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63 

16,500.00 https://www.cyberthai.com
/index.php/th/product/cour
ses/item/78-penetration-
testing-tools-and-
techniques 

(CompTIA Network+) โครงการอบรม
เชิงปฏิบตัิการพร้อมสอบใบรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพด้านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

มีความรู้และทกัษะที่จําเป็นในการ
ดําเนินงานด้านสถาปัตยกรรมพืน้ฐาน
ของระบบเครือข่ายที่ปลอดภยั 
นอกจากนีย้งัสามารถกําหนดคา่
บํารุงรักษา และแก้ไขปัญหาอปุกรณ์
เครือข่าย โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 
อีกทัง้เข้าใจคณุลกัษณะและ
วตัถปุระสงค์ของเทคโนโลยีเครือข่าย 
สามารถให้คําแนะนําการแก้ไขปัญหา
พืน้ฐาน สามารถวิเคราะห์การจราจร
ของเครือข่าย รู้จกัคุ้นเคยกบั
โปรโตคอลทัว่ไปและประเภทของสื่อ
ตา่งๆ ที่ใช้ในงานเครือข่าย 

อบรม 1 เม.ย. 63 - 
30 ก.ย. 63 

23,500.00 www.swpark.or.th/index.p
hp?option=com_training&
view=course&task=view&i
d=212&Itemid=3  23,500 
THB 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ ชื่อ  - สกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
ความคาดหวังในการพัฒนา

งาน 
วธิ ีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลา
การ
พัฒนา 

งบประมาณ หมายเหตุ 

21 
  

นางสาวสธุิสา  แจ่มสขุ 
  

นกัวิชาการคอมพิเตอร์ 
  

Wireshark Essential Skill for System 
and Network Engineer 

สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ

ทํางานของเครือข่ายอินทราเน็ตและ

อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงการ Troubleshooting ระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบมีสายและ

เครือข่ายไร้สาย  

(Wireless Lan  )  

อบรม 1 ต.ค. 62 - 
31 มี.ค. 63 

14,455.00 https://www.cyberthai.com
/th/product/courses/item/1
52-wireshark-essential-
skill-for-system-and-
network-engineer 

(CompTIA Network+) โครงการอบรม
เชิงปฏิบตัิการพร้อมสอบใบรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพด้านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

มีความรู้และทกัษะที่จําเป็นในการ

ดําเนินงานด้านสถาปัตยกรรมพืน้ฐาน

ของระบบเครือข่ายที่ปลอดภยั 

นอกจากนีย้งัสามารถกําหนดคา่

บํารุงรักษา และแก้ไขปัญหาอปุกรณ์

เครือข่าย โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

อีกทัง้เข้าใจคณุลกัษณะและ

วตัถปุระสงค์ของเทคโนโลยีเครือข่าย 

สามารถให้คําแนะนําการแก้ไขปัญหา

พืน้ฐาน สามารถวิเคราะห์การจราจร

ของเครือข่าย รู้จกัคุ้นเคยกบั

โปรโตคอลทัว่ไปและประเภทของสื่อ

ตา่งๆที่ใช้ในงานเครือข่าย 

อบรม 1 เม.ย. 63 - 
30 ก.ย. 63 

23,500.00 www.swpark.or.th/index.p
hp?option=com_training&
view=course&task=view&i
d=212&Itemid=3 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ ชื่อ  - สกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
ความคาดหวังในการพัฒนา

งาน 
วธิ ีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลา
การ
พัฒนา 

งบประมาณ หมายเหตุ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ ื่อการศึกษา       10 100,000.00   

22 
  

นางสาวสวุิมล คงศกัดิ์ตระกลู 
  

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  

Digital Trends 2020 : 
The 7 Elements of Digital 
Transformation 

เห็นความสําคญัของการทํา Digital 
Transformationวา่แนวโน้มของ
เทคโนโลยีในปีหน้าจะมีผลกระทบตอ่
การเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างไร 

อบรม 17-18 ธ.ค.
62 

10,000.00   

Update New Learning Management 
System and Learning Tools Trends 

นําแนวคิด ความรู้มาประยกุต์ใช้ในการ
พฒันางาน 

อบรม/
สมัมนา 

ธ.ค.62-มี.ค.
63 

10,000.00   

23 
  

นายชยัวฒัน์ ช่างกลงึ 
  

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  

High Scalable Real-Time Web 
Application with Node.JS and Redis 

สามารถสร้าง Real-Time Web 
Application ที่มีการใช้งานของผู้ใช้
หลายคนร่วมกนัพร้อมๆ กนัและเห็น
การเปลี่ยนแปลงทนัที รวมไปถึงWeb 
Application ที่ต้อง Update ข้อมลู
ตลอดเวลาโดยไม่ต้อง refresh  
หน้าเพจ  

อบรม 4 – 6 ก.พ. 
63 

12,000.00   

DevOps สามารถนําโมเดล DevOps  
มาช่วยในการออกแบบ ผลิต และ 
สง่มอบซอฟต์แวร์โดยใช้ระบบอตัโนมตัิ 

อบรม พ.ย. 62 - 
มี.ค.63 

12,000.00   
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ ชื่อ  - สกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรการพัฒนา 
ความคาดหวังในการพัฒนา

งาน 
วธิ ีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลา
การ
พัฒนา 

งบประมาณ หมายเหตุ 

24 
  
  

นายปวริศร เมธานนัธ์  
  
  

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  
  

การสร้างเวบ็ไซต์ด้วย WordPress นําแนวคิด ความรู้มาประยกุต์ใช้ในการ
พฒันางาน 

อบรม ธ.ค.62-มี.ค.
63 

20,000.00   

UI/UX Design นําแนวคิด ความรู้มาประยกุต์ใช้ในการ
พฒันางาน 

อบรม/
ออนไลน์ 

ธ.ค.62-มี.ค.
63 

10,000.00   

Advanced Graphic/Web Design นําแนวคิด ความรู้มาประยกุต์ใช้ในการ
พฒันางาน 

อบรม/
ออนไลน์ 

ธ.ค.62-มี.ค.
63 

10,000.00   

25 
  
  

นายภทัรชยั ไชยมงคล 
  
  

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  
  

UI Design Essentials นําความรู้เรื่องการออกแบบ UI มา
ประยกุต์ใช้ในการพฒันาระบบ 

อบรม 4 ธ.ค. 62 10,000.00   

Design Thinking for Innovation นําแนวคิด Design Thinking มา
ประยกุต์ใช้กบัการทํางาน 

ออนไลน์ ธ.ค.62-มี.ค.
63 

3,500.00   

Dashboard Design Principles สามารถออกแบบระบบสนนัสนนุการ
บริหารงานได้ดียิ่งขึน้ 

ออนไลน์ ธ.ค.62-มี.ค.
63 

2,500.00   

 


