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ส่ วนที่ 1
ข้ อ มูล ทั่วไป
ความเป็ นมา
สํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้ เริ่ มดําเนินงานอย่าง
เป็ นทางการตังแต่
้ ปี 2525 ในรูปแบบของโครงการจัดตังสํ
้ านักบริ การคอมพิวเตอร์ ต่อมาได้ รับการยกฐานะ
ขึ ้นเป็ นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ องการแบ่งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2536 วันที่ 29 ธันวาคม 2536 และให้ มีสํานักงาน
เลขานุการในสํานักคอมพิวเตอร์ ในการบริ หารงานของสํานักคอมพิวเตอร์ นนั ้ มีผ้ อู ํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์
ทําหน้ าที่ในการกํากับดูแล
ในการบริ หารงานภายในสํานักคอมพิวเตอร์ 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 นทรวิโรฒ
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2544
สํานักคอมพิ วเตอร์ มีภารกิ จหลักในด้ านการประสานงาน การจัดทํ า และการวางแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้ านการมีการใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย
ดําเนินการจัดให้ บริ การระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย ด้ านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
ของมหาวิทยาลัย ด้ านการให้ บริ การห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อการเรี ยนการสอนและการวิจยั
ตลอดจนด้ านการให้ บริ การวิชาการ การฝึ กอบรม และการให้ คําปรึกษาด้ านระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
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ปรัช ญา
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้ างสรรค์สงั คมแห่งการเรี ยนรู้

ปณิธ าน
มุง่ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้ างสรรค์สงั คมแห่งการเรี ยนรู้ด้วยปั ญญาและคุณธรรม

วิส ัย ทัศน์
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการสื่อสารและการสร้ างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาภารกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

พัน ธกิจ
สํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นหน่วยงานดําเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

ภารกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศด้ านระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
บริ การการใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย
บริการการใช้ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
บริ การวิชาการ
สนับสนุนงานวิจยั และงานอื่นๆ

ค่ านิย มหลัก และวัฒนธรรมองค์ ก ร
ในการบริ หารงานสํานักคอมพิวเตอร์ จําเป็ นต้ องอาศัยความร่ วมมือจากคณาจารย์ที่มาช่วยงาน
ที่สํานักคอมพิวเตอร์ และต้ องการความร่ วมมือจากบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นอย่างมากการร่ วมสร้ าง
ค่านิยมหลัก (core value) เพื่อให้ ทกุ คนในสํานักคอมพิวเตอร์ มีจดุ หมายการดําเนินงานร่วมกัน และ
พร้ อมนํ า พาสํา นัก คอมพิว เตอร์ ไ ปสู่เ ป้า หมายร่ ว มกัน จึง ได้ ร่ ว มกํ า หนดค่า นิ ย มหลัก กับ บุค ลากรของ
สํานักคอมพิวเตอร์ ไว้ ดงั นี ้ สํานักคอมพิวเตอร์ เป็ นหน่วยงานสนับสนุนที่สรรค์สร้ างงานบริ การไอทีชนเลิ
ั้ ศ
ให้ กบั มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 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 างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
มุง่ สร้ างสรรค์นวัตกรรม
มุง่ สร้ างคุณค่าแก่องค์กรและสังคม
มุง่ สร้ างจริยธรรมและรักองค์กร

ยุท ธศาสตร์
จากพันธกิจและภารกิจด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย สํานักคอมพิวเตอร์
จึงได้ กําหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนางานสําหรับ ปี 2555- 2559 ไว้ 5 ประการ ดังนี ้
ยุ ท ธศาสตร์ 1 พั ฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ พัฒ นาภารกิ จ
ของมหาวิทยาลัยส่งเสริ มและพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้ มี
ศักยภาพสามารถรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยทังด้
้ านการบริ หาร การเรี ยนการสอน การวิจยั ทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและบริ การวิชาการแก่สงั คม
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิ จของมหาวิทยาลัย
อย่างครบวงจรส่งเสริ มและพัฒนาระบบสารสนเทศให้ การดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้ นคว้ าวิจยั และการเรี ยนการสอน
ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์กลางแห่งการเรี ยนรู้โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีศกั ยภาพและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมการบริ การวิชาการด้ วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย ส่งเสริ ม
และพัฒนาการให้ บริ การวิชาการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สงั คม
ยุท ธศาสตร์ 5 พัฒ นาระบบการบริ ห ารสํ า นัก คอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พัฒ นาระบบ
การบริ หารและการจัดโครงสร้ างองค์กรให้ มีประสิทธิภาพ สอดรับภารกิจและมุ่งเน้ นการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
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โครงงสร้ างสํานััก คอมพิวเตตอร์
ในด้ านนการบริ ห ารรงานของสํ านั
า ก คอมพิ วเตอร์
ว
มี ผ้ ู อํ านวยการสํสํ า นั ก คอมพิพิ ว เตอร์ เป็ น
ผู้บัง คัค บ บัญ ชาแลละรั บ ผิ ด ชอบบในการกํ า กับ ดูแ ลการดํดํ า เนิ น งานขอองสํ า นัก คอ มพิ ว เตอร์ ให้ เ ป็ น ไปตามม
วัตถุประสงค์
ป
โดยมีมีคณะกรรมกการประจําสํานักคอมพิวเตตอร์ ทําหน้ าที่กํกากับดูแล นโโยบายและกาารบริ หารงานน
ของสํสํ า นัก คอมพิ วเตอร์ มี ร องงผู้อํ า นวยกาารสํ า นัก คอมมพิ ว เตอร์ ผ้ ูช่ช ว ยผู้อํ า นวยยการสํ า นัก คอมพิ
ค ว เตอร์ร์
รับผิดชอบกํ
ด
ากับดูดแลการดําเนินินงานตามภภารกิจในฝ่ ายต่างๆ และเพื่อให้ การปปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่และะ
ความมรับผิดชอบขของแต่ละฝ่ ายยเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
อ สํานักคอมพิวเตอร์ จึงกําหนดให้ มีผู้อํานวยการร
สํานักงานผู
ก ้ อํานวยการสํานักคอมพิ
ค วเตอร์ ดูแลรับผิดชออบงานของสํสํานักงานผู้อําานวยการ แลละมีบุคลากรร
ปฏิ บัติห น้ า ที่ หัว หน้
ห า งานประะจํ า ฝ่ ายเพื่ อ ดูด แ ลรั บผิ ด ช อบงานของแแต่ล ะฝ่ าย ดัง แสดงตามแผนภูมิ ก ารร
บริหารงานภายใน
า
นดังนี ้

ผู้อ าํ นวยกาาร
สํส านัก งานผู้อ าํ น วยการ
สํานัก คอมพิวเตอร์

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงโคครงสร้ างการบบริหารงานขอองสํานักคอมพิพิวเตอร์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แ ฒนาบุคลากร
แผนพั
ล ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักคอมพิวเตอร์
ว
มหาวิทยาลั
ย ยศรี นคริ นทรวิ
ท โรฒ
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ส่ วนที่ 2
ข้ อ มูล บุค ลากร
อัต รากําลัง
สํ า นักคอมพิวเตอร์ มี อัต ราที่ เ ป็ น พนัก งานมหาวิท ยาลัย สายสนับสนุน วิ ช าการ จํ า นวนทัง้ สิน้
52 อัตรา ดังนี ้
ตําแหน่ง

ข้ าราชการ
มีคนครอง

สํานักงานผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์
1. ผู้บริหาร (ผู้อํานวยการกอง หรื อ
เทียบเท่า - เจ้ าหน้ าที่บริหารงาน
ทัว่ ไป 7, 8)
2. นักวิชาการศึกษา
3. นักวิชาการเงินและบัญชี
4. นักวิชาการพัสดุ
5. เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป
6. ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8. บุคลากร
ฝ่ ายระบบสารสนเทศ
9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ ายปฏิบตั ิการและบริ การ
10. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
11. 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
1
3
-

1
-

1
2
2
2
4
1
1

2

7

2

5

1

16

2

6

1

-

1

10

3
11

1
18

3

6
16

1
4

1
10
52

-

3

-

-

-

3

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

ตารางที่ 1 แสดงอัตรากําลังของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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วิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม (SWOT Analysis) ด้ านบุค ลากร
จากผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ ทบทวนผลการดําเนินงาน โดยนํา
ผลการประเมินด้ านประกันคุณภาพการศึกษาภายในปี การศึกษา 2557 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการสํานักคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตลอดจน
ผลการดําเนินงานตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย มาวิเคราะห์จดุ อ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
ภาวะคุกคามเพื่อปรับปรุ งแผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร์ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 2559 ซึง่ ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพของสํานักคอมพิวเตอร์ ดังนี ้
จุด แข็ง (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. บุคลากรของเรามีความสามัคคีช่วยเหลือกันดีมีมนุษย์สมั พันธ์ระหว่างกันดี
7. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและทุ่มเทในการทํางาน
8. บุคลากรมีความสามัคคีในการทํางาน
จุด อ่ อ น (Weakness)
1. ผลกระทบจากการลาออกของบุคลากรทําให้ งานไม่สามารถพัฒนาต่อได้ /มีการชะลอการ
พัฒนา และทําให้ บคุ ลากรที่ปฏิบตั งิ านอยูต่ ้ องรับภาระงานมากขึ ้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 หน่วยงานภายนอกหน่วยงานเป็ นต้ น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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อุป สรรค (THREATS)
1. บุคลากรที่มีความสามารถด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงมีความเป็ นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานและมีความขาดแคลน ทําให้ หน่วยงานไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ และทักษะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงไว้ ได้ และไม่สามารถสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาทดแทนเพื่อปฏิบตั งิ านได้ อย่างต่อเนื่อง
2. เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการแข่งขันสูงและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาทําให้
บุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศต้ องมีการพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลาเพื่อไม่ให้ ล้าหลัง
กว่าเทคโนโลยี

สมรรถนะที่ต้ อ งการของบุค ลากร
สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ กําหนดสมรรถนะที่ต้องการของบุคลากรทุกประเภททุกสายงานไว้ ดงั นี ้
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะ
การมุง่ ผลสัมฤทธิ์

คําจํากัด ความ
ความมุง่ มัน่ จะปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการให้ ดหี รื อให้ เกินมาตรฐานที่มีอยู่
โดยมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี ้อาจเป็ นผลการปฏิบตั งิ านที่ผา่ น
มาของตนเอง หรื อเกณฑ์วดั ผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานกําหนดขึ ้น อีกทังยั
้ ง
หมายรวมถึงการสร้ างสรรค์พฒ
ั นาผลงานหรื อกระบวนการการ
ปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายที่ยากและท้ าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผ้ ใู ด
สามารถกระทําได้ มาก่อน
การบริการที่ดี
ความตังใจและความพยายามของบุ
้
คลากรในการให้ บริการต่อ
ประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
การสัง่ สมความเชี่ยวชาญใน ความสนใจใฝ่ ร้ ู สัง่ สม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบตั หิ น้ าที่
งานอาชีพ
ราชการด้ วยการศึกษา ค้ นคว้ า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จน
สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีตา่ ง ๆ เข้ ากับการ
ปฏิบตั ริ าชการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์
การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง
การดํารงตนและประพฤติปฏิบตั อิ ย่างถูกต้ องเหมาะสมทัง้ ตาม
ชอบธรรม และจริ ยธรรม
กฎหมายคุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
การทํางานเป็ นทีม
ความตังใจที
้ ่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น เป็ นส่วนหนึง่ ของทีม หรื อหน่วยงาน
โดยผู้ปฏิบตั มิ ีฐานะเป็ นสมาชิก ไม่จําเป็ นต้ องมีฐานะหัวหน้ าทีม รวมทัง้
ความสามารถในการสร้ างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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สมรรถ นะเฉพาะตาามลัก ษณะงาน
สมรรถนนะ
การมมองภาพองค์รวม
ร

การคิดวิเคราะห์

ศิลปกการสื่อสารแลละจูงใจ
การสืบเสาะหาข้ อมูล

ความมผูกพันที่มีตอองค์
อ่
กร

คําจํากัด ความ
การคิดในเชิชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์ค์รวม โดยการรจับประเด็น สรุป
รูปแบบเชื่อมโยงหรื
ม
อประะยุกต์แนวทางงจากสถานการณ์ข้อมูล หรื
หอ
ทัศนะต่างๆ จนได้ เป็ นกรรอบความคิดหรื
ห อแนวคิดใหม่
การทําความมเข้ าใจและวิเคราะห์สถานนการณ์ ประเเด็นปัญหา แนนวคิด
โดยการแยกกแยะประเด็นออกเป็
น
นส่วนย่
น อยๆ หรื อทีละขันตอน
้
รวมถึ
ร ง
การจัดหมวดหมูอ่ ย่างเป็ นระบบระเบียบเที
ย ยบแง่มนต่
ุ าง ๆ สามมารถ
ลําดับความมสําคัญ ช่วงเววลา เหตุและะผลที่มาที่ไปขของกรณีตา่ ง ๆ ได้
ความสามารถที่จะสื่อคววามด้ วยการเขีขียน พูด โดยยใช้ สื่อต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้อื่นเข้ าใจยยอมรับ และสสนับสนุนความมคิดของตน
ความใฝ่ ร้ ูเชิงลึกที่จะแสววงหาข้ อมูลเกี่บกับสถานกาารณ์ ภูมิหลัง ประวัติ
ญ หรื อเรื่ องราวต่
ง าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อจะเป็
อ น
ความเป็ นมา ประเด็นปัญหา
น
บตั งิ าน
า
ประโยชน์ในการปฏิ
จิตสํานึกหรืรอความตังใจ
้ ที่จะแสดงอออกซึง่ พฤติกรรรมที่สอดคล้ องกับ
ความต้ องการและเป้าหมมายของหน่วยงาน
ย ยึกถือปประโยชน์ของง
สถาบันอุดมศึ
ม กษาเป็ นที่ตังก่
้ อนประโยยชน์สว่ นตัว

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แ ฒนาบุคลากร
แผนพั
ล ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักคอมพิวเตอร์
ว
มหาวิทยาลั
ย ยศรี นคริ นทรวิ
ท โรฒ
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ส่ วนทีที่ 3
การรพัฒนาบบุค ลากร
หลักการและเห
ก
หตุผ ล
องค์ ก รทีที่ เ กิ ด ขึ น้ ในสสัง คมทุก สัง คมนัน้ มี อ งค์ค์ ป ระกอบที่ สํส า คัญ 4 ด้ าาน ด้ ว ยกัน คื อ บุ ค ลากรร
งบปรระมาณ วัสดุอุปกรณ์ และะการบริ หารหหรื อการจัดการ
ก ซึ่งองค์ประกอบทัง้ 4 องค์ประกอบบนี ้ จะต้ องมีมี
ลักษณ
ณะที่มีความสอดคล้ องกััน มีความสมมดุลซึ่งกันแลละกัน องค์ประกอบด้
ร
านบุบุคลากรเป็ นองค์
อ ประกอบบ
หนึ่งที่จะต้ องทําหน้ าที่ปฏิบตั ิภารกิ
ภ จตามที่ได้
ไ รับมอบหมมายในงานที่แตกต่
แ างกันไปป เพื่อให้ องค์ค์กรนันๆ
้ ได้ มีมี
การเคคลื่อนไหวแลละดําเนินการรไปสู่จุดมุ่งหมายขององค์ค์กรหรื อเป้าหมายขององ
ห
ค์กรอย่างมีประสิ
ป ทธิภาพพ
และกก่อให้ เกิดประสิทธิผลตามเเป้าหมาย นโยบาย และแผผนงานต่างๆ
ห าที่ขององคค์กรในตําแหนน่งต่างๆ นัน้ จะต้ องมีการรปฏิบตั ิงานให้ห้ สําเร็ จลุลว่ ง
บุคลากรรที่เข้ าไปทําหน้
ไปด้ วยดี
ว แต่มิใช่เพีพยงแต่ต้องกการให้ ภารกิจดั
จ งกล่าวสําเร็เ จไปด้ วยดีในเชิ
ใ งปริ มาณ
ณเท่านัน้ บุคลากรที
ล
่อยู่ใน
องค์กรจะต้
ก
องช่วยองค์
ย กรให้ มีความก้ าวหน้น้ าไปด้ วยพร้รอมๆ กัน มีการพั
ก ฒนาในนด้ านต่างๆ เพืพื่อให้ องค์กร
สามาารถแข่งขันกับองค์
บ กรอื่นๆ ที่มีภารกิจเช่ชนเดียวกันได้ เป็ นอย่างดี ดัดงนันบุ
้ คลากกรต้ องจําเป็ นจะต้
น องมีการร
พัฒนาตนเองในด้
น
ด้ านความรู้ ความก้ าวหน้ าที
า ่ทนั สมัยขึนไปอี
้น ก และรรวมไปถึงการพัฒนาทักษะะต่างๆ ที่เป็ น
ของบุบุคลากร เพื่อจะได้
จ นําเอาคความรู้ ความคิคิด ทักษะที่เพิ่มมากขึ ้นนันมาประยุ
น้
กต์ใช้ ในงานของตนเอง และะ
สิง่ นันจะเป็
น้
นผลกรระทบต่อเนื่องที
ง ่ให้ องค์กรไได้ รับการพัฒนาไปอีกทางหนึง่
นโยบายยหรื อแผนกาารพัฒ นาบุคลากรจึ
ค
งเป็ นส่
น ว นสําคัญอี
ญ ก อย่า งหนึนึ่ง ที่ อยู่ใ นงานนการบริ ห ารร
จัดกาารบุคคลหรื อทรั
อ พยากรมนนุษย์ องค์กรต่
ร างๆ ในปั จจุบนั ได้ ตระหหนักถึงการพัพัฒนาบุคลากกรมากยิ่งขึน้น
ในด้ านความรู้ ทักษะ
ษ ที่เกี่ยวข้ องในงาน
ง
และรรวมไปถึงลักษณะทางด้
ษ
านคความผูกพันที่มีตอ่ องค์กร ความพึ
ค
งพอใจจ
้ ได้ ปฏิบับตั ิอยู่ องค์กรต่
ร างๆ จึงต้ องกํ
ง าหนดให้ มีมีแผนงานพัฒ
ฒนาบุคลากรรเพิ่มเติมจากก
ในงานที่บุคลากรนนันๆ
งานบบริหารบุคคลททัว่ ไปอีกส่วนหหนึง่

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แ ฒนาบุคลากร
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สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลััยศรี นคริ นทรวิโรฒ เป็ นหน่
ห วยงานหนึนึ่งที่ มีภารกิจที
จ ่ สนับสนุน
ทางด้ด้ านวิชาการใหห้ กบั หน่วยงาานอื่นๆ ที่มีภารกิ
า จการเรี ยนการสอน
น
แลละการบริหารรงานของมหาาวิทยาลัย ซึง่
ภารกิกิ จ ดัง กล่ า วนนัน้ เกี่ ย วข้ อ ง เป็ น อย่ า งม ากกับ เทคโนนโลยี ท างด้ านต่
า า งๆ เช่ น เทคโนโลยียี ส ารสนเทศศ
เทคโนนโลยีคอมพิวเตอร์
ว และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่จะให้ ทําให้ห้ ภารกิจของมมหาวิทยาลัยดําเนินไปได้ อย่
อ างต่อเนื่อง
และมีมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดัง นัน้ บุบ ค ลากรที่ เ ข้ า ทํ า หน้ า ที่ ในสํ
ใ า นัก คอมมพิ ว เตอร์ จึ งงจํ า เป็ น จะต้ต้ อ งมี ค วามรูร้
ความมสามารถที่ จะสามารถได
จ
ด้ รับการปรั บเปลี
บ ่ยนหรื อเพิ่มเติม เพื่ อให้
อ ทันต่อก ารเปลี่ยนแปปลงทางด้ า น
เทคโนนโลยีต่างๆ และสามารถป
แ
ประยุกต์มาใใช้ ในงานของสํานักคอมพิวเตอร์ ได้ อย่าางดี ประกอบบกับนโยบายย
หรื อยุยทธศาสตร์ ของรัฐบาล แลละมหาวิทยาาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒที่ต้องให้
อ มีแผนงาน นโยบาย และกลยุทธ์
ทางด้ด้ านการพัฒนาบุ
น คลากรอย่างชัดเจนเป็ป็ นรู ปธรรมมมากยิ่งขึ ้น แลละถือเป็ นส่วนนหนึ่งของการประเมินผลล
การปปฏิบตั ิงานราชชการของหนน่วยงานด้ วย สํานักคอมพิพิวเตอร์ จึงได้้ ดําเนินการจัจัดทําแผนงานนการพัฒนาา
บุคลาากร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่มีลกั ษณะเป็ป็ นรูปธรรมชัดเจนและสาม
ด
มารถปฏิบตั ิได้ เพื่อให้ เป็ น
การเสสริมและสนับสนุนภารกิจที่มีประสิทธิภาพและประสิ
ภ
สิทธิผลมากยิงขึ
่ ้น

วัต ถุประสงค์
1. เพืพื่อให้ บุคลากกรของสํานักคอมพิวเตอร์ร์ ได้ มีการเพิ่มพู
ม นความรู้ คความสามารถในงานหรื อ
วิชาชีชพ หรื อหน้ าที่ที่รับผิดชอบ ให้ มากยิ่งขึน้น
2. เพพื่อ ให้ บุค ลา กรของสํา นััก คอมพิว เต อร์ ไ ด้ มีก ารนนํา เอาความมรู้ ที่ ไ ด้ รั บ กาารพัฒ นานัน้
มาปรระยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการปฏิ
ใ
บติตั ภิ ารกิจของสํสํานักคอมพิวเตอร์ มากยิ่งขึ ้น
3. เพืพื่อให้ บุคลากกรของสํานักคอมพิ
ก
วเตออร์ ได้ มีความพพึงพอใจในกการปฏิบัติงานมากยิ
า
่งขึน้
ภายหหลังการพัฒนาความรู
น
้ ควาามสามารถ
4. เพืพื่อให้ บคุ ลากกรของสํานักคอมพิ
ค วเตอร์ ได้
ไ มีความผูกพัพนกับองค์กรรมากยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้เนื่องจากก
การพัพัฒนาความรู้ ความสามารรถเพิ่มขึ ้น
5. เพืพื่อวางแนวทาางที่จะเป็ นปรระโยชน์กบั หนน่วยงานในการรพัฒนาบุคลาากรของสํานักคอมพิ
ก
วเตอร์ร์
ในอนนาคต
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เป้ าหมายของการพัฒนาบุค ลากร
สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ กําหนดเป้าหมายให้ มีการพัฒนาบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ ในการ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ในด้ านต่างๆ ดังนี ้
 ด้ านการพัฒนาความรู้ และทักษะทางวิ ชาชี พ เช่ น ด้ านคอมพิ วเตอร์ (ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ , ระบบเครื อข่ายฯ และระบบปฏิบตั กิ ารต่างๆ) ด้ านงานการเงินและบัญชี เป็ นต้ น
 ด้ านการพัฒนาความรู้ และทักษะในการปฏิบตั ิงาน เช่น การใช้ งานคอมพิวเตอร์ พื ้นฐาน
การใช้ งานระบบต่างๆ และเทคโนโลยีตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานของมหาวิทยาลัย เป็ นต้ น
 ด้ านการพัฒนาความรู้ เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะที่ต้องการของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์
เช่น ศิลปะการสื่อสาร งานบริการ การทํางานเป็ นทีม เป็ นต้ น
 ด้ านการพัฒนาความรู้ ด้ านวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ด้ านการวิจัย ด้ านการประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็ นต้ น
 ด้ านการพัฒนาด้ านการจัดการและการบริหาร
ทัง้ นี ้ กิ จ กรรมต่า งๆ ที่ กํ า หนดข้ า งต้ น นัน้ สํ า นัก คอมพิ ว เตอร์ ส่ ง เสริ ม ให้ บุค ลากรได้ เ ข้ า ร่ ว ม
ในกิจกรรมทังที
้ ่สํานักคอมพิวเตอร์ ดําเนินการจัดกิจกรรมเอง และกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ ้น
สํานักคอมพิวเตอร์ กําหนดให้ บคุ ลากรที่เข้ าร่วมการพัฒนาบุคลากรได้ นําเสนอความรู้ความสามารถ
ที่ได้ รับการเพิ่มเติมต่อสํานักคอมพิวเตอร์ เพื่อสํานักคอมพิวเตอร์ จะได้ มีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
เพื่อนํามาพัฒนา ปรับปรุง ต่อไป

ตัวชีว้ ัด การพัฒนาบุค ลากร
บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ทุกคนจะต้ องได้ รับการสนับสนุน ส่งเสริ มให้ เข้ าร่ วมกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรอย่างน้ อย 1 กิจกรรม ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
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งบประมาณที่ใ ช้ ใ นการพัฒนาบุค ลากร
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – เดือนมีนาคม 2559) สํานักคอมพิวเตอร์
ได้ รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ ทงหมด
ั้
จํานวน 1,120,000 บาท
(หนึง่ ล้ านหนึง่ แสนสองหมื่นบาทถ้ วน) จําแนกตามประเภทของเงินงบประมาณ ดังนี ้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

รายการ
ค่าลงทะเบียนฝึ กอบรม
ค่าลงทะเบียนฝึ กอบรม
ค่าใช้ จ่ายเดินทางไปราชการ
ทุนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม
สัมมนาที่จดั เอง
ค่าใช้ จ่ายเจรจาความร่วมมือ
และศึกษาดูงาน
ค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรม
หรื อสัมมนาภายในประเทศ
และค่าใช้ จ่ายในการศึกษาดู
งานต่างประเทศ
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้ านความรู้สอู่ าเซียน

จํานวนเงิน
50,000.00
100,000.00
50,000.00
500,000.00

แหล่ งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณเงินรายได้

ประเภท
งบดําเนินงาน
งบดําเนินงาน
งบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน

350,000.00 งบประมาณเงินรายได้

งบรายจ่ายอื่น

20,000.00 งบประมาณเงินรายได้

งบรายจ่ายอื่น

- งบประมาณเงินรายได้

งบรายจ่ายอื่น

50,000.00 งบประมาณเงินรายได้

งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้ สิน้ 1,120,000.00
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวในตอนต้ น ยังมีสว่ น
ที่ไม่ต้องใช้ งบประมาณของหน่วยงานด้ วยเช่นกัน
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แผนการดําเนิน การพัฒนาบุค ลากร
ในการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ กําหนดแผนการพัฒนาที่สอดคล้ องกับภาระงานของ
บุคลากร ซึ่งประกอบไปด้ วยการพัฒนาด้ านวิชาชีพ ด้ านวิชาการ ด้ านทักษะในการปฏิบตั ิงาน ด้ านการ
บริหารและด้ านความก้ าวหน้ าในตําแหน่งหน้ าที่ ดังนี ้
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59
 

กิจ กรรม

1.สํารวจความต้ องการในการพัฒนา
บุคลากร
2.สรุปผล และวิเคราะห์ความต้ องการ  
ในการพัฒนาบุคลากร
3.พัฒนาบุคลากรในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่
- พัฒนาความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพ
- พัฒนาความรู้และทักษะในการ
ปฏิบตั ิงาน
- พัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้ าง
สมรรถนะที่ต้องการของ
บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์
- พัฒนาความรู้ด้านวิชาการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
- พัฒนาด้ านการจัดการและการ
บริ หาร
- โครงการสัมมนาประจําปี
บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์
- โครงการพัฒนาสมรรถนะด้ าน
ภาษาสูป่ ระชาคมอาเซียน
4.รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
5.การประเมินผลและวิเคราะห์ปัญหา
จากดําเนินการพัฒนาบุคลากร
6.ปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร
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แผนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ ที่กําหนดไว้ แต่ไม่ได้ ระบุกิจกรรม
ที่ชดั เจน ทังนี
้ ้เนื่องจากการจัดกิจกรรมต่างๆ นัน้ ที่บง่ บอกรายละเอียดส่วนใหญ่แล้ วจะเป็ นลักษณะ ที่ต้อง
รอการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยที่เป็ นผู้จดั กิจกรรมประเภทต่าง ๆ นัน้

ประโยชน์ ข องการพัฒนาบุค ลากร
1. บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ได้ พฒ
ั นา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในด้ านต่างๆ ได้ แก่
ด้ านวิชาชี พคอมพิวเตอร์ ด้ านวิชาการต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ภาระงานและวิชาชีพด้ านทักษะ และด้ านการ
บริหารงาน
2. สํานักคอมพิวเตอร์ มีการดําเนินการจัดการความรู้ที่ได้ จากการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นระบบ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ องค์กรและบุคลากร
3. สํานักคอมพิวเตอร์ มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผา่ นกระบวนการจัดการความรู้
4. สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้ ความรู้ ความสามารถที่ได้ รับเพิ่มเติมใหม่
ของบุคลากรทําให้ หน่วยงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงานมากยิง่ ขึ ้น
5. เพิ่ม ขวัญ และกํา ลัง ใจในการปฏิบ ัติง านของบุค ลากรที่ ไ ด้ รั บ โอกาสเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
การพัฒนาบุคลากร
6. บุคลากรมีความผูกพันและความสามัคคีในองค์กรมากขึ ้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ภาคผนวก

ที่

ชื่อ-นามสกุล

หัวข้อการอบรม

ช่วงเวลา

1 นางศิริศศิเกษม วิจิตร

การทําโครงการวิจัยในการ
ปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อ
เลื่อนระดับตําแหน่งชํานาญการ
พิเศษรุ่นที่ 5-7 (ฝึกปฏิบัติ)

21 - 23 ธ.ค. 58

2 นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง

1. การบริหารงานพัสดุและ
พ.ย. 58 - ส.ค. 59
แนวทางแก้ปัญหา
2. มิติใหม่ใน พรบ.การจัดซื้อจัด
สมาคมนักบริหารพัสดุ
จ้าง
แห่งประเทศไทย

ได้รับความรู้และมีทักษะเพิ่มขึ้น

3. การวิจัยเพื่อพัฒนา

สถาบันอื่น (ภายนอก)

ทําวิจัยในหน่วยงานเพื่อพัฒนางาน
และหน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง

ได้รับความรู้และได้ทดสอบใช้งาน
กับระบบจริง

4. การจัดซื้อจัดจ้าง ระยะที่ 3

ม.ค. - ส.ค. 59

สถานที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ประโยชน์ที่ได้รับ

หมาย
เหตุ

การทําวิจัยเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานพัสดุ
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

สรุปการสํารวจพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ช่วงเวลา

1. มิติใหม่ใน พรบ. การจัดซื้อ
จัดจ้าง

ธ.ค.-58

สมาคมนักบริหารพัสดุ
แห่งประเทศไทย

นํามาใช้ในการตรวจเช็คงาน
ด้านพัสดุ

30 - 31 ม.ค. 59

ศูนย์พัฒนาทรัพยากร
บุคคล
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสังคม

ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

2. การปฏิบัติงานการเงิน

4 นายดนัย มณฑาทิพย์กุล

สถานที่

ประโยชน์ที่ได้รับ

3. การตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพหลักฐานการจ่ายเงิน
ของส่วนราชการ

-

1. กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล

-

สํานักสิริพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

สามารถวางกลยุทธ์การบริหารงาน
บุคคลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
กับองค์กรและสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงทัง้ ในด้านการ
บริหารงานบุคคลและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

2. ระบบจัดเก็บเอกสารกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร

-

บริษัท ซันเด โซลูชั่นส์
จํากัด

สามารถการวางแนวทางและการ
สร้างพื้นฐานการจัดเก็บเอกสาร

หมาย
เหตุ
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

3 นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข

หัวข้อการอบรม

ที่

ชื่อ-นามสกุล

6 นางสาววณิชยา ทองสมนึก

ช่วงเวลา

สถานที่

1. การวางแผนกลยุทธ์องค์กร
สู่ความสําเร็จ

27 - 28 ต.ค. 58

สํานักสิริพัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

2. การวางแผนพัฒนา
รายบุคคลเพื่อความสําเร็จของ
องค์กร รุ่นที่ 5
1. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ
งานประชาสัมพันธ์ด้วย
โปรแกรม Adobe IIIustrator
2. การถ่ายภาพเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
3. การอบรมการใช้งาน iBook
Authors และ iMovie แบบ
เจาะลึก
4. การอบรมงานเลขานุการ
ผู้บริหารมืออาชีพ

3 - 4 ธ.ค. 58
พ.ค. 59
ส.ค. 59
ก.พ. 59
ส.ค. 59

ประโยชน์ที่ได้รับ

หมาย
เหตุ

1. เข้าใจในหลักการและแนวคิด
ของการวางแผนกลยุทธ์
ความหมายของกลยุทธ์และ
แผนกลยุทธ์
2. สามารถนําเอาความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
สามารถจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนาเรียนรู้เทคนิคใหม่ในการ
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
สํานักคอมพิวเตอร์ผ่านสื่อใน
รูปแบบต่างๆในเชิงรุก เกิดการ
นิตยสาร Digital
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่
Camera
สํานักคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
เพิ่มพูนทักษะงานเลขานุการ
ผู้บริหารอย่างเป็นมืออาชีพ
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

5 นางสาวบุศรารักษ์ ศรีอินทร์

หัวข้อการอบรม

ที่

ชื่อ-นามสกุล

8 นางสาวจุฬารัตน์ จําชาติ

ช่วงเวลา

1. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ e-market และ
e-bidding
2. การปฏิบัติงานการเงิน

26 - 27 ธ.ค. 58

ศูนย์พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

30 - 31 ม.ค. 59

เพิ่มความรู้ความเข้าใจหลักการ
แนวทางการการทํางานและ
กระบวนการใหม่ๆ
เพิ่มพูนความรู้และนํามาปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. มิติใหม่ใน พรบ. การจัดซื้อ
จัดจ้าง

พ.ย. 58 - ส.ค. 59 สมาคมนักบริหารพัสดุ
แห่งประเทศไทย

นําความรู้มาปฏิบัติและปรับใช้ใน
งานพัสดุและกระบวนการต่างๆที่
เกี่ยวข้อง

2. การบริหารงานพัสดุและ
แนวทางแก้ปัญหา
3. การจัดซื้อจัดจ้าง ระยะที่ 3
9 นางสาวจิตติมา ช่างไม้

การเขียนหนังสือราชการและ
การจดบันทึกรายงานการ
ประชุม รุ่นที่ 9

ส.ค. 59

สถานที่

ประโยชน์ที่ได้รับ

-

หมาย
เหตุ
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

7 นางชูศรี เชาวนารมย์

หัวข้อการอบรม

ม.ค. - ส.ค. 59

กรมบัญชีกลาง

ได้ทดสอบใช้งานกับระบบจริง

20 - 21 ต.ค. 58

สํานักสิริพัฒนา สถาบัน
บัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

1. เข้าใจหลักการการเขียนหนังสือ
ราชการและการจดบันทึกรายงาน
การประชุม
2. สามารถเขียนหนังสือราชการ
และการจดบันทึกรายงานประชุม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่

ชื่อ-นามสกุล

11 นางสาวนฤดี สุขล้ํา

12 นายภัทรชัย ไชยมงคล

ช่วงเวลา

สถานที่

การเขียนหนังสือราชการและ
การจดบันทึกรายงานการ
ประชุม รุ่นที่ 9
1. การเขียนหนังสือราชการ
และการจดบันทึกรายงานการ
ประชุม รุ่นที่ 9
2. การวางแผนพัฒนา
รายบุคคลเพื่อความสําเร็จของ
องค์กร รุ่นที่ 5

20 - 21 ต.ค. 58

สํานักสิริพัฒนาสถาบัน
บัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
สํานักสิริพัฒนา สถาบัน
บัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

สามารถเขียนหนังสือราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1. Agile Tour Bangkok 2015
(Thailand)

21-พ.ย.-58

Agile66

ได้แนวคิดการบริหารงานพัฒนา
ซอฟต์แวร์แบบอไจล์มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. Introduction to Scrum
and Agile Practices
13 นางสาวอมรรัตน์ เอื้อมานะสกุล Client Side Programming
with jQuery

20 - 21 ต.ค. 58
3 - 4 ธ.ค. 58

14-15 ธ.ค.58

Software Park

6 ครั้ง / 21 ชม. โรงเรียน อินเทอร์เน็ต
(ยังไม่ระบุวัน-เวลา) และการออกแบบ(ค่า
อบรมของสถาบันไม่มี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )

ประโยชน์ที่ได้รับ

หมาย
เหตุ

สามารถเขียนหนังสือราชการและ
จดบันทึกรายงานการประชุมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เข้าใจในการทําแผนพัฒนาบุคลากร

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเข้าใจการ
ทํางานของแต่ละเบราว์เซอร์
สามารถนํามาประยุกต์ในออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

10 นางสาววรรณี สมบุญประเสริฐ

หัวข้อการอบรม

ที่

ชื่อ-นามสกุล

หัวข้อการอบรม

ช่วงเวลา

สถานที่

Client Side Programming
with jQuery

15 นางสาวปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์

1. Essential ASP.NET MVC

14-17 ธ.ค. 58

บริษัท GreatFriend
Business
Development จํากัด

2. Advance PHP for Web
Service

21-25 ธ.ค. 58

สถาบันวิทยาการ สวทช. นําไปใช้ในการพัฒนา Web
Service ในระบบงานภายใน
มหาวิทยาลัยโดยใช้ภาษา PHP ได้

หลักสูตร Querying Microsoft
SQL Server 2012

มี.ค.-59

Certified Technical
Training Center

หมาย
เหตุ

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเข้าใจการ
ทํางานของแต่ละเบราว์เซอร์
สามารถนํามาประยุกต์ในออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์

สามารถพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา
ASP.NET โดยนําไปใช้ในการ
พัฒนาระบบงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้

ประยุกต์ใช้กับงานดูแลระบบ
ป้องกันไวรัส
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

14 นางสาวฐิตาภา จิโสะ

16 นายสันติ สุขยานันท์

6 ครั้ง / 21 ชม. โรงเรียน อินเทอร์เน็ต
(ยังไม่ระบุวัน-เวลา) และการออกแบบ
(ค่าอบรมของสถาบันไม่
มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )
เนื่องจากได้รับการ
ยกเว้น)

ประโยชน์ที่ได้รับ

ที่

ชื่อ-นามสกุล

หัวข้อการอบรม

ช่วงเวลา

สถานที่

ประโยชน์ที่ได้รับ

Windows Server 2012 R2
Administrator Workshop
(Solutions Associate)

11-15 ม.ค. 59

บริษัท ไอทีซีเทรนนิ่งเซ็น ประยุกต์ใช้กับงานติดตั้งและดูแล
ระบบเครือ่ งแม่ข่าย
เตอร์ จํากัด
ระบบปฏิบตั ิการวินโดว์
(ศูนย์อบรม IT Cert)

18 นายวรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์

Windows Server 2012 R2
Administrator Workshop
(Solutions Associate)

11-15 ม.ค. 59

บริษัท ไอทีซีเทรนนิ่งเซ็น ประยุกต์ใช้กับงานติดตั้งและดูแล
เตอร์ จํากัด
ระบบเครือ่ งแม่ข่าย
(ศูนย์อบรม IT Cert)
ระบบปฏิบตั ิการวินโดว์

19 นายอํานาจ นิ่มนวล

การซ่อม Notebook แบบมือ
อาชีพ

25 ต.ค. 58
1,8,15 และ
22 พ.ย. 58

20 นายสุกิจ วินัยธรรม

การซ่อม Notebook แบบมือ
อาชีพ

25 ต.ค. 58
1,8,15 และ 22
พ.ย. 58

บริษัทพัฒนาเทคนิคไอที สามารถวิเคราะห์อาการเสียต่างๆ
จํากัด
รวมถึงเข้าใจโครงสร้าง
ส่วนประกอบของ Notebook และ
สามารถถอดประกอบเพื่อนําไปต่อ
ยอดในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทพัฒนาเทคนิคไอที สามารถวิเคราะห์อาการเสียต่างๆ
จํากัด
รวมถึงเข้าใจโครงสร้าง
ส่วนประกอบของ Notebook และ
สามารถถอดประกอบเพื่อนําไปต่อ
ยอดในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

17 นายธนรรณพ อินตาสาย

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อ-นามสกุล

22 นายขจรวุฒิ มณีฉาย

ช่วงเวลา

1. Cent OS Linux Server
Administrator

26-29 ต.ค. 58

2. Windows Server 2012 R2
Over all Basic Level 1
1. Mikro Tik Level 1

23-25 พ.ย. 58

2. Windows Server 2008
R2 Over all Basic Level 1

9-11 พ.ย. 58

5-6 พ.ย. 58

สถานที่

ประโยชน์ที่ได้รับ

บริษัท EZ-ADMIN
Training Center

นําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้งาน
และพัฒนาต่อยอดงานที่มีอยู่ให้ดี
ยิ่งขึ้น

บริษัท EZ-ADMIN
Training Center

โดยเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กแต่มี
ประสิทธิภาพสูงและมี
ความสามารถที่หลากหลายรองรับ
การติดตั้งระบบต่างๆ ได้ด้วย
อุปกรณ์เพียงตัวเดียว แต่มีราคาไม่
แพงซึ่งผู้เรียนจะได้คอนฟิกระบบ
เหล่านี้ขึ้นมาด้วยตัวเอง
มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง
ระบบความปลอดภัยในรูปแบบ
ต่างๆที่เป็นความสามารถของ
Server 2008 R2 เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อระบบเครือข่ายโดยไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น เมื่อเครื่อง
Server หลักล่มหรือถูกทําลายจะมี
วิธีการอย่างไรที่จะกู้คืนระบบให้
กลับมาทํางานเป็นปกติได้

หมาย
เหตุ
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

21 นายจักรพันธ์ อินสุด

หัวข้อการอบรม

ที่

ชื่อ-นามสกุล

หัวข้อการอบรม

ช่วงเวลา

สถานที่

ประโยชน์ที่ได้รับ

Professional Networking
Workshop

9-11 พ.ย. 58

บริษัท EZ-ADMIN
Training Center

นําความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพื่อใช้
พัฒนาต่อยอดงานที่มีอยู่

24 นายอุดร วงษ์ไทย

1. Windows Server 2008 R2
Over all Basic Level 2

16-18 พ.ย. 58

บริษัท EZ-ADMIN
Training Center

นําความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพื่อใช้
พัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย

2. Professional Networking
Workshop Level 1

14-16 ธ.ค. 58
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

23 นายถาวร หงษ์ทอง

หมาย
เหตุ

