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ข้อมูลเบื้องต้นหน่วยงาน 

ลักษณะองค์กร 
สภาพแวดล้อมขององค์กร   
สํานักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นิสิตและ

บุคลากร มีฐานะเทียบเท่าคณะ ก่อต้ังเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2528 เริ่มต้นจากการเป็นศูนย์บริการทาง
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ มศว สงขลาและศูนย์
คอมพิวเตอร์ มศว ภาดใต้ จนกระทั่งเป็นสํานักคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน โดยแบ่งการบริหารออกเป็น 2 วิทยา
เขต วิทยาเขตสงขลาต้ังอยู่ที่ เลขที่ 140 หมูที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
และวิทยาเขตพัทลุง ต้ังอยุ่ที่ อาคารสํานักวิทยบริการ เลขท่ี 222 หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านพร้าว อําเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง 

พันธกิจ วิสัยทัศน์และคา่นยิม 
ด้าน ข้อมูล 

วิสัยทัศน ์ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนํา
มหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กรสารสนเทศที่ทันสมัย 

ค่านยิม สํานักคอมพิวเตอร์ได้กําหนดค่านิยมขององค์กรไว้เป็น ‘iSmart” เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด  
i  = Integrity คือ มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจติสํานึกทั้งต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน  
S  = Service Mind คือ มีจติใจพร้อมในการให้บริการ 
m = Mastery คือมีความเป็นมืออาชีพ   
a = Accountability คือ  มคีวามโปร่งใส ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
r = Relationship คือ มีนํ้าใจ เปิดกว้างเป็นพ่ีเป็นน้องt 
t = Teamwork คือทํางานเป็นทีม 

พันธกิจ 1.ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยและ
การบริหารงานภายใน   มหาวิทยาลัยทักษณิ 
2.ให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 
4. ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม 
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สมรรถนะหลกัขององค์กร 
1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถภายใต้ศาสตร์และองค์ความรู้ที่หลากหลายของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอันเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีจิตสานึกที่ดีต่อการให้บริการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
ตลอดเวลา  
3. การบริการเชิงรุก การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
         สํานักคอมพิวเตอร์มีบุคลากรทั้งสิ้น 42 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 3 คน นักวิชาชีพ/นักวิชาการ     29 คน  
เจ้าหน้าที่สนับสนุน 10 คน  
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ประเภทบุคลากร หน้าท่ีความรับผิดชอบ ข้อกําหนดด้าน
การศึกษา 

จํานวน หมายเหตุ 

1)ผู้บรหิาร  
(ผอ, รองผอ,หัวหน้า
สํานักงาน) 

-บริหารจดัการ ดแูลความเรียบรอ้ยให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาสํานัก
คอมพิวเตอร์และสนับสนุนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรีข้ึนไป 3 คน บุคลากรมีความ
หลากหลายดา้น
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 

2)นักวิชาชีพ 
นักวิชาการ 

-พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดา้น ICT 
และระบบเครือข่ายโทรคมนาคม 
-พัฒนาระบบสารสนเทศ 
-พัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

ปริญญาตรีข้ึนไป 29 คน 

3) เจา้หน้าท่ีสนับสนุน -ประสานงาน/สนับสนุนการ ดาํเนินงาน
ของสาํนักฯ 

   ปวส ข้ึนไป 10 คน 

                                                        รวม 42 คน  

 

ปัจจัยขับเคลือ่นสําคัญที่ทําให้บุคลากรมุ่งม่ันในการทํางานเพื่อบรรลพุนัธกิจ วิสัยทศัน์ขององค์กร 
ลําดับ ผู้บริหาร นักวิชาชีพ/นักวิชาการ เจ้าหน้าท่ีสนับสนุน 

1 นโยบายและการบริหารองค์กร ความมั่นคงในงาน เงินเดือนท่ีได้รบั 
2 โอกาสในการไดร้บัการพัฒนา เช่นฝึกอบรม ดงูาน เงินเดือนท่ีได้รบั ความมอีิสระในการทํางาน 
3 มีโอกาสได้แสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี บรรยากาศในสถานท่ีทํางาน ความสะดวกสบายในการ

เดินทาง 
4 เงินเดือนท่ีได้รบั ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการทํางาน การได้รับการยอมรับนับถือจาก

ท่ีทํางาน 
5 ความมั่นคงในงาน ทัศนคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน ความสําคัญของงานท่ีได้

รับผิดชอบ 
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ข้อกําหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยของสํานักคอมพิวเตอร์ 
1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษณิ ว่าด้วยการคุ้มครองการทาํงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสทิธิประโยชน์ของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
2.ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพกลุ่ม ประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคล และการตรวจสุขภาพประจําปีสําหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
สินทรัพย์ 
ทรัพยากรสารสนเทศ อาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีและอุปกรณ์ 

ด้าน ข้อมูล 
อาคารสถานท่ี -อาคารสํานักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา 

- ห้องการเรียนการสอนทางไกล จํานวน 1 ห้อง 
- ห้องบันทึกเทปการเรียนการสอนทางไกล 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจต่างๆ 5 ห้อง 
- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตพัทลุง 
เป็นอาคาร 4 ชั้น 1 หลัง มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 5,400 ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องต่างๆ ดังนี้ 
- ห้องการเรียนการสอนทางไกล 2 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอน 2 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับฝึกปฏิบัติงาน 3 ห้อง 

เทคโนโลยี - ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server/Client 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์บริการนิสิต 

- ระบบเครือข่ายระบบ (Lan/Wireless)  

- ระบบโทรศัพท์ 

- ระบบประชุมทางไกล Video Conference 

- ระบบกล้องวงจรปิด (IP Camera) 
อุปกรณ์ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

- เคร่ือง Scanner 

- เคร่ืองฉายโปรเจ็กเตอร์ 

- เคร่ืองถ่ายเอกสาร  

- เคร่ืองโทรสาร 

- เคร่ืองโทรศัพท์ 
สิ่งอํานวยความสะดวก - เคร่ืองปรับอากาศ 

- ตู้เย็น 

- โทรทัศน์ 

- กระติกน้ําร้อน 

- เคร่ืองทําน้ําเย็น 
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โครงสร้างองคก์ร 

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารสาํนักคอมพิวเตอร์ (Administration Chart) 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ

อธิการบดี 

ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ์

รองผู้อาํนวยการสาํนักฯ  

หัวหน้าสาํนักงานฯ 

วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพทัลงุ 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

บริหารงานท่ัวไป 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

บริการเครื่อง

คอมพิวเตอร์ฯ 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

พัฒนาระบบสารสนเทศ

และเครือข่าย 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

บริหารงานท่ัวไป 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

บริการเครื่อง

คอมพิวเตอร์ฯ 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

พัฒนาระบบสารสนเทศ

และเครือข่าย 

   มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

สํานกัคอมพิวเตอร์ 

วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพทัลงุ 

กลุม่ภารกิจ

บริหารงานทัว่ไป 

กลุม่ภารกิจพฒันา

ระบบสารสนเทศ

และเครือขา่ย 

กลุม่บริการและ

พฒันาสื่อการเรียน

การสอน 

กลุม่ภารกิจ

บริหารงานทัว่ไป 

กลุม่ภารกิจพฒันา

ระบบสารสนเทศ

และเครือขา่ย 

กลุม่บริการและ

พฒันาสื่อการเรียน

การสอน 



ข้อมูลบุคลากร

สํานักคอมพิวเตอร์ มีจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น 40 คน ดังนี้

กลุ่มภารกิจ/รายชื่อ ตําแหน่ง ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา หน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขป
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน (ปี)

กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย

1.นายศุภโชค  ชินพงศ์ นักวิชาชีพ ป.โท วศม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หัวหน้าสํานักงาน 15

2.นายสุชีพ เพชรวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน ป.โท วทม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลระบบเครือข่าย 22

3.นายปิยวัฒน์  ล่ําวัฒนพร นักวิชาชีพ ป.ตรี วศบ.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ดูแลระบบเครือข่าย 12

4.นายอารัล  จันทร์เลื่อน นักวิชาชีพ ป.ตรี วทม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลระบบเครือข่าย 14

5.นายวุฒิพร  เรืองเนียม นักวิชาการ ป.ตรี วศบ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบเครือข่าย 5

6.นายญาณวุฒิ  สุนทรกิจ นักวิชาชีพ ป.โท วทม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลระบบเครือข่าย 14

7.นายอนุชา  ชีช้าง นักวิชาชีพ ป.โท วทม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลระบบเครือข่าย 10

8.นายเสริมศักดิ์ รัตนอุบล นักวิชาชีพ ป.ตรี คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง ดูแลระบบเครือข่าย 11

9.นายอัตพล เทพสง นักวิชาชีพ ป.ตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบสารสนเทศ 6

10.นายลัคน์ มูสิกนุกูล นักวิชาชีพ ป.โท วทม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ 12

11.นายภูริพล สุวลักษณ์ นักวิชาชีพ ป.โท วทม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ 9

12.นายคิสตอน ปาทาน นักวิชาชีพ ป.โท วทม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ 8

13.นายออมทรัพย์ ศรีทวี นักวิชาชีพ ป.โท วทม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ 5

14.นายราเชนทร์ ชูเสือหึง นักวิชาชีพ ป.โท วทม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ 12

15.นายกฤษณ์ แต้ศิริสุข นักวิชาชีพ ป.โท วทม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ 10

16.นายพลชัย บินหมูด นักวิชาชีพ ป.ตรี วทม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ 9



ข้อมูลบุคลากร

สํานักคอมพิวเตอร์ มีจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น 40 คน ดังนี้

กลุ่มภารกิจ/รายชื่อ ตําแหน่ง ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา หน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขป
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน (ปี)

กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย

17.นางสาวอิสรีย์ โกมลเจริญศรี นักวิชาชีพ ป.โท วทม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ 12

18.นางสาวกุลภัช  แต้ศิริสุข นักวิชาชีพ ป.โท วทม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ 9

19.นางสาวภูริชญา คงศรีแก้ว นักวิชาชีพ ป.โท วทม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ 8

20.นางสาวนิภาพร  ไฝขาว นักวิชาชีพ ป.โท วทม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ 14

21.นายธนวัฒน์ ปัญญวรรณศิริ นักวิชาชีพ ป.โท วทม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ 18

กลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

22.นายกฤษฎา คงหนู นักวิชาชีพ ป.โท กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 12

23.นายวิเชียร ขุนเพชร นักวิชาการ ป.ตรี กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 11

24.นายวรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว นักวิชาชีพ ป.ตรี อส.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 7

25.นางสาวกนกวรรณ จินดามณี นักวิชาการ ป.โท กศม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 5

26.นายสุวรรณ  โชติการ นักวิชาการ ป.โท ศษม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 29

27.นายธีรศักดิ์  สุวรรณวงศ์ นักวิชาชีพ ป.ตรี วศบ.วิศวกรรมไฟฟ้า บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 11

28.นายสุชัย  เตียวลีสกุลวัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงาน ป.ตรี วทบ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 7

29.นายศักดิ์ หนูรินทร์ นักวิชาการ ป.โท กศม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 13

30.นายอนุชา วิปุลากร นักวิชาการ ป.โท ศศม.เทคโนโลยีการศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 14

31.นายไชยอุดร ขุนเพชร ช่างเทคนิค ปวส. ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 7



ข้อมูลบุคลากร

สํานักคอมพิวเตอร์ มีจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น 40 คน ดังนี้

กลุ่มภารกิจ/รายชื่อ ตําแหน่ง ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา หน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขป
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน (ปี)

กลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

32.นายภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ นักวิชาชีพ ป.ตรี วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 6

33.นางสาวอนงค์ แก้วคีรีวรรณ 

(ลูกจ้าง)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน ป.ตรี

ศศม.การพัฒนาชุมชน
บริการวิชาการ 9

กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป

34.นางสาวสุภาพร นุ่นมัน เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ชํานาญการ
ป.ตรี

ศศบ.การจัดการทั่วไป งานสารบรรณ งานประชุม 

เลขานุการ

23

35.นางเจนจิรา วิศพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ชํานาญการ

ป.โท ศศ.ม.พัฒนามนุษย์และสังคม งานสารบรรณ งานประชุม 13

36.นางสาวจันทร์จิรา  รัตนอุบล เจ้าหน้าที่บริหารงาน ป.ตรี บธบ.การตลาด งานพัสดุ 13

37.นางสาวพรรณทิภา  รัตนวงศา

เจ้าหน้าที่บริหารงาน ป.ตรี

บธบ.การตลาด งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานนโยบาบและแผน งาน

แผนยุทธศาสตร์ 12

38.นางสาวเยาวภา หนูทอง เจ้าหน้าที่บริหารงาน ป.ตรี บธบ.การเงินการธนาคาร งานการเงิน 13

39.นายนิวัตต์  เรืองณรงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน ป.ตรี ศศ.บ.การจัดการทั่วไปการบัญชี งานพัสดุ 11

40.นางสาวบุญชญา จารุพันธ์ (ลูกจ้าง)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน ป.ตรี

ศศบ.การจัดการทั่วไป
งานสารบรรณ 21
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กลยุทธ/์วิธีการ 

 สํานักคอมพิวเตอร์ได้มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานและประสิทธิภาพของบุคลากรรวมถึง

คุณภาพของหน่วยงานเป็นสําคัญ ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยในภาพรวม จึงได้ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มกีารพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทกัษะ เทคนิควิธีและขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน โดยการจัดหาเคร่ืองมือ เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจ

ที่ต้องรับผดิชอบ และจากผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรที่ผ่านมา จึงได้กําหนดแนวทางการดําเนินการ

พัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ดังน้ี 

 1.การเข้ารับการฝึกอบรม/สมัมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ และการอบรม/สัมมนาเพ่ือส่งเสริมให้

ภารกิจที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี หรือตามความเหมาะสม 

 2.การศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา 

3.การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆ 

4.การเข้ารับการปฐมนิเทศกรณีบุคลากรใหม่ 

5.การศึกษาต่อ 

6.วิธีการอ่ืนที่เหมาะสม เช่น ส่งเสริมให้เรียนรู้โดยใช้การจัดการความรู้ (KM) ในหน่วยงาน 

7.การพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น เช่น การเขียนบทความ เอกสารเชิงวิเคราะห์ 
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แผนพัฒนาบคุลากร สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 

แผนความต้องการอัตรากําลัง ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 

กลุ่มภารกิจ อัตรากําลงัที่มีอยู่ ความต้องการอัตรากําลงัในอนาคต รวม 
 จํานวน 2557 2558 2559 2560 2561  

รวมทั้งสิ้น 22       
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบ
สารสนเทศและเครือข่าย 

       

-นักวิชาชีพ 20    1 1 2 
-นักวิชาการ 1       
-เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 1       
กลุ่มภารกิจบริการและ
พัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

11       

-นักวิชาชีพ 4       
-นักวิชาการ 5       
-เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 1       
-ช่างเทคนิค 1       
กลุ่มภารกิจบริหารงานท่ัวไป 7       
-เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 7       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2561 

 

 



ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง รายการพัฒนาตนเอง งบประมาณ หมายเหตุ

1.นายศุภโชค  ชินพงศ์ นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 10,000.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 6,800.00 บาท

2.นายสุชีพ  เพชรวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 10,000.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 6,800.00 บาท

3.นายปิยวัฒน์  ล่ําวัฒนพร นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 10,000.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 6,800.00 บาท

4.นายอารัล  จันทร์เลื่อน นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 10,000.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 6,800.00 บาท

5.นายวุฒิพร  เรืองเนียม นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 10,000.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 6,800.00 บาท

6.นายญาณวุฒิ  สุนทรกิจ นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 10,000.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 6,800.00 บาท

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2561



ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง รายการพัฒนาตนเอง งบประมาณ หมายเหตุ

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2561

7.นายอนุชา  ชีช้าง นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 10,000.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 6,800.00 บาท

8.นายเสริมศักดิ์  รัตนอุบล นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 10,000.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 6,800.00 บาท

9.นายอัตพล  เทพสง นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 10,000.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 6,800.00 บาท

10.นายลัคน์  มูสิกะนุกูล นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 10,000.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 6,800.00 บาท

11.นายภูริพล  สุวลักษณ์ นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 10,000.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 6,800.00 บาท

12.นายคิสตอน  ปาทาน นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 10,000.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 6,800.00 บาท



ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง รายการพัฒนาตนเอง งบประมาณ หมายเหตุ

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สํานักคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2561

13.นายออมทรัพย์  ศรีทวี นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 10,000.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 6,800.00 บาท

14.นายราเชนทร์  ชูเสือหึง นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 10,000.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 6,800.00 บาท

15.นายกฤษฎ์  แต้ศิริสุข นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 10,000.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 6,800.00 บาท

16.นายพลชัย  บินหมูด นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 10,000.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 6,800.00 บาท

17.นางสาวอิสรีย์ โกมลเจริญศรี นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 10,000.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 6,800.00 บาท

18.นางสาวกุลภัช  แต้ศิริสุข นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 10,000.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 6,800.00 บาท
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19.นางสาวภูริชญา  คงศรีแก้ว นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 6,800.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 10,000.00 บาท

20.นายธนวัฒน์  ปัญญวรรณศิริ นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 6,800.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 10,000.00 บาท

21.นางสาวนิภาพร  ไฝขาว นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 6,800.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 10,000.00 บาท

22.นายกฤษฎา  คงหนู นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 6,800.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 10,000.00 บาท

23.นายวรวุฒิ  อินทองแก้ว นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 6,800.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 10,000.00 บาท

24.นายวิเชียร ขุนเพชร นักวิชาการ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 6,800.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 10,000.00 บาท
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25.นายไชยอุดร  ษรเดช ช่างเทคนิค 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 6,800.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 10,000.00 บาท

26.นายสุวรรณ  โชติการ นักวิชาการ ชํานาญการ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 6,800.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 10,000.00 บาท

27.นางสาวกนกวรรณ  จินดามณี นักวิชาการ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 6,800.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 10,000.00 บาท

28.นายธีรศักดิ์  สุวรรณวงศ์ นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 6,800.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 10,000.00 บาท

29.นายภาณุพงศ์  แก้วเกื้อ นักวิชาชีพ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 6,800.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 10,000.00 บาท

30.นายสุชัย  เตียวลีสกุลวัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงาน 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 6,800.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 10,000.00 บาท
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31.นายศักดิ์  หนูรินทร์ นักวิชาการ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 6,800.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 10,000.00 บาท

32.นายอนุชา  วิปุลากร นักวิชาการ 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 6,800.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 10,000.00 บาท

33.นางสาวอนงค์  แก้วคีรีวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงาน 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 6,800.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 10,000.00 บาท

34.นางสาวสุภาพร นุ่นมัน เจ้าหน้าที่บริหารงาน 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

ชํานาญการ 2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 6,800.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 10,000.00 บาท

35.นางสาวจันทร์จิรา  รัตนอุบล เจ้าหน้าที่บริหารงาน 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 6,800.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 10,000.00 บาท

36.นางสาวพรรณทิภา  รัตนวงศา เจ้าหน้าที่บริหารงาน 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 6,800.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 10,000.00 บาท
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37.นางเจนจิรา  วิศพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 6,800.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 10,000.00 บาท

38.นางสาวเยาวภา  หนูทอง เจ้าหน้าที่บริหารงาน 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 6,800.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 10,000.00 บาท

39.นายนิวัตต์  เรืองณรงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รบัผิดชอบ 6,800.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 10,000.00 บาท

40.นางสาวบุญชญา  จารุพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน 1.ฝึกอบรมระยะสั้น ตามความเหมาะสม

2.อบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ 6,800.00 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง

3.ศึกษาดูงาน 10,000.00 บาท


