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แผนพฒันาบคุลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ส่วนท ี่ 1 
ข้อมูลท ั่วไป 

ความเป็นมา 

สํานกัคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้เร่ิมดําเนินงานอย่าง
เป็นทางการตัง้แต ่ปี 2525 ในรูปแบบของโครงการจดัตัง้สํานกับริการคอมพิวเตอร์ ตอ่มาได้รับการยกฐานะ
ขึน้เป็นส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ืองการแบ่งส่วนราชการ 
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2536 วันท่ี 29 ธันวาคม 2536 และให้มีสํานักงาน
เลขานกุารในสํานกัคอมพิวเตอร์ ในการบริหารงานของสํานกัคอมพิวเตอร์นัน้ มีผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ 
ทําหน้าท่ีในการกํากบัดแูล 

ในการบริหารงานภายในสํานกัคอมพิวเตอร์นัน้ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกบัภารกิจหลกั สํานกัคอมพิวเตอร์ได้จดัแบง่สว่นราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ดงันี ้

 สํานกังานผู้ อํานวยการ 

 ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

 ฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ 

 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 

โดยได้ดําเนินการขออนมุตัิและผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม 2544 

สํานักคอมพิวเตอร์มีภารกิจหลักในด้านการประสานงาน การจัดทํา และการวางแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้านการมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลยั 
ดําเนินการจดัให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้านการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ของมหาวิทยาลยั ด้านการให้บริการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจยั 
ตลอดจนด้านการให้บริการวิชาการ การฝึกอบรม และการให้คําปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 
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แผนพฒันาบคุลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ปรัชญา 

พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์สงัคมแห่งการเรียนรู้ 

ปณิธาน  

มุง่พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์สงัคมแห่งการเรียนรู้ด้วยปัญญาและคณุธรรม 

วสิัยทศัน์ 

พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการส่ือสารและการสร้างองค์ความรู้เพ่ือพฒันาภารกิจของ
มหาวิทยาลยัอยา่งมีประสทิธิภาพ 

พนัธกจิ 

สํานกัคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานดําเนินการและประสานงานการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพฒันามหาวิทยาลยั 

ภารกจิ 

1. วางแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 
2. บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 
3. บริการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวทิยาลยั 
4. บริการการใช้ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ 
5. บริการวิชาการ 
6. สนบัสนนุงานวิจยัและงานอ่ืนๆ 

ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร  

ในการบริหารงานสํานกัคอมพิวเตอร์จําเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากคณาจารย์ท่ีมาช่วยงาน 
ท่ีสํานกัคอมพิวเตอร์และต้องการความร่วมมือจากบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากการร่วมสร้าง

คา่นิยมหลกั (core  value)  เพ่ือให้ทกุคนในสํานกัคอมพิวเตอร์มีจดุหมายการดําเนินงานร่วมกนั และ
พร้อมนําพาสํานักคอมพิวเตอร์ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน จึงได้ร่วมกําหนดค่านิยมหลักกับบุคลากรของ 
สํานกัคอมพิวเตอร์ไว้ดงันี ้สํานกัคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนบัสนุนท่ีสรรค์สร้างงานบริการไอทีชัน้เลิศ
ให้กบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และสงัคม 
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We will strive towards Innovations and Excellence in IT Services ซึง่มีความหมาย ดงันี ้

ตวัย่อ มาจาก ความหมาย 
S Service mind มุ่งสร้างสรรค์การบริการท่ีดี 
T Teamwork มุ่งการทํางานเป็นทีม 
R Responsibility มุ่งสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
I Innovation มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม 
V Value มุ่งสร้างคุณค่าแก่องค์กรและสังคม 
E Ethics & Engagement มุ่งสร้างจริยธรรมและรักองค์กร 

ยุทธศาสตร์  

จากพนัธกิจและภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลยั สํานกัคอมพิวเตอร์ 
จงึได้กําหนดยทุธศาสตร์เพ่ือการพฒันางานสําหรับ ปี 2555- 2559 ไว้ 5 ประการ ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาภารกิจ 
ของมหาวิทยาลยัส่งเสริมและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัให้มี
ศกัยภาพสามารถรองรับภารกิจของมหาวิทยาลยัทัง้ด้านการบริหาร การเรียนการสอน การวิจยั ทํานบํุารุง
ศลิปวฒันธรรมและบริการวิชาการแก่สงัคม 

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัเพ่ือรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
อย่างครบวงจรส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศให้การดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลยัเป็นไปอย่าง 
มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

ยทุธศาสตร์ 3 พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการค้นคว้าวิจยัและการเรียนการสอน
สง่เสริมและพฒันาศนูย์กลางแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งมีศกัยภาพและมีประสทิธิภาพ 

ยทุธศาสตร์ 4 สง่เสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สง่เสริม
และพฒันาการให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สงัคม 

ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบการบริหารสํานักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ 
การบริหารและการจดัโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สอดรับภารกิจและมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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มีคณะกรรมก
วเตอร์ มีรอง
ดูแลการดําเนิ
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บในการกํากั
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ส่วนท ี่ 2 
ข้อมูลบุคลากร  

อัตรากาํลัง 

สํานักคอมพิวเตอร์มีอัตราท่ีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนทัง้สิน้  
52 อตัรา ดงันี ้

ตําแหน่ง 

ประเภทบคุลากร 

รวม ข้าราชการ 
พนกังานมหาวิทยาลยั 

เงินแผน่ดิน เงินรายได้ 
มีคนครอง มีคนครอง อตัราวา่ง มีคนครอง อตัราวา่ง 

สํานกังานผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์      
1. ผู้บริหาร (ผู้ อํานวยการกอง หรือ

เทียบเทา่ - เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทัว่ไป 7, 8) 

1 - - - - 1 

2. นกัวิชาการศกึษา 1 - - - - 1 
3. นกัวิชาการเงินและบญัชี - 1 - 1 - 2 
4. นกัวิชาการพสัด ุ 1 - - 1 - 2 
5. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป - 1 - - 1 2 
6. ผู้ปฏิบติังานบริหาร 1 - - 3 - 4 
7. นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน - 1 - - - 1 
8. บคุลากร - 1 - - - 1 
ฝ่ายระบบสารสนเทศ       
9. นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 7 2 5 1 16 
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย      

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 6 1 - 1 10 
ฝ่ายปฏิบติัการและบริการ       
10. นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ - 1 - - - 1 
11. ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3 - - 6 1 10 

รวม 11 18 3 16 4 52 
โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ 
ศนูย์ปฏิบติัการข้อมลูมหาวิทยาลยั 

      

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ - 3 - - - 3 

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 

ตารางท่ี 1 แสดงอตัรากําลงัของบคุลากรสาํนกัคอมพวิเตอร์  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

วเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านบุคลากร  

จากผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา สํานกัคอมพิวเตอร์ได้ทบทวนผลการดําเนินงาน โดยนํา
ผลการประเมินด้านประกนัคณุภาพการศกึษาภายในปีการศกึษา 2557 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
ราชการสํานกัคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับภารกิจของมหาวิทยาลยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตลอดจน
ผลการดําเนินงานตามนโยบายแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั มาวิเคราะห์จดุอ่อน จดุแข็ง โอกาส และ
ภาวะคกุคามเพ่ือปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาสํานกัคอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 
2559 ซึง่ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของสํานกัคอมพิวเตอร์ ดงันี ้

จุดแข ็ง (Strength) 

1. บคุลากรมีความสามคัคี ช่วยเหลือกนัเพ่ือผลกัดนัในงานสูค่วามสําเร็จ (Team Work) 

2. บคุลากรมีความรู้ความสามารถและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบตัหิน้าท่ี 

3. บคุลากรสว่นใหญ่อยูใ่นวยัท่ีมีพลงัในการทํางานอยา่งเตม็ท่ี 

4. มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานให้กบับุคลากร ในด้านการจดัหาค่าตอบแทนพิเศษ 
เช่น สาขาขาดแคลน  

5. บคุลากรมีทกัษะและความมุง่มัน่ในการสร้างสรรค์งานอยา่งมีประสทิธิภาพ 

6. บคุลากรของเรามีความสามคัคีช่วยเหลือกนัดีมีมนษุย์สมัพนัธ์ระหวา่งกนัดี  

7. บคุลากรมีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและทุ่มเทในการทํางาน 

8. บคุลากรมีความสามคัคีในการทํางาน 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผลกระทบจากการลาออกของบคุลากรทําให้งานไมส่ามารถพฒันาตอ่ได้ /มีการชะลอการ
พฒันา และทําให้บคุลากรท่ีปฏิบตังิานอยูต้่องรับภาระงานมากขึน้ 

2. ไมมี่แผนการพฒันาบคุลากรให้มีการก้าวหน้าทาง สายงานอยา่งชดัเจน  
3. อตัราคา่ตอบแทนไมเ่หมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ 
4. งบสวสัดกิารของบคุลากรไมเ่พียงพอ (สวสัดกิารสําหรับบคุลากร (พนกังาน) ยงัน้อย) 

โอกาส (OPPORTUNITIES) 

1. บคุลากรได้รับโอกาสในการพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถจากหนว่ยงาน
ภายนอกอยา่งตอ่เน่ือง เชน่ การรับเชิญให้เข้าร่วมการอบรม/สมัมนาจากภายนอก
หนว่ยงาน การได้รับเชิญไปเป็นวทิยากรให้กบัหน่วยงานภายนอกหน่วยงานเป็นต้น 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อุปสรรค (THREATS) 
1. บคุลากรท่ีมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสงูมีความเป็นท่ีต้องการของ

ตลาดแรงงานและมีความขาดแคลน ทําให้หน่วยงานไมส่ามารถรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ และทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสงูไว้ได้ และไมส่ามารถสรรหา
บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาทดแทนเพ่ือปฏิบตังิานได้อยา่งตอ่เน่ือง 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการแขง่ขนัสงูและมีการพฒันาเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาทําให้
บคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีการพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลาเพ่ือไมใ่ห้ล้าหลงั
กวา่เทคโนโลยี 

สมรรถนะท ี่ต้องการของบุคลากร  

สํานกัคอมพวิเตอร์ได้กําหนดสมรรถนะท่ีต้องการของบคุลากรทกุประเภททกุสายงานไว้ดงันี ้

สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ คาํจาํกัดความ 
การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ ความมุง่มัน่จะปฏิบตัหิน้าท่ีราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานท่ีมีอยู ่

โดยมาตรฐานท่ีมีอยู ่โดยมาตรฐานนีอ้าจเป็นผลการปฏิบตังิานท่ีผา่น
มาของตนเอง หรือเกณฑ์วดัผลสมัฤทธ์ิท่ีหน่วยงานกําหนดขึน้ อีกทัง้ยงั
หมายรวมถึงการสร้างสรรค์พฒันาผลงานหรือกระบวนการการ
ปฏิบตังิานตามเปา้หมายท่ียากและท้าทายชนิดท่ีอาจไมเ่คยมีผู้ใด
สามารถกระทําได้มาก่อน 

การบริการท่ีดี ความตัง้ใจและความพยายามของบคุลากรในการให้บริการตอ่
ประชาชน หรือหนว่ยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การสัง่สมความเช่ียวชาญใน
งานอาชีพ 

ความสนใจใฝ่รู้ สัง่สม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบตัหิน้าท่ี
ราชการด้วยการศกึษา ค้นคว้า และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง จน
สามารถประยกุต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีตา่ง ๆ เข้ากบัการ
ปฏิบตัริาชการให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

การยดึมัน่ในความถกูต้อง
ชอบธรรม และจริยธรรม 

การดํารงตนและประพฤตปิฏิบตัอิยา่งถกูต้องเหมาะสมทัง้ ตาม
กฎหมายคณุธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

การทํางานเป็นทีม ความตัง้ใจท่ีจะทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน เป็นสว่นหนึง่ของทีม หรือหน่วยงาน 
โดยผู้ปฏิบตัมีิฐานะเป็นสมาชิก ไมจํ่าเป็นต้องมีฐานะหวัหน้าทีม รวมทัง้
ความสามารถในการสร้างและรักษาสมัพนัธภาพกบัสมาชิกในทีม 



การม

การคิ

ศลิปก

การสื

ความ

 

 

----------

สมรรถ

สมรรถน
มองภาพองค์ร

ดวิเคราะห์ 

การส่ือสารแล

บเสาะหาข้อ

มผกูพนัท่ีมีตอ่

-------------------
แ

นะเฉพาะตา

นะ 
รวม 

ละจงูใจ 

มลู 

อองค์กร 

------------------
แผนพฒันาบคุล

สํานกัคอมพิว

ามลักษณะง

การคดิในเชิ
รูปแบบเช่ือม
ทศันะตา่งๆ
การทําความ
โดยการแยก
การจดัหมว
ลําดบัความ
ความสามา
ผู้ อ่ืนเข้าใจย
ความใฝ่รู้เชิ
ความเป็นม
ประโยชน์ใน
จิตสํานกึหรื
ความต้องก
สถาบนัอดุม
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-------------------
ลากร ประจําปี

วเตอร์ มหาวิทย

าน 

ชิงสงัเคราะห์ 
มโยงหรือประ
 จนได้เป็นกร
มเข้าใจและวิ
กแยะประเดน็
ดหมูอ่ยา่งเป็
มสําคญั ช่วงเว
รถท่ีจะส่ือคว
ยอมรับ และส
งลกึท่ีจะแสว
า ประเดน็ปัญ
นการปฏิบตังิา
รอความตัง้ใจ
ารและเปา้หม
มศกึษาเป็นท่ี

------------------
งบประมาณ พ

ยาลยัศรีนครินท

คาํจาํกัด
มองภาพองค์
ะยกุต์แนวทาง
รอบความคดิห
เคราะห์สถาน
นออกเป็นสว่น
นระบบระเบีย
วลา เหตแุละ
วามด้วยการเขี
สนบัสนนุความ
วงหาข้อมลูเก่ี
ญหา หรือเร่ือง
าน 
ท่ีจะแสดงออ
มายของหนว่ย
ตัง้ก่อนประโย

------------------
.ศ. 2559 

ทรวิโรฒ 

ความ 
ค์รวม โดยการ
งจากสถานก
หรือแนวคดิใ
นการณ์ ประเ
นยอ่ยๆ หรือที
ยบเทียบแงมุ่
ะผลท่ีมาท่ีไปข
ขียน พดู โดย
มคดิของตน 
บกบัสถานกา
งราวตา่ง ๆ ที

อกซึง่พฤตกิรร
ยงาน ยกึถือป
ยชน์สว่นตวั 

-------------------

รจบัประเดน็ 
ารณ์ข้อมลู ห
หม ่
เดน็ปัญหา แน
ทีละขัน้ตอน ร
นตา่ง ๆ สาม
ของกรณีตา่ง 
ยใช้ส่ือตา่ง ๆ 

ารณ์ ภมูิหลงั
ท่ีเก่ียวข้องหรือ

รมท่ีสอดคล้อ
ประโยชน์ของ

--- 

สรุป
หรือ

นวคดิ
รวมถงึ
มารถ
 ๆ ได้ 
เพ่ือให้

 ประวตัิ
อจะเป็น

งกบั
ง



 

หลัก

งบปร
ลกัษณ
หนึ่งที
การเค
และก

ไปด้ว
องค์ก
สามา
พฒัน
ของบุ
สิง่นัน้

จดักา
ในด้า
ในงา
งานบ

 

----------

กการและเห

องค์กรที
ระมาณ วสัดุ
ณะท่ีมีความ
ท่ีจะต้องทําห
คล่ือนไหวแล
ก่อให้เกิดประ

บคุลากร
วยดี แต่มิใช่เพ
กรจะต้องช่วย
ารถแขง่ขนักบั
นาตนเองในด้
บคุลากร เพ่ือจ
นจะเป็นผลกร

นโยบาย
ารบุคคลหรือ
นความรู้ ทกัษ
นท่ีบุคลากรน
บริหารบคุคลท

-------------------
แ

หตุผล 

ท่ีเกิดขึน้ในส
อุปกรณ์ และ
สอดคล้องกั
น้าท่ีปฏิบตัิภ
ละดําเนินการ
สทิธิผลตามเ

รท่ีเข้าไปทําห
พียงแต่ต้องก
ยองค์กรให้มี
บองค์กรอ่ืนๆ 
ด้านความรู้ ค
จะได้นําเอาค
ระทบตอ่เน่ือง

ยหรือแผนกา
อทรัพยากรมน
ษะ ท่ีเก่ียวข้อง
นัน้ๆ ได้ปฏิบั
ทัว่ไปอีกสว่นห

------------------
แผนพฒันาบคุล

สํานกัคอมพิว

การ

สังคมทุกสัง
ะการบริหารห
ัน มีความสม
ภารกิจตามท่ีไ
รไปสู่จุดมุ่งห
เปา้หมาย นโ

หน้าท่ีขององค
การให้ภารกิจ
ความก้าวหน้
 ท่ีมีภารกิจเช่
วามก้าวหน้า
ความรู้ ความคิ
งท่ีให้องค์กรไ

ารพัฒนาบุค
นุษย์ องค์กร
งในงาน และร
บตัิอยู่ องค์กร
หนึง่ 
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-------------------
ลากร ประจําปี

วเตอร์ มหาวิทย

ส่วนท ี่
รพฒันาบ

คมนัน้มีองค์
หรือการจดัก
มดลุซึ่งกันแล
ได้รับมอบหม
มายขององค์
ยบาย และแผ

ค์กรในตําแหน
จดงักล่าวสําเ
น้าไปด้วยพร้
ชนเดียวกนัได้
าท่ีทนัสมยัขึน้
คิด ทกัษะท่ีเพิ
ได้รับการพฒั

คลากรจึงเป็น
รต่างๆ ในปัจ
รวมไปถึงลกัษ
รต่างๆ จึงต้อง

------------------
งบประมาณ พ

ยาลยัศรีนครินท

ท ี่ 3 
บุคลากร  

ค์ประกอบท่ีส
การ ซึ่งองค์ป
ละกัน องค์ปร
มายในงานท่ีแ
ค์กรหรือเป้าห
ผนงานตา่งๆ 

น่งตา่งๆ นัน้ 
เร็จไปด้วยดีใ
รอมๆ กัน มีก
เป็นอย่างดี ด
นไปอีก และร
พิ่มมากขึน้นัน้
นาไปอีกทาง

นส่วนสําคัญ
จุบนัได้ตระห

ษณะทางด้านค
งกําหนดให้มี

------------------
.ศ. 2559 

ทรวิโรฒ 

 

สําคัญ 4 ด้า
ระกอบทัง้ 4 
ระกอบด้านบุ
แตกต่างกนัไป
หมายขององ
  

จะต้องมีการ
ในเชิงปริมาณ
การพฒันาใน
ดงันัน้บคุลาก
รวมไปถึงการ
นมาประยกุต์
หนึง่ 

ญอีกอย่างหนึ่
หนักถึงการพั
ความผกูพนัท่ี
มีแผนงานพฒั

-------------------

าน ด้วยกันคื
 องค์ประกอบ
บุคลากรเป็นอ
ป เพ่ือให้องค์
ค์กรอย่างมีป

รปฏิบตัิงานให้
ณเท่านัน้ บุคล
นด้านต่างๆ เพื
กรต้องจําเป็น
พฒันาทกัษะ
ต์ใช้ในงานขอ

นึ่งท่ีอยู่ในงาน
พฒันาบุคลาก
มีตอ่องค์กร ค
ฒนาบุคลากร

--- 

คือ บุคลากร
บนี ้จะต้องมี
องค์ประกอบ
ค์กรนัน้ๆ ได้มี
ประสิทธิภาพ

ห้สําเร็จลลุว่ง
ลากรท่ีอยู่ใน
พ่ือให้องค์กร
นจะต้องมีการ
ะต่างๆ ท่ีเป็น
งตนเอง และ

นการบริหาร
กรมากยิ่งขึน้
ความพงึพอใจ
รเพิ่มเติมจาก

ร 
มี
บ
มี
พ 

ง
น
ร
ร
น
ะ

ร
น 
จ
ก



ทางด้
ภารกิ
เทคโน
และมี
ความ
เทคโน
หรือย
ทางด้
การป
บคุลา
การเส

วัตถุ

วิชาชี

มาปร

ภายห

การพั

ในอน
 

----------

สํานักค
ด้านวิชาการให
กิจดังกล่าวน
นโลยีคอมพิว
มีประสิทธิภ
มสามารถท่ีจ
นโลยีต่างๆ แ
ยุทธศาสตร์ข
ด้านการพฒัน
ปฏิบตัิงานราช
ากร ประจําปี
สริมและสนบั

ประสงค์ 

1. เพื
ชพ หรือหน้าที

2. เพ
ระยกุต์ใช้ให้เกิ

3. เพื
หลงัการพฒัน

4. เพื
พฒันาความรู้ 

5. เพื
นาคต 

-------------------
แ

อมพิวเตอร์ 
ห้กบัหน่วยงา
นัน้เก่ียวข้อง
วเตอร์ และเท
าพ ดังนัน้ บ
จะสามารถได
และสามารถป
องรัฐบาล แล
นาบุคลากรอ
ชการของหน
งบประมาณ 
สนนุภารกิจที

พ่ือให้บุคลาก
ท่ีท่ีรับผิดชอบ 

พื่อให้บุคลา
กิดประโยชน์ใ

พ่ือให้บุคลาก
นาความรู้ ควา

พ่ือให้บคุลาก
 ความสามาร

พ่ือวางแนวทา

------------------
แผนพฒันาบคุล

สํานกัคอมพิว

มหาวิทยาลั
านอ่ืนๆ ท่ีมีภา
เป็นอย่างม
คโนโลยีอ่ืนๆ 
บุคลากรท่ีเข้
ด้รับการปรับ
ประยกุต์มาใ
ละมหาวิทยา
ย่างชดัเจนเป็
น่วยงานด้วย 
 พ.ศ. 2559 ที
ท่ีมีประสทิธิภ

กรของสํานกั
 ให้มากยิ่งขึน้

กรของสํานั
ในการปฏิบตัิ

กรของสํานัก
ามสามารถ 

กรของสํานกัค
รถเพิ่มขึน้ 

างท่ีจะเป็นปร
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-------------------
ลากร ประจําปี

วเตอร์ มหาวิทย

ัยศรีนครินท
ารกิจการเรียน
ากกับเทคโน
 ท่ีจะให้ทําให้
ข้าทําหน้าท่ีใ
บเปล่ียนหรือ
ใช้ในงานของ
าลยัศรีนคริน
ป็นรูปธรรมม
 สํานักคอมพิ
ท่ีมีลกัษณะเป็
ภาพและประสิ

คอมพิวเตอร์
น 

ักคอมพิวเต
ตภิารกิจของสํ

กคอมพิวเตอ

คอมพิวเตอร์ไ

ระโยชน์กบัหน

------------------
งบประมาณ พ

ยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ เป็นห
นการสอน แล
นโลยีทางด้า
ห้ภารกิจของม
ในสํานักคอม
เพิ่มเติม เพ่ือ
สํานกัคอมพิ
ทรวิโรฒท่ีต้อ
มากยิ่งขึน้ แล
พิวเตอร์จึงได้
ป็นรูปธรรมชดั
สทิธิผลมากยิ่

ร์ได้มีการเพิ่ม

อร์ได้มีการน
สํานกัคอมพิว

อร์ได้มีความพ

ได้มีความผกูพ

น่วยงานในการ

------------------
.ศ. 2559 

ทรวิโรฒ 

หน่วยงานหนึ
ละการบริหาร
านต่างๆ เช่น
มหาวิทยาลยั
มพิวเตอร์จึง
อให้ทันต่อก
วเตอร์ได้อย่า
องให้มีแผนง
ละถือเป็นส่วน
้ ดําเนินการจั
ดเจนและสาม
งขึน้ 

มพูนความรู้ ค

นําเอาความ
เตอร์มากยิ่งขึ

พึงพอใจในก

พนักบัองค์กร

รพฒันาบคุลา

-------------------

นึ่งท่ีมีภารกิจ
รงานของมหา
น เทคโนโลยี
ดําเนินไปได้อ
งจําเป็นจะต้
ารเปล่ียนแป
างดี ประกอบ
าน นโยบาย 
นหนึ่งของกา
จดัทําแผนงาน
มารถปฏิบตัิไ

ความสามาร

มรู้ที่ได้รับกา
ขึน้ 

การปฏิบัติงา

รมากยิ่งขึน้ ทั

ากรของสํานกั

--- 

จท่ีสนับสนุน
าวิทยาลยั ซึง่
ยีสารสนเทศ
อยา่งตอ่เน่ือง
ต้องมีความรู้
ปลงทางด้าน
บกบันโยบาย
 และกลยุทธ์
รประเมินผล
นการพฒันา
ด้ เพ่ือให้เป็น

ถในงานหรือ

ารพัฒนานัน้

านมากยิ่งขึน้

ทัง้นีเ้น่ืองจาก

กคอมพิวเตอร์

น
ง
ศ 
ง
ร 
น
ย
ธ์
ล
า
น

อ

น  

น 

ก

ร์
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เป้าหมายของการพฒันาบุคลากร  

สํานักคอมพิวเตอร์ได้กําหนดเป้าหมายให้มีการพฒันาบุคลากรของสํานกัคอมพิวเตอร์ ในการ
เพิ่มพนูความรู้ 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 

 ด้านการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ด้านการวิจัย ด้านการประกัน
คณุภาพการศกึษา เป็นต้น 

 ด้านการพฒันาด้านการจดัการและการบริหาร 
ทัง้นี  ้กิจกรรมต่างๆ ท่ีกําหนดข้างต้นนัน้ สํานักคอมพิวเตอร์ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วม 

ในกิจกรรมทัง้ท่ีสํานกัคอมพิวเตอร์ดําเนินการจดักิจกรรมเอง และกิจกรรมท่ีหน่วยงานภายนอกจดัขึน้  

สํานกัคอมพิวเตอร์กําหนดให้บคุลากรท่ีเข้าร่วมการพฒันาบคุลากรได้นําเสนอความรู้ความสามารถ
ท่ีได้รับการเพิ่มเตมิตอ่สํานกัคอมพิวเตอร์ เพ่ือสํานกัคอมพิวเตอร์จะได้มีการประเมินผลการพฒันาบคุลากร 
เพ่ือนํามาพฒันา ปรับปรุง ตอ่ไป 

ตวัชีว้ ัดการพฒันาบุคลากร  

บุคลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ทุกคนจะต้องได้รับการสนบัสนุน ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมพฒันา
บคุลากรอยา่งน้อย 1 กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

งบประมาณที่ใช้ในการพฒันาบุคลากร  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระหวา่งเดือนตลุาคม 2558 – เดือนมีนาคม 2559) สํานกัคอมพิวเตอร์
ได้รับการจดัสรรงบประมาณเพ่ือการพฒันาบคุลากรของสํานกัคอมพิวเตอร์ทัง้หมด จํานวน 1,120,000 บาท 
(หนึง่ล้านหนึง่แสนสองหม่ืนบาทถ้วน) จําแนกตามประเภทของเงินงบประมาณ ดงันี ้

ลาํดบั รายการ  จาํนวนเงนิ แหล่งเงนิ ประเภท 
1. คา่ลงทะเบียนฝึกอบรม 50,000.00 งบประมาณแผน่ดนิ งบดําเนินงาน 
2. คา่ลงทะเบียนฝึกอบรม 100,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบดําเนินงาน 
3. คา่ใช้จ่ายเดนิทางไปราชการ 50,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบดําเนินงาน 
4. ทนุพฒันาบคุลากรสาย

สนบัสนนุวชิาการ 
500,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบเงินอดุหนนุ 

5. คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สมัมนาท่ีจดัเอง 

350,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบรายจ่ายอ่ืน 

6. คา่ใช้จ่ายเจรจาความร่วมมือ
และศกึษาดงูาน 

20,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบรายจ่ายอ่ืน 

7. คา่ลงทะเบียนในการฝึกอบรม
หรือสมัมนาภายในประเทศ 
และคา่ใช้จ่ายในการศกึษาดู
งานตา่งประเทศ 

- งบประมาณเงินรายได้ งบรายจ่ายอ่ืน 

8. โครงการพฒันาสมรรถนะ
บคุลากรด้านความรู้สูอ่าเซียน 

50,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งบรายจ่ายอ่ืน 

 รวมทัง้สิน้ 1,120,000.00   

อยา่งไรก็ตาม การพฒันาบคุลากร สํานกัคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีกลา่วในตอนต้น ยงัมีสว่น
ท่ีไมต้่องใช้งบประมาณของหน่วยงานด้วยเช่นกนั 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

แผนการดาํเนินการพฒันาบุคลากร  

ในการพฒันาบคุลากร สํานกัคอมพิวเตอร์ได้กําหนดแผนการพฒันาท่ีสอดคล้องกบัภาระงานของ
บุคลากร ซึ่งประกอบไปด้วยการพฒันาด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ ด้านทักษะในการปฏิบตัิงาน ด้านการ
บริหารและด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ี ดงันี ้

กจิกรรม 
  ปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 

ก.ย.
58

ต.ค.
58 

พ .ย. 
58 

ธ .ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ . 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ .ค. 
59 

ม .ิย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค.
59

ก.ย.
59

1.สํารวจความต้องการในการพฒันา
บคุลากร 

             

2.สรุปผล และวิเคราะห์ความต้องการ
ในการพฒันาบคุลากร 

             

3.พฒันาบคุลากรในด้านตา่ง ๆ  ได้แก่                        

- พฒันาความรู้และทกัษะทาง
วิชาชีพ 

                       

- พฒันาความรู้และทกัษะในการ
ปฏิบติังาน  

                        

- พฒันาความรู้เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะท่ีต้องการของ
บคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์  

                        

- พฒันาความรู้ด้านวิชาการอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง 

                        

- พฒันาด้านการจดัการและการ
บริหาร 

                        

- โครงการสมัมนาประจําปี
บคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ 

             

- โครงการพฒันาสมรรถนะด้าน
ภาษาสูป่ระชาคมอาเซียน 

             

4.รายงานผลการพฒันาบคุลากร                         

5.การประเมินผลและวิเคราะห์ปัญหา
จากดําเนินการพฒันาบคุลากร 

             

6.ปรับปรุงแผนการพฒันาบคุลากร              
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒันาบคุลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

แผนการดําเนินงานการพฒันาบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ท่ีกําหนดไว้ แต่ไม่ได้ระบุกิจกรรม 
ท่ีชดัเจน ทัง้นีเ้น่ืองจากการจดักิจกรรมตา่งๆ นัน้ ท่ีบง่บอกรายละเอียดสว่นใหญ่แล้วจะเป็นลกัษณะ ท่ีต้อง
รอการประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลยัท่ีเป็นผู้จดักิจกรรมประเภทตา่ง ๆ นัน้ 

ประโยชน์ของการพฒันาบุคลากร  

1. บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ได้พฒันา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ด้านวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ภาระงานและวิชาชีพด้านทักษะ และด้านการ
บริหารงาน 

2. สํานกัคอมพิวเตอร์มีการดําเนินการจดัการความรู้ท่ีได้จากการพฒันาบคุลากรอยา่งเป็นระบบ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่องค์กรและบคุลากร 

3. สํานกัคอมพวิเตอร์มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผา่นกระบวนการจดัการความรู้ 

4. สํานกัคอมพวิเตอร์ได้ประโยชน์จากการประยกุต์ใช้ความรู้ ความสามารถท่ีได้รับเพิ่มเตมิใหม่
ของบคุลากรทําให้หนว่ยงานมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผลในการดําเนินงานมากยิง่ขึน้ 

5. เพิ่มขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม 
การพฒันาบคุลากร 

6. บคุลากรมีความผกูพนัและความสามคัคีในองค์กรมากขึน้ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒั

นาบคุลากร ประจําปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2559 

สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
 

ภาคผนวก 

สรุปการสํารวจพัฒนาบคุลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559 

ที่ ชื่อ-นามสกุล หัวข้อการอบรม ช่วงเวลา สถานที ่ ประโยชน์ที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

1 นางศิริศศิเกษม  วิจิตร การทําโครงการวิจัยในการ
ปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อ
เลื่อนระดับตําแหน่งชํานาญการ
พิเศษรุ่นที่ 5-7 (ฝึกปฏิบัติ) 

21 - 23 ธ.ค. 58 มหาวิทยาลัยสโุขทัย การทําวิจัยเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

  

2 นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง 1. การบริหารงานพัสดุและ
แนวทางแก้ปัญหา 

พ.ย. 58 - ส.ค. 59 - ได้รับความรู้และมีทักษะเพิ่มขึ้น   

2. มิติใหม่ใน พรบ.การจัดซื้อจัด
จ้าง 

สมาคมนักบรหิารพัสดุ
แห่งประเทศไทย 

มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานพัสดุ 

3. การวิจัยเพื่อพัฒนา สถาบันอื่น (ภายนอก) ทําวิจัยในหน่วยงานเพื่อพัฒนางาน
และหน่วยงาน 
 

4. การจัดซื้อจัดจ้าง ระยะที่ 3 ม.ค. - ส.ค. 59 กรมบัญชีกลาง ได้รับความรู้และได้ทดสอบใช้งาน
กับระบบจริง 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒั

นาบคุลากร ประจําปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2559 

สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล หัวข้อการอบรม ช่วงเวลา สถานที ่ ประโยชน์ที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

3 นางสุธาทิพย์  ผนวกสุข 1. มิติใหม่ใน พรบ. การจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ธ.ค.-58 สมาคมนักบรหิารพัสดุ
แห่งประเทศไทย 

นํามาใช้ในการตรวจเช็คงาน 
ด้านพัสดุ 

  

2. การปฏิบัติงานการเงิน 30 - 31 ม.ค. 59 ศูนย์พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

3. การตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพหลักฐานการจ่ายเงิน
ของส่วนราชการ 

- ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสังคม 

4 นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล 1. กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล - สํานักสิริพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

สามารถวางกลยุทธ์การบริหารงาน
บุคคลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
กับองค์กรและสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงทัง้ในด้านการ
บริหารงานบุคคลและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 
 

  

2. ระบบจัดเก็บเอกสารกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร 

- บริษัท ซันเด โซลูชั่นส ์
จํากัด 

สามารถการวางแนวทางและการ
สร้างพื้นฐานการจัดเก็บเอกสาร 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒั

นาบคุลากร ประจําปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2559 

สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล หัวข้อการอบรม ช่วงเวลา สถานที ่ ประโยชน์ที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

5 นางสาวบุศรารักษ์  ศรีอินทร์ 1. การวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
สู่ความสําเร็จ 

27 - 28 ต.ค. 58 สํานักสิริพัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

1. เข้าใจในหลกัการและแนวคิด
ของการวางแผนกลยุทธ์
ความหมายของกลยุทธ์และ 
แผนกลยุทธ์ 
2. สามารถนําเอาความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

  

2. การวางแผนพัฒนา
รายบุคคลเพื่อความสําเร็จของ
องค์กร รุ่นที่ 5 

3 - 4 ธ.ค. 58 สามารถจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6 นางสาววณิชยา  ทองสมนึก 1. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ
งานประชาสัมพันธ์ด้วย
โปรแกรม Adobe IIIustrator 

พ.ค. 59 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ พัฒนาเรียนรู้เทคนิคใหม่ในการ
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
สํานักคอมพิวเตอร์ผ่านสื่อใน
รูปแบบต่างๆในเชิงรุก เกิดการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ 
สํานักคอมพิวเตอร์ 

  

2. การถ่ายภาพเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์

ส.ค. 59 นิตยสาร Digital 
Camera

3. การอบรมการใช้งาน iBook 
Authors  และ iMovie แบบ
เจาะลึก 

ก.พ. 59 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

4. การอบรมงานเลขานุการ
ผู้บริหารมืออาชีพ 

ส.ค. 59 เพิ่มพูนทักษะงานเลขานุการ
ผู้บริหารอย่างเป็นมืออาชีพ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒั

นาบคุลากร ประจําปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2559 

สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล หัวข้อการอบรม ช่วงเวลา สถานที ่ ประโยชน์ที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

7 นางชูศรี  เชาวนารมย์ 1. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์e-market และ 
e-bidding 

26 - 27 ธ.ค. 58 ศูนย์พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

เพิ่มความรู้ความเข้าใจหลักการ
แนวทางการการทํางานและ
กระบวนการใหม่ๆ 

  

2. การปฏิบัติงานการเงิน 30 - 31 ม.ค. 59 เพิ่มพูนความรู้และนํามาปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

8 นางสาวจุฬารัตน์  จําชาติ 1. มิติใหม่ใน พรบ. การจัดซื้อ
จัดจ้าง 

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

นําความรู้มาปฏิบัติและปรับใช้ใน
งานพัสดุและกระบวนการต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

  

2. การบริหารงานพัสดุและ
แนวทางแก้ปัญหา 

ส.ค. 59 - 

3. การจัดซื้อจัดจ้าง ระยะที่ 3 ม.ค. - ส.ค. 59 กรมบัญชีกลาง ได้ทดสอบใช้งานกับระบบจริง 

9 นางสาวจิตติมา  ช่างไม้ การเขียนหนังสือราชการและ
การจดบันทึกรายงานการ
ประชุม รุ่นที่ 9 

20 - 21 ต.ค. 58 สํานักสิริพัฒนา สถาบัน
บัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

1. เข้าใจหลักการการเขียนหนังสือ
ราชการและการจดบันทึกรายงาน
การประชุม 
2. สามารถเขียนหนังสือราชการ
และการจดบันทึกรายงานประชุม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒั

นาบคุลากร ประจําปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2559 

สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล หัวข้อการอบรม ช่วงเวลา สถานที ่ ประโยชน์ที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

10 นางสาววรรณี  สมบุญประเสริฐ การเขียนหนังสือราชการและ
การจดบันทึกรายงานการ
ประชุม รุ่นที่ 9 

20 - 21 ต.ค. 58 สํานักสิริพัฒนาสถาบัน
บัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

สามารถเขียนหนังสือราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

11 นางสาวนฤดี  สุขล้ํา 1. การเขียนหนังสือราชการ
และการจดบันทึกรายงานการ
ประชุม รุ่นที่ 9 

20 - 21 ต.ค. 58 สํานักสิริพัฒนา สถาบัน
บัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

สามารถเขียนหนังสือราชการและ
จดบันทึกรายงานการประชุมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

2. การวางแผนพัฒนา
รายบุคคลเพื่อความสําเร็จของ
องค์กร รุ่นที่ 5 

3 - 4 ธ.ค. 58 เข้าใจในการทาํแผนพัฒนาบุคลากร 

12 นายภัทรชัย ไชยมงคล 1. Agile Tour Bangkok 2015 
(Thailand) 

21-พ.ย.-58 Agile66 ได้แนวคิดการบริหารงานพัฒนา
ซอฟต์แวร์แบบอไจล์มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  

2. Introduction to Scrum 
and Agile Practices 

14-15 ธ.ค.58 Software Park 

13 นางสาวอมรรัตน์  เอื้อมานะสกุล Client Side Programming 
with jQuery 

6 ครั้ง / 21 ชม. 
(ยังไม่ระบุวัน-เวลา) 

โรงเรียน อินเทอร์เน็ต
และการออกแบบ(ค่า
อบรมของสถาบันไม่มี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )  

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเข้าใจการ
ทํางานของแต่ละเบราว์เซอร์
สามารถนํามาประยุกต์ในออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒั

นาบคุลากร ประจําปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2559 

สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล หัวข้อการอบรม ช่วงเวลา สถานที ่ ประโยชน์ที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

14 นางสาวฐิตาภา  จิโสะ Client Side Programming 
with jQuery 

6 ครั้ง / 21 ชม. 
(ยังไม่ระบุวัน-เวลา) 

โรงเรียน อินเทอร์เน็ต
และการออกแบบ 
(ค่าอบรมของสถาบันไม่
มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 
เนื่องจากได้รับการ
ยกเว้น) 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเข้าใจการ
ทํางานของแต่ละเบราว์เซอร์
สามารถนํามาประยุกต์ในออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์ 

  

15 นางสาวปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์ 1. Essential ASP.NET MVC 14-17 ธ.ค. 58 บริษัท GreatFriend 
Business 
Development จํากัด 

สามารถพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา 
ASP.NET โดยนําไปใช้ในการ
พัฒนาระบบงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้ 

  

2. Advance PHP for Web 
Service 

21-25 ธ.ค. 58 สถาบันวิทยาการ สวทช. นําไปใช้ในการพัฒนา Web 
Service ในระบบงานภายใน
มหาวิทยาลัยโดยใช้ภาษา PHP ได้ 

16 นายสันติ  สุขยานันท์ หลักสูตร Querying Microsoft 
SQL Server 2012 

มี.ค.-59 Certified Technical 
Training Center 

ประยุกต์ใช้กับงานดูแลระบบ
ป้องกันไวรัส 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒั

นาบคุลากร ประจําปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2559 

สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล หัวข้อการอบรม ช่วงเวลา สถานที ่ ประโยชน์ที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

17 นายธนรรณพ  อินตาสาย Windows Server 2012 R2 
Administrator Workshop 
(Solutions Associate) 

11-15 ม.ค. 59 บริษัท ไอทซีีเทรนนิ่งเซ็น
เตอร์ จํากัด 
(ศูนย์อบรม IT Cert) 

ประยุกต์ใช้กับงานติดตั้งและดูแล
ระบบเครื่องแม่ข่าย
ระบบปฏิบัติการวินโดว์ 

  

18 นายวรเศรษฐ์  ธนะคูณเศรษฐ ์ Windows Server 2012 R2 
Administrator Workshop 
(Solutions Associate) 

11-15 ม.ค. 59 บริษัท ไอทซีีเทรนนิ่งเซ็น
เตอร์ จํากัด 
(ศูนย์อบรม IT Cert) 

ประยุกต์ใช้กับงานติดตั้งและดูแล
ระบบเครื่องแม่ข่าย
ระบบปฏิบัติการวินโดว์ 

  

19 นายอํานาจ  นิ่มนวล การซ่อม Notebook แบบมอื
อาชีพ 

25 ต.ค. 58 
1,8,15 และ 
22 พ.ย. 58 

บริษัทพัฒนาเทคนิคไอที 
จํากัด 

สามารถวิเคราะห์อาการเสียต่างๆ
รวมถึงเข้าใจโครงสร้าง
ส่วนประกอบของ Notebook และ
สามารถถอดประกอบเพื่อนําไปต่อ
ยอดในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

  

20 นายสุกิจ  วินัยธรรม การซ่อม Notebook แบบมอื
อาชีพ 

25 ต.ค. 58 
1,8,15 และ 22 

พ.ย. 58 

บริษัทพัฒนาเทคนิคไอที 
จํากัด 

สามารถวิเคราะห์อาการเสียต่างๆ
รวมถึงเข้าใจโครงสร้าง
ส่วนประกอบของ Notebook และ
สามารถถอดประกอบเพื่อนําไปต่อ
ยอดในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒั

นาบคุลากร ประจําปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2559 

สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล หัวข้อการอบรม ช่วงเวลา สถานที ่ ประโยชน์ที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

21 นายจักรพันธ์  อินสุด 1. Cent OS Linux  Server  
Administrator 

26-29 ต.ค. 58 บริษัท EZ-ADMIN 
Training Center 

นําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้งาน
และพัฒนาต่อยอดงานที่มีอยู่ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

  

2. Windows Server 2012 R2 
Over all Basic Level 1

23-25 พ.ย. 58 

22 นายขจรวุฒิ  มณีฉาย 1. Mikro Tik Level 1 5-6 พ.ย. 58 บริษัท EZ-ADMIN 
Training Center 

โดยเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กแต่มี
ประสิทธิภาพสูงและมี
ความสามารถที่หลากหลายรองรับ
การติดตั้งระบบต่างๆ ได้ด้วย
อุปกรณ์เพียงตัวเดียว แต่มีราคาไม่
แพงซึ่งผู้เรียนจะได้คอนฟิกระบบ
เหล่านี้ขึ้นมาด้วยตัวเอง

  

2. Windows Server 2008 
R2 Over all Basic Level 1 

9-11 พ.ย. 58 มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง
ระบบความปลอดภัยในรูปแบบ
ต่างๆที่เป็นความสามารถของ 
Server 2008 R2 เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อระบบเครือข่ายโดยไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น เมื่อเครื่อง 
Server หลักลม่หรือถูกทําลายจะมี
วิธีการอย่างไรที่จะกู้คืนระบบให้
กลับมาทํางานเป็นปกติได้
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนพฒั

นาบคุลากร ประจําปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2559 

สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล หัวข้อการอบรม ช่วงเวลา สถานที ่ ประโยชน์ที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

23 นายถาวร  หงษ์ทอง 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 

 


