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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลทั่วไป
ความเป็ นมา
สํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้ เริ่ มดําเนินงานอย่าง
เป็ นทางการตังแต่
้ ปี 2525 ในรูปแบบของโครงการจัดตังสํ
้ านักบริการคอมพิวเตอร์ ต่อมาได้ รับการยกฐานะ
ขึ ้นเป็ นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2536 วัน ที่ 29 ธัน วาคม 2536 และให้ มี สํ า นัก งาน
เลขานุก ารในสํ านัก คอมพิ ว เตอร์ ในการบริ ห ารงานของสํ า นัก คอมพิ ว เตอร์ นัน้ มี ผ้ ูอํ า นวยการสํ า นัก
คอมพิวเตอร์ ทําหน้ าที่ในการกํากับดูแล
ในการบริหารงานภายในสํานักคอมพิวเตอร์ นนั ้ เพื่อให้ การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้ องกับภารกิจหลัก สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ จดั แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็ น 4 ฝ่ าย ดังนี ้
 สํานักงานผู้อํานวยการ
 ฝ่ ายระบบสารสนเทศ
 ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารและบริการ
 ฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
โดยได้ ดําเนินการขออนุมตั ิและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2544
สํานักคอมพิวเตอร์ มี ภ ารกิ จหลักในด้ านการประสานงาน การจัดทํ า และการวางแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้ านการมีการใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย
ดําเนินการจัดให้ บริ การระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย ด้ านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
ของมหาวิทยาลัย ด้ านการให้ บริการห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อการเรี ยนการสอนและการ
วิจยั ตลอดจนด้ านการให้ บริ การวิชาการ การฝึ กอบรม และการให้ คําปรึ กษาด้ านระบบคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์
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ปรั ชญา
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้ างสรรค์สงั คมแห่งการเรี ยนรู้

ปณิธาน
มุง่ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้ างสรรค์สงั คมแห่งการเรี ยนรู้ด้วยปั ญญาและคุณธรรม

วิสัยทัศน์
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการสื่อสารและการสร้ างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาภารกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
สํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นหน่วยงานดําเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัย

ภารกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศด้ านระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
บริการการใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารของมหาวิทยาลัย
บริการการใช้ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
บริการวิชาการ
6.สนับสนุนงานวิจยั และงานอื่นๆ

ค่ านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์ กร
ในการบริ หารงานสํานักคอมพิวเตอร์ จําเป็ นต้ องอาศัยความร่วมมือจากคณาจารย์ ที่มาช่วยงานที่
สํานักคอมพิวเตอร์ และต้ องการความร่วมมือจากบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นอย่ างมากการร่ วมสร้ าง
ค่านิยมหลัก (core value) เพื่อให้ ทกุ คนในสํานักคอมพิวเตอร์ มีจุดหมายการดําเนินงานร่วมกัน และ
พร้ อมนําพาสํานักคอมพิวเตอร์ ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน จึงได้ ร่ วมกําหนดค่านิยมหลักกับบุคลากรของสํานัก
คอมพิวเตอร์ ไว้ ดงั นี ้ สํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นหน่วยงานสนับสนุนที่ สรรค์สร้ างงานบริ การไอทีชนั ้ เลิศให้ กับ
มศว และสังคม
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We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services ซึง่ มีความหมาย ดังนี ้
ตัวย่ อ
S
T
R
I
V
E

มาจาก
Service mind
Teamwork
Responsibility
Innovation
Value
Ethics & Engagement

ความหมาย
มุง่ สร้ างสรรค์การบริการที่ดี
มุง่ การทํางานเป็ นทีม
มุง่ สร้ างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
มุง่ สร้ างสรรค์นวัตกรรม
มุง่ สร้ างคุณค่าแก่องค์กรและสังคม
มุง่ สร้ างจริยธรรมและรักองค์กร

ยุทธศาสตร์
จากพันธกิ จ และภารกิ จ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารของมหาวิท ยาลัย สํ า นัก
คอมพิวเตอร์ จงึ ได้ กําหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนางานสําหรับ ปี 2555- 2559 ไว้ 5 ประการ ดังนี ้
ยุท ธศาสตร์ 1 พัฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อ พัฒ นาภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย ส่ง เสริ ม และพัฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้ มี
ศักยภาพสามารถรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยทังด้
้ านการบริ หาร การเรี ยนการสอน การวิจยั ทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่สงั คม
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่าง
ครบวงจรส่ง เสริ ม และพัฒ นาระบบสารสนเทศให้ การดํ า เนิ น ภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลัย เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้ นคว้ าวิจยั และการเรี ยนการ
สอนส่ง เสริ ม และพัฒ นาศูนย์ กลางแห่ง การเรี ยนรู้ โดยใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศอย่ างมี ศัก ยภาพและมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมการบริ การวิชาการด้ วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย ส่งเสริ ม
และพัฒนาการให้ บริการวิชาการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สงั คม
ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบการบริ หารสํานักคอมพิวเตอร์ ให้ มีประสิทธิ ภาพ พัฒนาระบบการ
บริ หารและการจัดโครงสร้ างองค์กรให้ มีประสิทธิภาพ สอดรับภารกิจและมุ่งเน้ นการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สงู สุด
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โครงสร้ างสํานักคอมพิวเตอร์
ในด้ านการบริ ห ารงานของสํ า นั ก คอมพิ ว เตอร์ มี ผ้ ู อํ า นวยการสํ า นั ก คอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น
ผู้บัง คับ บัญ ชาและรั บ ผิ ดชอบในการกํ า กับดูแ ลการดํ า เนิ น งานของสํ า นักคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ เป็ นไปตาม
วัต ถุป ระสงค์ โดยมี ค ณะกรรมการประจํ า สํ า นัก คอมพิ ว เตอร์ ทํ า หน้ า ที่ กํ า กับ ดูแ ล นโยบายและการ
บริ ห ารงานของสํ า นัก คอมพิ ว เตอร์ มี ร องผู้ อํ า นวยการสํ า นัก คอมพิ ว เตอร์ ผ้ ูช่ ว ยผู้อํ า นวยการสํ า นัก
คอมพิวเตอร์ รับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินงานตามภารกิจในฝ่ ายต่างๆ และเพื่อให้ การปฏิบตั ิงานตาม
หน้ าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย สํานักคอมพิวเตอร์ จึงกําหนดให้ มี
เลขานุการสํานักงานผู้อํานวยการดูแลรับผิดชอบงานของสํานักงานผู้ อํานวยการ และมี บุคลากรปฏิบตั ิ
หน้ าที่หวั หน้ างานประจําฝ่ ายเพื่อดูแลรับผิดชอบงานของแต่ละฝ่ าย ดังแสดงตามแผนภูมิการบริ หารงาน
ภายในดังนี ้

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงโครงสร้ างการบริ หารงานของสํานักคอมพิวเตอร์
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ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลบุคลากร
อัตรากําลัง
สํ านักคอมพิวเตอร์ มี อัตราที่ เ ป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิช าการ จํ านวนทัง้ สิ น้
47 อัตรา ดังนี ้

ตําแหน่ง

ข้ าราชการ
มีคนครอง

สํานักงานผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์
1. ผู้บริ หาร (ผู้อํานวยการกอง หรื อ
เทียบเท่า - เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน
ทัว่ ไป 7, 8)
2. นักวิชาการศึกษา
3. นักวิชาการเงินและบัญชี
4. นักวิชาการพัสดุ
5. เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป
6. ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร
ฝ่ ายระบบสารสนเทศ
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ ายปฏิบตั ิการและบริ การ
8. ช่างเครื่ องคอมพิวเตอร์
รวม
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
ศูนย์ปฏิบตั ิการข้ อมูลมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินแผ่นดิน
เงินรายได้
มีคนครอง อัตราว่าง มีคนครอง อัตราว่าง

รวม

1

-

-

-

-

1

1
1
1

1
1
-

-

1
1
1
3

-

1
2
2
2
4

2

7

-

4

2

15

2

6

-

1

-

9

4
12

15

-

7
18

2

11
47

-

3

-

-

-

3

ณ วันที่ 1 กันยายน 2557

ตารางที่ 1 แสดงอัตรากําลังของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

8
วิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม (SWOT Analysis) ด้ านบุคลากร
จากผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ ทบทวนผลการดําเนินงาน โดยนํา
ผลการประเมินด้ านประกันคุณภาพการศึกษาภายในปี การศึกษา 2556 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ สํานักคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตลอดจน
ผลการดําเนินงานตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย มาวิเคราะห์จดุ อ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
ภาวะคุกคามเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร์ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 2559 ซึง่ ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพของสํานักคอมพิวเตอร์ ดังนี ้
จุดแข็ง (Strength)
1. บุคลากรมีความสามัคคี ช่วยเหลือกันเพื่อผลักดันในงานสูค่ วามสําเร็จ (Team Work)
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีความกระตือรื อร้ นในการปฏิบตั หิ น้ าที่
3. บุคลากรส่วนใหญ่อยูใ่ นวัยที่มีพลังในการทํางานอย่างเต็มที่
4. มีการสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้ กบั บุคลากร ในด้ านการจัดหาค่าตอบแทนพิเศษ
เช่น สาขาขาดแคลน
5. บุคลากรมีทกั ษะและความมุง่ มัน่ ในการสร้ างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. บุคลากรของเรามีความสามัคคีชว่ ยเหลือกันดีมีมนุษย์สมั พันธ์ระหว่างกันดี
7. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและทุม่ เทในการทํางาน
8. บุคลากรมีความสามัคคีในการทํางาน
จุดอ่ อน (Weakness)
1. ผลกระทบจากการลาออกของบุคลากรทําให้ งานไม่สามารถพัฒนาต่อได้ /มีการชะลอการ
พัฒนา และทําให้ บคุ ลากรที่ปฏิบตั งิ านอยู่ต้องรับภาระงานมากขึ ้น
2. ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากรให้ มีการก้ าวหน้ าทาง สายงานอย่างชัดเจน
3. อัตราค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
4. งบสวัสดิการของบุคลากรไม่เพียงพอ (สวัสดิการสําหรับบุคลากร (พนักงาน) ยังน้ อย)
โอกาส (OPPORTUNITIES)
1. บุคลากรได้ รับโอกาสในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถจากหน่วยงาน
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง เช่น การรับเชิญให้ เข้ าร่วมการอบรม/สัมมนาจากภายนอก
หน่วยงาน การได้ รับเชิญไปเป็ นวิทยากรให้ กบั หน่วยงานภายนอกหน่วยงาน เป็ นต้ น
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อุปสรรค (THREATS)
1. บุคลากรที่มีความสามารถด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงมีความเป็ นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานและมีความขาดแคลน ทําให้ หน่วยงานไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ และทักษะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงไว้ ได้ และไม่สามารถสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาทดแทนเพื่อปฏิบตั งิ านได้ อย่างต่อเนื่อง
2. เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการแข่งขันสูงและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทําให้
บุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศต้ องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ ล้าหลัง
กว่าเทคโนโลยี

สมรรถนะที่ต้องการของบุคลากร
สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ กําหนดสมรรถนะที่ต้องการของบุคลากรทุกประเภททุกสายงานไว้ ดงั นี ้
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะ
การมุง่ ผลสัมฤทธิ์

คําจํากัดความ
ความมุง่ มัน่ จะปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการให้ ดีหรื อให้ เกินมาตรฐานที่มีอยู่
โดยมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี ้อาจเป็ นผลการปฏิบตั งิ านที่ผ่าน
มาของตนเอง หรื อเกณฑ์วดั ผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานกําหนดขึ ้น อีกทังยั
้ ง
หมายรวมถึงการสร้ างสรรค์พฒ
ั นาผลงานหรื อกระบวนการการ
ปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่ยากและท้ าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผ้ ใู ด
สามารถกระทําได้ มาก่อน
การบริ การที่ดี
ความตังใจและความพยายามของบุ
้
คลากรในการให้ บริการต่อ
ประชาชน หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
การสัง่ สมความเชี่ยวชาญใน ความสนใจใฝ่ รู้ สัง่ สม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบตั ิหน้ าที่
งานอาชีพ
ราชการด้ วยการศึกษา ค้ นคว้ า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จน
สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีตา่ ง ๆ เข้ ากับการ
ปฏิบตั ริ าชการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์
การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง
ชอบธรรม และจริ ยธรรม
การทํางานเป็ นทีม

การดํารงตนและประพฤติปฏิบตั อิ ย่างถูกต้ องเหมาะสมทัง้ ตาม
กฎหมายคุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ความตังใจที
้ ่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น เป็ นส่วนหนึง่ ของทีม หรื อหน่วยงาน
โดยผู้ปฏิบตั มิ ีฐานะเป็ นสมาชิก ไม่จําเป็ นต้ องมีฐานะหัวหน้ าทีม รวมทัง้
ความสามารถในการสร้ างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
สมรรถนะ
การมองภาพองค์รวม

การคิดวิเคราะห์

ศิลปการสื่อสารและจูงใจ
การสืบเสาะหาข้ อมูล

ความผูกพันที่มีตอ่ องค์กร

คําจํากัดความ
การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวม โดยการจับประเด็น สรุป
รูปแบบเชื่อมโยงหรื อประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์ ข้ อมูล หรื อ
ทัศนะต่างๆ จนได้ เป็ นกรอบความคิดหรื อแนวคิดใหม่
การทําความเข้ าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปั ญหา แนวคิด
โดยการแยกแยะประเด็นออกเป็ นส่วนย่อยๆ หรื อทีละขันตอน
้
รวมถึง
การจัดหมวดหมู่อย่างเป็ นระบบระเบียบเทียบแง่มนุ ต่าง ๆ สามารถ
ลําดับความสําคัญ ช่วงเวลา เหตุและผลที่มาที่ไปของกรณีตา่ ง ๆ ได้
ความสามารถที่จะสื่อความด้ วยการเขียน พูด โดยใช้ สื่อต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้อื่นเข้ าใจยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน
ความใฝ่ รู้เชิงลึกที่จะแสวงหาข้ อมูลเกี่บกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติ
ความเป็ นมา ประเด็นปั ญหา หรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อจะเป็ น
ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ าน
จิตสํานึกหรื อความตังใจที
้ ่จะแสดงออกซึง่ พฤติกรรมที่สอดคล้ องกับ
ความต้ องการและเป้าหมายของหน่วยงาน ยึกถือประโยชน์ของ
สถาบันอุดมศึกษาเป็ นที่ตงก่
ั ้ อนประโยชน์สว่ นตัว
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ส่ วนที่ 3
การพัฒนาบุคลากร
หลักการและเหตุผล
องค์ ก รที่ เ กิ ด ขึ น้ ในสัง คมทุก สัง คมนัน้ มี อ งค์ ป ระกอบที่ สํ า คัญ 4 ด้ า น ด้ ว ยกัน คื อ บุค ลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริ หารหรื อการจัดการ ซึ่งองค์ประกอบทัง้ 4 องค์ประกอบนี ้ จะต้ องมี
ลักษณะที่มีความสอดคล้ องกัน มีความสมดุลซึ่งกันและกัน องค์ประกอบด้ านบุคลากรเป็ นองค์ป ระกอบ
หนึ่งที่จะต้ องทําหน้ าที่ปฏิบตั ภิ ารกิจตามที่ได้ รับมอบหมายในงานที่แตกต่างกันไป เพื่อให้ องค์กรนัน้ ๆ ได้ มี
การเคลื่อนไหวและดําเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายขององค์กรหรื อเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อให้ เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานต่าง ๆ
บุคลากรที่เข้ าไปทําหน้ าที่ขององค์กรในตําแหน่งต่าง ๆ นัน้ จะต้ องมีการปฏิบตั งิ านให้ สําเร็จลุลว่ ง
ไปด้ วยดี แต่มิใช่เพียงแต่ต้องการให้ ภารกิจดังกล่าวสําเร็ จไปด้ วยดีในเชิงปริ มาณเท่านัน้ บุคลากรที่อยู่ใน
องค์กรจะต้ องช่วยองค์กรให้ มีความก้ าวหน้ าไปด้ วยพร้ อม ๆ กัน มีการพัฒ นาในด้ านต่าง ๆ เพื่อให้ องค์กร
สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ที่มีภารกิจเช่นเดียวกันได้ เป็ นอย่างดี ดังนันบุ
้ คลากรต้ องจําเป็ นจะต้ องมี
การพัฒนาตนเองในด้ านความรู้ ความก้ าวหน้ าที่ทนั สมัยขึ ้นไปอีก และรวมไปถึงการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่
เป็ นของบุคลากร เพื่อจะได้ นําเอาความรู้ ความคิด ทักษะที่เพิ่มมากขึ ้นนันมาประยุ
้
กต์ใช้ ในงานของตนเอง
และสิ่งนันจะเป็
้
นผลกระทบต่อเนื่องที่ให้ องค์กรได้ รับการพัฒนาไปอีกทางหนึง่
นโยบายหรื อแผนการพัฒ นาบุคลากรจึง เป็ นส่วนสํ าคัญอี กอย่างหนึ่ง ที่ อยู่ในงานการบริ หาร
จัดการบุคคลหรื อทรัพยากรมนุษย์ องค์กรต่าง ๆ ในปั จจุบนั ได้ ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรมากยิ่งขึ ้นใน
ด้ านความรู้ ทักษะ ที่เกี่ ยวข้ องในงาน และรวมไปถึงลักษณะทางด้ านความผูกพันที่มีต่อองค์กรความพึง
พอใจในงานที่ บุค ลากรนัน้ ๆ ได้ ปฏิ บัติอยู่ องค์กรต่าง ๆ จึง ต้ องกํ าหนดให้ มี แผนงานพัฒ นาบุคลากร
เพิ่มเติมจากงานบริหารบุคคลทัว่ ไปอีกส่วนหนึง่
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สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เป็ นหน่วยงานหนึ่ง ที่มี ภารกิจ ที่สนับสนุน
ทางด้ านวิชาการให้ กบั หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีภารกิจการเรี ยนการสอน และการบริ หารงานของมหาวิทยาลัย
ซึ่งภารกิจ ดัง กล่าวนัน้ เกี่ ยวข้ องเป็ นอย่างมากกับเทคโนโลยี ท างด้ านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ จ ะให้ ทําให้ ภารกิจ ของมหาวิทยาลัยดําเนินไปได้ อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ บุคลากรที่เข้ าทําหน้ าที่ในสํานักคอมพิวเตอร์ จึงจําเป็ นจะต้ องมีความรู้
ความสามารถที่ จ ะสามารถได้ รับการปรับเปลี่ ยนหรื อเพิ่มเติม เพื่อให้ ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงทางด้ าน
เทคโนโลยีตา่ ง ๆ และสามารถประยุกต์มาใช้ ในงานของสํานักคอมพิวเตอร์ ได้ อย่างดี ประกอบกับนโยบาย
หรื อยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒที่ต้องให้ มีแผนงาน นโยบาย และกลยุทธ์
ทางด้ านการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนเป็ นรู ปธรรมมากยิ่งขึ ้น และถือเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานราชการของหน่วยงานด้ วย สํานักคอมพิวเตอร์ จึงได้ ดําเนินการจัดทําแผนงานการพัฒนา
บุคลากร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรมชัดเจนและสามารถปฏิบตั ิได้ เพื่อให้
เป็ นการเสริ มและสนับสนุนภารกิจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ บุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ ได้ มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในงานหรื อ
วิชาชีพ หรื อหน้ าที่ที่รับผิดชอบ ให้ มากยิ่งขึ ้น
2. เพื่อให้ บุคลากรของสํ านักคอมพิวเตอร์ ได้ มี การนํ าเอาความรู้ ที่ไ ด้ รับการพัฒนานัน้ มา
ประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการปฏิบตั ภิ ารกิจของสํานักคอมพิวเตอร์ มากยิ่งขึ ้น
3. เพื่อให้ บุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ ไ ด้ มีความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานมากยิ่งขึน้
ภายหลังการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
4. เพื่อให้ บคุ ลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ ได้ มีความผูกพันกับองค์กรมากยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้เนื่องจาก
การพัฒนาความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ ้น
5. เพื่ อ วางแนวทางที่ จ ะเป็ นประโยชน์ กั บ หน่ ว ยงานในการพัฒ นาบุค ลากรของสํ า นัก
คอมพิวเตอร์ ในอนาคต
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เป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร
สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ กําหนดเป้าหมายให้ มีการพัฒนาบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ ในการ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
 ด้ านการพัฒนาความรู้ และทักษะทางวิ ชาชี พ เช่น ด้ านคอมพิ วเตอร์ (ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ , ระบบเครื อข่ายฯ และระบบปฏิบตั ิการต่างๆ) ด้ านงานการเงินและบัญชี เป็ นต้ น
 ด้ านการพัฒนาความรู้ และทักษะในการปฏิบตั ิงาน เช่น การใช้ งานคอมพิวเตอร์ พื ้นฐาน
การใช้ งานระบบต่างๆ และเทคโนโลยีตา่ งๆที่เกี่ยวข้ องกับงานของมหาวิทยาลัย เป็ นต้ น
 ด้ านการพัฒนาความรู้เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะที่ต้องการของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์
เช่น ศิลปการสื่อสาร งานบริการ การทํางานเป็ นทีม เป็ นต้ น
 ด้ านการพัฒนาความรู้ ด้านวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ด้ านการวิจยั ด้ านการประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็ นต้ น
 ด้ านการพัฒนาด้ านการจัดการและการบริหาร
ทังนี
้ ้ กิจกรรมต่าง ๆ ที่กําหนดข้ างต้ นนัน้ สํานักคอมพิวเตอร์ ส่งเสริ มให้ บุคลากรได้ เข้ าร่ วมใน
กิจกรรมทังที
้ ่สํานักคอมพิวเตอร์ ดําเนินการจัดกิจกรรมเอง และกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ ้น
สํ า นั ก คอมพิ ว เตอร์ กํ า หนดให้ บุ ค ลากรที่ เ ข้ าร่ ว มการพัฒ นาบุ ค ลากรได้ นํ า เสนอความรู้
ความสามารถที่ได้ รับการเพิ่มเติมต่อสํานักคอมพิวเตอร์ เพื่อสํานักคอมพิวเตอร์ จะได้ มีการประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อนํามาพัฒนา ปรับปรุง ต่อไป

ตัวชีว้ ัดการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ทุกคนจะต้ องได้ รับการสนับสนุน ส่งเสริ มให้ เข้ าร่ วมกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรอย่างน้ อย 1 กิจกรรม ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
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งบประมาณที่ใช้ ในการพัฒนาบุคลากร
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 สํ านักคอมพิวเตอร์ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา
บุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ ทงหมด
ั้
จํานวนทังสิ
้ ้น 1,663,500 บาท (หนึ่งล้ านหกแสนหกหมื่นสามพัน
ห้ าร้ อยบาทถ้ วน) จําแนกตามประเภทของเงินงบประมาณ ดังนี ้
ลําดับ
รายการ
จํานวนเงิน
แหล่ งเงิน
ประเภท
1. ค่าลงทะเบียนฝึ กอบรม
57,500.00 งบประมาณแผ่นดิน
งบดําเนินงาน
2. ค่าลงทะเบียนฝึ กอบรม
50,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบดําเนินงาน
3. ค่าใช้ จา่ ยเดินทางไปราชการ
100,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบดําเนินงาน
4. ทุนพัฒนาบุคลากรสาย
756,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบเงินอุดหนุน
สนับสนุนวิชาการ
5. ค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรม
350,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบรายจ่ายอื่น
สัมมนาที่จดั เอง
6. ค่าใช้ จา่ ยเจรจาความร่วมมือ
50,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบรายจ่ายอื่น
และศึกษาดูงาน
7. ค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรม
25,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบรายจ่ายอื่น
หรื อสัมมนาภานในประเทศ
และค่าใช้ จา่ ยในการศึกษาดู
งานต่างประเทศ
8. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
50,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบรายจ่ายอื่น
บุคลากรด้ านความรู้ส่อู าเซียน
รวมทัง้ สิน้ 1,663,500.00
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวในตอนต้ นยังมี
ส่วนที่ไม่ต้องใช้ งบประมาณของหน่วยงานด้ วยเช่นกัน
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แผนการดําเนินการพัฒนาบุคลากร
ในการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ กําหนดแผนการพัฒนาที่สอดคล้ องกับภาระงานของ
บุคลากร ซึ่งประกอบไปด้ วยการพัฒนาด้ านวิชาชีพ ด้ านวิชาการ ด้ านทักษะในการปฏิบตั ิงาน ด้ านการ
บริหารและด้ านความก้ าวหน้ าในตําแหน่งหน้ าที่ ดังนี ้
กิจกรรม
1.สํารวจความต้ องการในการ
พัฒนาบุคลากร
2.สรุปผล และวิเคราะห์ความ
ต้ องการในการพัฒนาบุคลากร
3.พัฒนาบุคลากรในด้ านต่าง ๆ
ได้ แก่
- พัฒนาความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพ
- พัฒนาความรู้และทักษะใน
การปฏิบตั ิงาน
- พัฒนาความรู้เพื่อ
เสริ มสร้ างสมรรถนะที่
ต้ องการของบุคลากรสํานัก
คอมพิวเตอร์
- พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
- พัฒนาด้ านการจัดการและ
การบริ หาร
- โครงการสัมมนาประจําปี
บุคลากรสํานัก
คอมพิวเตอร์
- โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ด้ านภาษาสูป่ ระชาคม
อาเซียน
4.รายงานผลการพัฒนาบุคลากร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2558
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58
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กิจกรรม
5.การประเมินผลและวิเคราะห์
ปั ญหาจากดําเนินการพัฒนา
บุคลากร
6.ปรับปรุงแผนการพัฒนา
บุคลากร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2558
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58




โดยสํานักคอมพิวเตอร์ ได้ กําหนดแผนการพัฒนาที่สอดคล้ องแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อสอดคล้ องกับโครงการที่จะดําเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไว้ ดงั นี ้
ลําดับ
หลักสูตร
ที่
1 การบริ หารงานสําหรับ
ผู้บงั คับบัญชา
ระดับต้ น
2

Managing Microsoft
Systems
Management Server
2003

3

Designing a
Microsoft Windows
Server 2003 Actives
Directory and
Network
Intraststructor
Managing and
Maintaining a
Microsoft Windows
Server 2003
Environment

4

หน่ วยงานที่จดั
อบรม
สํานักฝึ กอบรม
สถาบันบัณฑิต
พัฒนาบริ หาร
ศาสตร์
บริ ษัท THE
ENTERPRISE
RESOURCES
TRAINING
CO.,LTD
บริ ษัท THE
ENTERPRISE
RESOURCES
TRAINING
CO.,LTD
บริ ษัท THE
ENTERPRISE
RESOURCES
TRAINING
CO.,LTD

ระยะเวลา
จํานวน
ค่ าใช้ จ่าย
อบรบ (วัน)
ผู้อบรม
5
4,000
2

จํานวน
ฝ่ าย
ทัง้ สิน้
8,000 ผู้บริ หาร

3

5,000

1

5,000 ฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ
และบริ การ

3

5,000

1

5,000 ฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ
และบริ การ

1

5,000

1

5,000 ฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ
และบริ การ
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ลําดับ
หลักสูตร
ที่
5 Planning and
Deploying Microsoft
Systems
Management Server
2003
6 Deploying and
Supporting Microsoft
Systems
Management Server
2.0
7 Updating web Server
Skills to Internet
Information Services
6.0
8

อบรมพัฒนางานพัสดุ

หน่ วยงานที่จดั
อบรม
บริ ษัท THE
ENTERPRISE
RESOURCES
TRAINING
CO.,LTD
บริ ษัท THE
ENTERPRISE
RESOURCES
TRAINING
CO.,LTD
บริ ษัท THE
ENTERPRISE
RESOURCES
TRAINING
CO.,LTD
-

9

อบรมพัฒนางานบุคคล

-

2,500

1

10

อบรมพัฒนางาน
การเงินและบัญชี
อบรมพัฒนางานธุรการ

-

2,500

2

-

2,500

2

5

2,500

1

3

3,500

1

รวมทัง้ สิน้
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11
12

13

การบริ หารงาน
ฝึ กอบรม

สํานักฝึ กอบรม
สถาบันบัณฑิต
พัฒนาบริ หาร
ศาสตร์
กลยุทธ์สคู่ วาม
สํานักฝึ กอบรม
แข็งแกร่งด้ านงาน
สถาบันบัณฑิต
บริ การลูกค้ า/ประชาชน พัฒนาบริ หาร
ศาสตร์

ระยะเวลา
จํานวน
ค่ าใช้ จ่าย
อบรบ (วัน)
ผู้อบรม
1
5,000
1

1

5,000

1

1

5,000

1

2,500

2

จํานวน
ฝ่ าย
ทัง้ สิน้
5,000 ฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ
และบริ การ

5,000 ฝ่ ายระบบ
คอมพิวเตอร์ ฯ
ฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ
และบริ การ
5,000 ฝ่ ายระบบ
สารสนเทศ
ฝ่ ายระบบ
คอมพิวเตอร์ ฯ
5,000 สํานักงาน
ผู้อํานวยการ
2,500 สํานักงาน
ผู้อํานวยการ
5,000 สํานักงาน
ผู้อํานวยการ
5,000 สํานักงาน
ผู้อํานวยการ
2,500 สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

3,500 สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

61,500

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

18
ประโยชน์ ของการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้
1. บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ได้ พฒ
ั นา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่
ด้ านวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ด้ านวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ภาระงานและวิชาชีพด้ านทักษะ และด้ านการ
บริหารงาน
2. สํานักคอมพิวเตอร์ มีการดําเนินการจัดการความรู้ที่ได้ จากการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ น
ระบบก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ องค์กรและบุคลากร
3. สํานักคอมพิวเตอร์ มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผา่ นกระบวนการจัดการความรู้
4. สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้ ความรู้ ความสามารถที่ได้ รับเพิ่มเติม
ใหม่ของบุคลากรทําให้ หน่วยงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงานมากยิ่งขึ ้น
5. เพิ่มขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรที่ได้ รับโอกาสเข้ าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากร
6. บุคลากรมีความผูกพันและความสามัคคีในองค์กรมากขึ ้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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ภาคผนวก

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
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ผลสํารวจความต้ องการพัฒนาบุคลากร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ชื่อ-นามสกุล

หัวข้ อการอบรม

วัน - เวลา

สถานที่

1 ภาคภูมิ แสนทอง

Server Virtualization with
Windows Server Hyper-V
and System Center

23-25
มีนาคม
2558

ERT Training
Center

2 ธนกฤกต อุบลวัฒน์

Network Security
Management, Monitoring
and Troubleshooting
Workshop

16-20
มีนาคม
2558

บจก. เอซิส โปร
เฟสชัน่ นัล เซ็น
เตอร์

3 เฉลิมพล คํานิกรณ์

Network/Internet Forensic
and Intrusion Log Analysis

18-22
มิถนุ ายน
2558

บจก. เอซิส โปร
เฟสชัน่ นัล เซ็น
เตอร์

ค่ าลงทะเบียน

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ

20,000 ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เสมือน
เพื่อนํามาเตรี ยมความพร้ อมในการใช้
งาน ระบบเครื่ องแม่ขา่ ยของ
มหาวิทยาลัย
27,500 1.เพื่อศึกษาโดยมุง่ เน้ นไปที่ การ
ออกแบบ การติดตัง้ การกําหนดค่า
และเครื่ องมือในการดําเนินงาน
2.เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบ การ
แก้ ไขปั ญหา และการบริหารจัดการของ
เครื อข่ายภายในมหาวิทยาลัย
27,500 1.เพื่อการศึกษาเครื่ องมือตรวจสอบผู้
บุกรุกเครื อข่าย
2. ศึกษาเรี ยนรู้วิธีวิเคราะห์การจราจร
ทางเครื อข่าย
3. เพื่อศึก๋ ษาวิเคราะห์การโจมตี
เครื อข่ายรูปแบบต่างๆ เพื่อนํามาปรับ
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ที่

ที่

ชื่อ-นามสกุล

หัวข้ อการอบรม

วัน - เวลา

4 ธันยธร พงษ์เฉลิม

Network/Internet Forensic
and Intrusion Log Analysis

5 ญาดา คนสูงดี

Hacking and Auditing
Wireless LAN Security

6. นายถาวร หงษ์ทอง

Network Administrator Over
all basic Level 1 (NS 01)

7. นายอุดร วงษ์ไทย

Profession Networking
Workshop Level 1 (NS 02)

28-30
มกราคม
2558

บจก. เอซิส โปร
เฟสชัน่ นัล เซ็น
เตอร์
บจก. เอซิส โปร
เฟสชัน่ นัล เซ็น
เตอร์
ศูนย์อบรม EZADMIN Training
Center
ศูนย์อบรม EZADMIN Training
Center

8. นายไพโรจน์ ผาสุวรรณ์

Windows Server 2008 R2
Over all basic Level 1

12-14
มกราคม
2558

ศูนย์อบรม EZADMIN Training
Center

ค่ าลงทะเบียน

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ

ใช้ ในการป้องกันเครื อข่ายของ
มหาวิทยาลัย
27,500 ได้ รับความรู้เกี่ยวกับการสืบสวน และ
การวิเคราะห์การบุกรุกเข้ าสูร่ ะบบ
เครื อข่าย
19,500 ได้ รับความรู้ในด้ านการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบเครื อข่ายไร้ สาย
2,275 นําความรู้มาประยุกต์ใช้ การทํางาน

2,275 นําความรู้มาประยุกต์ใช้ การทํางาน

2,275 นําความรู้มาประยุกต์ใช้ การทํางาน
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18-22
พฤษภาคม
2558
25-27
มีนาคม
2558
6-8 มกราคม
2558

สถานที่

ที่

นายไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
(ต่อ)

9. นายจักรพันธ์ อินสุด

10. นายขจรวุฒิ มณีฉาย

หัวข้ อการอบรม

วัน - เวลา

Windows Server 2008 R2
Over all basic level 2
Windows Server 2008 R2
Active Directory Disater &
Security & Recovery
Cent OS Linux Server Over
all basic Level 1

26-27
มกราคม
2558
23-26
กุมภาพันธ์
2558
ติดตังและจั
้
ดการระบบ
5-6
อินเทอร์ เน็ต Hotspot Server
กุมภาพันธ์
ด้ วย MikroTik Router Level 1 2558
ติดตังและพั
้
ฒนาระบบเครื อข่าย 12-13
ด้ วย MikroTik Router Level 2 กุมภาพันธ์
2558
Network Penetration Testing 18-19
& Ethical Hacking Workshop กุมภาพันธ์
(Hack-01)
2558

สถานที่
ศูนย์อบรม EZADMIN Training
Center
ศูนย์อบรม EZADMIN Training
Center
ศูนย์อบรม EZADMIN Training
Center
ศูนย์อบรม EZADMIN Training
Center
ศูนย์อบรม EZADMIN Training
Center
ศูนย์อบรม EZADMIN Training
Center

ค่ าลงทะเบียน

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ

2,275 นําความรู้มาประยุกต์ใช้ การทํางาน

2,275 นําความรู้มาประยุกต์ใช้ การทํางาน

2,275 นําความรู้มาประยุกต์ใช้ การทํางาน
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8.

ชื่อ-นามสกุล

2,275 นําความรู้มาประยุกต์ใช้ การทํางาน

2,275 นําความรู้มาประยุกต์ใช้ การทํางาน

2,275 นําความรู้มาประยุกต์ใช้ การทํางาน

ที่

ชื่อ-นามสกุล

12. นายจักรพันธ์ อินสุด

วัน - เวลา

สถานที่

จัดการระบบอินเทอร์ เน็ตไร้ สาย
Wireless Over all basic Level
1
CCNA

ศูนย์อบรม EZADMIN Training
Center
ศูนย์อบรม EZADMIN Training
Center
ศูนย์อบรม EZADMIN Training
Center

2,275 นําความรู้มาประยุกต์ใช้ การทํางาน

Information Technology and

22-23
มกราคม
2558
17,18,24,25
มกราคม
2558
21,22,28
กุมภาพันธ์
และ 1
มีนาคม
2558
19-22

2,275 นําความรู้มาประยุกต์ใช้ การทํางาน

Security for Technical

มกราคม

ศูนย์อบรม EZADMIN Training
Center

CCNP

13 นายสันติ สุขยานันท์

2558
14. นายชัยวัฒน์ ช่างกลึง

We Connect Solutions 2015

20

FOR Education

พฤษภาคม
2558

บริษัท ชิค-511
มาร์ เก็ตติ ้ง แอนด์
เซอร์ วิส

ค่ าลงทะเบียน

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ

2,275 นําความรู้มาประยุกต์ใช้ การทํางาน

2,275 นําความรู้มาประยุกต์ใช้ การทํางาน
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11. นายอุดร วงษ์ไทย

หัวข้ อการอบรม

-

ที่

ชื่อ-นามสกุล

Redefine Business
Collaboration

15. นางกรัณฑ์รัตน์ ศรี กาหลง การบริ หารงานพัสดุภาครัฐใน
วาระปี ปฏิรูป

วัน - เวลา
26

สถานที่

โรงแรม Grand
พฤษภาคม Centerpoint
terminal 21 ห้ อง
2558
อโศก 1 และ 2 ชัน้
C
24-26
โรงแรมโลตัส ปาง
พฤศจิกายน สวนแก้ ว ตําบลสุ
เทพ อําเภอเมือง
2557
จังหวัดเชียงใหม่

ค่ าลงทะเบียน

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ

-

6,000

24
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14. นายชัยวัฒน์ ช่างกลึง
(ต่อ)

หัวข้ อการอบรม

