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แผนภูมิแสดงการส่งบุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ 2555 

จ านวน (ครั้ง) 

จ านวน (คน) 

รายงานการพัฒนาบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2555   

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555) 

ตามที่ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ส านักคอมพิวเตอร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยได้ก าหนดเป้าหมายให้มีการพัฒนาบุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์ ใน

การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ  และได้สรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ ดังนี้ 

 สถิติการพัฒนาบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์   

ประเภทของการพฒันา
บุคลากร 

จ านวน 
(คร้ัง) 

จ านวน 
(คน) 

 

อบรม 20 48 
สัมมนา 25 38 
ประชมุ 3 6 
ดูงาน 1 10 
บรรยาย 0 0 

 

  

สรุปภาพรวมการส่งเขา้รับ

การพัฒนาบุคลากร ประจ าปี

งบประมาณ 2555 

จ านวน 

(คน) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 44 100% 
บุคลากรที่เข้ารบัการพฒันา 44 100% 
บุคลากรที่ยงัไมไ่ด้รับการ
พัฒนา 

0 0% 

 

บุคลากรท่ีเข้า
รับการพัฒนา 

44 
100% 

บุคลากรท่ียัง
ไม่ได้เข้ารับการ

พัฒนา 
0 
0% 

กราฟแสดงจ านวนบุคลากรที่เข้ารับและยังไม่ได้เขา้รับการพฒันา 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 

บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา บุคลากรที่ยังไม่ได้เข้ารับการพัฒนา 
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 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจ าปี 

 23 - 25  พฤษภาคม 2555 

ส านักคอมพิวเตอร์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เตรียมความพร้อม

องค์กรและบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์สู่อาเชียน 2015”  

ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

  

 

  



รายงานการพัฒนาบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 หน้า 3 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555) 

 

 จัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

 13 ธันวาคม  2554 

ส านักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรือ่ง “การจัดท าตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI) และสมรรถนะ( Competency)” 

ณ ห้อง 16 - 406 ชั้น 4 อาคาร 16 ส านักคอมพิวเตอร์ มศว 
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 3 - 7 กรกฎาคม  2555 

ส านักคอมพิวเตอร์จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดบริการไอทีใน

สถาบันอุดมศึกษาชั้นน า ณ National Taiwan University of Science and 

Technology (NTUST) ประเทศไต้หวัน 
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 1 สิงหาคม 2555 

ส านักคอมพิวเตอร์จัดโครงการจัดการความรู้ด้านคลาวด์คอมพิวติ้งในมหาวิทยาลัย 

(Cloud Computing in University) 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 ส านักคอมพิวเตอร์ มศว 
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 15 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2555 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาของบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์สู่ประชาคม

อาเซียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุมทางไกล (VC 1) ชั้น 4 อาคาร 16 

ส านักคอมพิวเตอร์ มศว 
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4. เว็บเพจการพัฒนาบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแหล่ง

รวบรวมข้อมูล กิจกรรม และเผยแพร่ให้บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ และผู้สนใจได้รับทราบ 

      URL : http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4674 

  

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4674
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รายละเอียดการส่งบุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ 

วันที่ หัวข้อเร่ือง ประเภท 
ค่าลงทะเบยีน 
และค่าอื่น  ๆ

สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด รายชือ่ผู้อบรม 

วันท ี14 ตุลาคม 2554 
(08.30 – 16.00 น.)  

Security Exchange 2011 สัมมนา - โรงแรมพูลแมนบางกอก คิง
เพาเวอร์ ห้องอินฟินิต ีA1-2 
บอลรูม ชั้นA G 

บริษัท เอ็ม-โซลูชันส์ 
เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
นางสาวญาดา  คนสูงดี 

วันท ี7 - 8 มกราคม 2555 Linux Security for System 
Administrator  

อบรม 10,678.60 
บาท 

CMSLearning Room (ลงสถาน ี
MRT พหลโยธิน ทางออกประต ู
5 ) อาคารพร้อมพันธุ ์2 ชั้น 2 
ถ.ลาดพร้าว ซอย 3  

บริษัท ซีเอ็มเอส เลิร์นน่ิง 
เทคโนโลย ีเซ็นเตอร ์จ ากัด  

นายชัยวัฒน ์ ช่างกลึง 
นายเฉลิมพล  ค านิกรณ์ 

วันท ี15 มกราคม 2555 
(09.00 - 17.00 น.) 

Knowledge Management with 
WordPress 

อบรม 3,640.00 บาท CMSLearning Room อาคาร
พร้อมพันธุ ์2 ชั้น 2 ห้อง 202 
ลาดพร้าว ซอย 3 

บริษัท ซีเอ็มเอส เลิร์นน่ิง 
เทคโนโลย ีเซ็นเตอร ์จ ากัด  

นายเฉลิมพล  ค านิกรณ์ 

วันท ี15 - 16 กุมภาพันธ ์
2555 

อบรมสร้างและจัดการเว็บไซต์
องค์กรด้วย Joomla 

อบรม 7,800.00  อาคารศูนย์มัลตมิีเดีย ส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

ส านักบริการคอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล 
นางสาวสมถวิล  บางค าหลวง 

วันท ี28 กุมภาพันธ ์2555 
(08.00 - 17.30 น.) 

Vmware vSeminar Series - 
Thailand 

สัมมนา - ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมแก
รนด์ ไฮแอท เอราวัณ  
กรุงเทพมหานคร 

บริษัท วีเอ็มแวร ์(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

นายพงศ์ภมูิพันธ ์ เตี๋ยอนุกูล 
นางสาวญาดา  คนสูงดี 

วันท ี15 มีนาคม 2555 
(08.30 - 16.30 น.) 

Symantec Security Day 2012  สัมมนา -  โรงแรมอโนมา บริษัท ไซแมนเทค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

นายพงศ์ภมูิพันธ ์ เตี๋ยอนุกูล 

วันท ี21 มีนาคม 2555 
(08.00 - 17.00 น.) 

Symantec 2012 Resilient Data 
Center 

สัมมนา -  โรงแรม แกรนด ์ไฮแอท 
เอราวัณ 

บริษัท ไซแมนเทค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

นายพงศ์ภมูิพันธ ์ เตี๋ยอนุกูล 

วันท ี30 มีนาคม 2555 
(13.00 - 17.00 น.) 

Wireless-as-a-default 
Workshop 

สัมมนา -  ASA Center ศูนย์การค้า
สยามดิสคัฟเวอรี ่

บริษัท ฮิวเลตต-์แพคการ์ด
(ประเทศไทย) จ ากัด 

นางสาวธันยธร  พงษ์เฉลิม 
นางสาวญาดา  คนสูงดี 

วันที ่25 เมษายน 2555  
(08.30 – 13.00 น.) 

การขอต าแหน่งทางวชิาการ สัมมนา -  ห้องประชมุใหญ ่มหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

กองการเจ้าหน้าที ่ส านักงาน
อธิการบดี 

นางพัชรินทร ์ สนธิวนิช 
นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล 
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วันที่ หัวข้อเร่ือง ประเภท 
ค่าลงทะเบยีน 
และค่าอื่น  ๆ

สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด รายชือ่ผู้อบรม 

วันที ่10 พฤษภาคม 2555 
(08.00 - 17.30 น.) 

Vmware Technology Day 2012 สัมมนา - ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมแก
รนด์ ไฮแอท เอราวัณ  
กรุงเทพมหานคร 

บริษัท วีเอ็มแวร ์(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

นายพงศ์ภมูิพันธ ์ เตี๋ยอนุกูล 

วันที ่14 – 15 พฤษภาคม 
2555 

การพัฒนาบุคลิกภาพ และ
แนวทางการพัฒนา EQ 

อบรม - จังหวัดชลบุร ี ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร  

นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ ์
นายถาวร  หงษท์อง 

วันที ่15 พฤษภาคม 2555 
(08.30 - 17.00 น.) 

Microsoft the Launch of 2012 
Business Solutions Forum 

สัมมนา - World Ballroom โรงแรมเซ็นทา
รา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

บริษัท ไมโครซอฟท(์ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

นายพงศ์ภมูิพันธ ์ เตี๋ยอนุกูล 
นางสาวญาดา  คนสูงดี 

วันที ่17 - 18 พฤษภาคม 
2555 

โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. 
ประจ าป ี2555 เรื่อง เตรียมพร้อม
บุคลากรอุดมศึกษาไทย สู่ 
อาเซียน 2015 
 

ประชุม 4,000.00  โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี ้จอม
เทียน พัทยา จังหวัดชลบุร ี

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย
บูรพาร่วมกบัที่ประชุมสภา
ข้าราชการ  พนักงาน  และ
ลูกจ้างมหาวทิยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปขมท.)  และ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) 

นายนคร  บริพนธม์งคล 
นายสันติ  สุขยานันท ์

วันที ่18 พฤษภาคม 2555 
(08.00 - 17.00 น.) 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรบั 
IPV6 

ประชุม - ห้องประชมุศาสตราจารย์
ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคาร
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ส านักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา 

นายมหทัธวัฒน ์ รักษาเกียรติศกัด์ิ 
นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

วันที ่28 - 29 พฤษภาคม 
2555 

โครงการ Windows Server 
Academic Network (WAN) 

อบรม 21,400.00  Enterprise Resources 
Training ชั้น 3 อาคารชาญอิสระ
ทาวเวอร ์

บริษัท ไมโครซอฟท(์ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

นายพงศ์ภมูิพันธ ์ เตี๋ยอนุกูล 
นายสันติ  สุขยานันท ์

วันที ่29 พฤษภาคม 2555 
(08.00 - 16.15 น.) 

แนวโนม้เทคโนโลยีสารสนเทศป ี
2555 ส าหรับสถาบันการศึกษา 

สัมมนา - ห้องประชมุนวตักรรมบวัหลวง 
อาคารจัตุรัสจามจุร ีชั้น 14  

ส านักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ร่วมกับบรษิัท เดอะ คอมมู
นิเคชั่น โซลูชั่น จ ากัด 

นายนคร  บริพนธม์งคล 
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วันที่ หัวข้อเร่ือง ประเภท 
ค่าลงทะเบยีน 
และค่าอื่น  ๆ

สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด รายชือ่ผู้อบรม 

วันที ่31 พฤษภาคม 2555 
(09.00 - 17.00 น.) 

Microsoft IT Camp 2012 
(Private Cloud  
Evaluation Software) 

สัมมนา - ห้อง Fortune Platinum ชั้น 3 
โรงแรมแกรนด ์เมอร์เคียว ฟอร์
จูน 

บริษัท ไมโครซอฟท(์ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

นายพงศ์ภมูิพันธ ์ เตี๋ยอนุกูล 
นางสาวญาดา  คนสูงดี 

วันที ่19 มิถุนายน 2555 
(13.00 - 16.00 น.) 

โครงการ Research Zone : 
Phase 64 หัวข้อเรื่อง "เทคนิค
การเก็บรวบรวมข้อมูล" 

สัมมนา                  -    ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจยั 
ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาต ิ 

ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจยั 
ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาต ิ

นายไพโรจน ์ ผาสุวรรณ์ 

วันที ่20 มิถุนายน 2555 
(09.00 - 12.00 น.) 

โครงการ Research Zone : 
Phase 64  หัวข้อเรื่อง "เทคนิค
การสร้างเคร่ืองมือและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล" 

สัมมนา                  -    ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจยั 
ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาต ิ 

ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจยั 
ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาต ิ

นายไพโรจน ์ ผาสุวรรณ์ 

วันที ่20 มิถุนายน 2555 
(13.00 - 16.00 น.) 

โครงการ Research Zone : 
Phase 64 หัวข้อเรื่อง "เทคนิค
การเลือกทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกบั
การวิจัย" 

สัมมนา                  -    ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจยั 
ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาต ิ 

ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจยั 
ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาต ิ

นายไพโรจน ์ ผาสุวรรณ์ 

วันที ่19 - 21 มิถุนายน 
2555 

การวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการพัสดุในหน่วยงานภาครัฐ 
รุ่นที ่1 

อบรม       16,000.00  ห้องจามจุรี 1 โรงแรมปทมุวัน 
ปริ้นเซส เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 

โครงการ PPTS Program นายไพโรจน ์ ผาสุวรรณ์ 

วันที ่20 มิถุนายน - 30 
กันยายน 2555 

สนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์
เจ้าของภาษา 

อบรม       12,600.00  ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
องครักษ ์

ฝ่ายบริการวชิาการ คณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

นางสุธาทิพย ์ ผนวกสุข 
นางสาวสาวิตร ี ตรีนาค 

วันที ่21 มิถุนายน 2555 
(13.00 - 16.00 น.) 

การออกแบบการวจิัยและการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมกบั
งานวิจยั 

อบรม                  -    ห้องประชมุ 3-6 อาคารส านัก
อธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยธุรกจิ
บัณฑิตย ์

ศูนย์วจิัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ์

นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ ์
นายอ านาจ  นิ่มนวล 
นายธนกฤต อุบลวัฒน์ 
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วันที่ หัวข้อเร่ือง ประเภท 
ค่าลงทะเบยีน 
และค่าอื่น  ๆ

สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด รายชือ่ผู้อบรม 

วันที ่22 มิถุนายน 2555 
(08.30 - 17.00 น.) 

WAN IT CAMP#1 Academic 
Continuity – Management and 
Virtualization for High 
availability 

สัมมนา                  -    PTS Q-House ถนนสาธร 
กรุงเทพมหานคร 
 

บริษัท ไมโครซอฟท(์ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

นายชัยวัฒน ์ ช่างกลึง 
นายเฉลิมพล  ค านิกรณ์ 
นางสาวพรทิพย ์ พงษ์สวัสดิ ์
นายสันติ  สุขยานันท ์
นายไพโรจน ์ ผาสุวรรณ์ 
นายธนรรณพ  อินตาสาย 
นายนคร  บริพนธม์งคล 

วันที ่22 มิถุนายน 2555 
(08.30 - 16.30 น.) 

การเขียนหนังสือราชการ อบรม                  -    ห้องประชมุชั้น 3 อาคารวิจยัและ
การศึกษาต่อเนื่องฯ ชั้น 3 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

กองการเจ้าหน้าที ่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

นายพงศ์ภมูิพันธ ์ เตี๋ยอนุกูล 
นางสาวญาดา  คนสูงดี 

วันที ่29 มิถุนายน 2555 
(08.30 - 16.30 น.) 

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่
ไม่ใช่การบรรยาย 

สัมมนา                  -    ห้อง 401 ชั้ 4 อาคารมาลัย หุวะ
นันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร ์

คณะท างานเชิงประเด็นการ
พัฒนาคณาจารย์ของเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 

นางสาวนฤด ี สุขล้ า 
นางสาวจิตติมา  ช่างไม ้

วันที ่3 กรกฎาคม 2555 Network CABLING Systems อบรม                  -    ห้องประชมุสุวรรณภมู ิ1 ชั้น 7 
อาคาร อินเตอร์ล้ิงค์ 

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินิ
เคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

นายเจตนิพทัธ ์ กวยทอง 

วันที ่3 - 7 กรกฎาคม 
2555 

โครงการศึกษาดงูานด้านการ
จัดบริการไอทใีน
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าใน
ประเทศไตห้วัน 

ดูงาน     350,000.00  National Taiwan University of 
Science and Technology 
(NTUST) ประเทศไต้หวัน 

ส านักคอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน ์
รองศาสตราจารย ์ดร.ณสรรค ์ผลโภค 
นายสมบุญ  อุดมพรยิง่ 
นายมหทัธวัฒน ์ รักษาเกียรติศกัด์ิ 
นางสุธาทิพย ์ ผนวกสุข 
นายพงศ์ภมูิพันธ ์ เตี๋ยอนุกูล 
นายถาวร  หงษท์อง 
นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล 
นางสาวมณฑลี  ล้ิมกิจเจรญิภรณ์ 
นางสาวจิตติมา  ช่างไม ้
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วันที่ หัวข้อเร่ือง ประเภท 
ค่าลงทะเบยีน 
และค่าอื่น  ๆ

สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด รายชือ่ผู้อบรม 

วันที ่8 กรกฎาคม 2555 การพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e 
– Government Procurement : e 
- GP) 

อบรม -  ห้องประชมุ 101 ชั้น 1 อาคาร
ใหม ่กรมบัญชีกลาง 

กรมบัญชีกลาง นางกรัณฑ์รัตน ์ ศรีกาหลง 

วันที ่9-11 กรกฎาคม 
2555 

โครงการสร้างแรงบันดาลใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานรุ่นที ่1 

สัมมนา                  -    โครงการพฒันาดอยตุง (พื้นที่
ทรงงาน) อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิและโครงการปลูก
ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ต ายล
เทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชยีงราย (ปางมะหัน) 

ศูนย์บริการวชิาการแกชุ่มชน นายปวริศร  เมธานันท ์

วันที ่10 กรกฎาคม 2555 Installation and Testing 
CABLING Systems (Advanced: 
Course 2) 

สัมมนา                  -    ห้องประชมุสุวรรณภมู ิ1 ชั้น7 
อาคาร อินเตอร์ล้ิงค์ 

บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินิ
เคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

นายเจตนิพทัธ ์ กวยทอง 

วันที ่13 กรกฎาคม 2555 
(13.00 - 16.30 น.) 

EAD : Pre-defined BI ส าหรับ
สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะ 

สัมมนา                  -    ออดิทอเรียม 3 บริษัท 
ไมโครซอฟท(์ประเทศไทย) 
จ ากัด ชั้น 38 อาคารซีอาร์ซี 
ออสซีซ่ันเพลส ถนนวิทย ุ

บริษัท ไมโครซอฟท(์ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

นายพงศ์ภมูิพันธ ์ เตี๋ยอนุกูล 
นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล 
นางสาวสุทิสา  ล้ีอนันต์ศักดิ์ศิร ิ

วันที ่7-9 สิงหาคม 2555 การด าเนินกิจกรรมบนเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
ครั้งที ่25 (WUNCA 25th) 

สัมมนา                  -    ศูนย์การประชมุนานาชาต ิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตหาดใหญ ่จังหวัด
สงขลา 

ส านักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

นายนคร  บริพนธม์งคล 
นางสาวธันยธร  พงษ์เฉลิม 
นางสาวอมรรัตน ์ เอ้ือมานะสกุล 
นายไพโรจน ์ ผาสุวรรณ์ 

วันที ่8 สิงหาคม 2555 
(08.30 - 16.00 น.) 

การคุ้มครองและรักษาสิทธิ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานวจิยั 

อบรม                  -    ห้องประชมุชั้น 2 อาคารวิจยัและ
การศึกษาต่อเนื่องสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปญัญา
และวิจยั 

อาจารย์สุพิมพ ์ วงษ์ทองแท ้
นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล 
นางพัชรินทร ์ สนธวนิช 
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วันที่ หัวข้อเร่ือง ประเภท 
ค่าลงทะเบยีน 
และค่าอื่น  ๆ

สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด รายชือ่ผู้อบรม 

วันที ่16-18 สิงหาคม 
2555 

การบริหารจัดการทางวชิาการ 
เพื่อคุณบัณฑิต มศว 

สัมมนา                  -    สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟแอนด์
สปา อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุร ี

กองบริการการศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี 

นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค 
นางสาววันทนา  ผ่องภักต ์

วันที ่21 สิงหาคม 2555 
และวันที ่2-4 กันยายน 

2555 

การพัฒนาศักยภาพนักวจิัยรุ่น
ใหม ่ประจ าป ี2555 

อบรม                  -    ห้องประชมุสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวจิัย ชั้น 19 
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ์
ดร. สาโรช บัวศรี โรงแรมเคป
ราชา จังหวัดชลบุร ี

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปญัญา
และวิจยั 

นายสันติ  สุขยานันท ์
นายธนรรณพ  อินตาสาย 

วันที ่23-24 สิงหาคม 
2555 

การบริหารการเงินการคลังและ
ระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

อบรม         
3,500.00  

โรงแรมเอบิน่าเฮ้าส์ หลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร นางชูศร ี เชาวนารมย ์

วันที ่29 สิงหาคม 2555 
(08.30 - 15.00 น.) 

โครงการศูนยบ์ริการและให้
ค าปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
ด้านวิจัย : คลินิกวิจัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
ระยะที ่2 

สัมมนา                  -    ห้องประชมุสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวจิัย ชั้น 19 
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ์
ดร. สาโรช บัวศรี 

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปญัญา
และวิจยั 

นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค 

วันที ่30-31 สิงหาคม 
2555 

การฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและ
การฝึกใช้อุปกรณ์ 

อบรม                  -    อาคารบรกิาร : ศาสตราจารย ์
ม.ล.ป่ิน มาลากุล และอาคาร
นวัตกรรม : ศาสตราจารย ์ดร. 
สาโรช บัวศร ี

ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ 
การจัดการขนส่งและความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

นางสาวสาวิตร ี ตรีนาค 
นายจักรพันธ ์อินสุด 
นายวรเศรษฐ ์ ธนะคูณเศรษฐ์ 

วันที ่4-5 กันยายน 2555 การฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและ
การฝึกใช้อุปกรณ์ 

อบรม                  -    หอดนตรีและการแสดงอโศก
มนตร ีชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : 
ศาสตราจารย ์ดร. สาโรช บัวศร ี
และอาคารส านักงานอธิการบดี
(อาคาร 9) และอาคารเรียน
นวัตกรรม : ศาสตราจารย ์ดร.
สาโรช บัวศร ี

ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ 
การจัดการขนส่งและความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล 
นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
นายทนงศักดิ ์ บุญโสม 
นายอุดร  วงษ์ไทย 



รายงานการพัฒนาบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 หน้า 15 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555) 

 

วันที่ หัวข้อเร่ือง ประเภท 
ค่าลงทะเบยีน 
และค่าอื่น  ๆ

สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด รายชือ่ผู้อบรม 

วันที ่6 กันยายน 2555 
(09.00 - 16.30 น.) 

การประชุมวิชาการ "นวัตกรรม
สังคมแห่งการเรียนรูข้ับเคล่ือน
ด้วยไอซีท ี(Socletal innovation)" 

ประชุม                  -    โรงแรมวินเซอร ์สวีทส์  สุขุมวทิ  
กรุงเทพมหานคร 

โครงการมหาวทิยาลัยไซเบอร์
ไทย ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน ์
อาจารย์อุราพร  ศุขะทตั 

วันที ่10 กันยายน 2555 
(09.00 - 17.00 น.) 

สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - 
Book) 

อบรม         
4,269.30  

ศูนย์ฝึกอบรม ซีเอ็มเอส เลิร์นน่ิง 
อาคารพร้อมพันธุ ์2 ชั้น 2 ห้อง 
202 

บริษัท ซีเอ็มเอส เลิร์นน่ิง 
เทคโนโลย ีเซ็นเตอร ์จ ากัด 

นางสาวภภัทร์สรณ์  วงศ์จิรปภทัร 

วันที ่12 กันยายน 2555 
(08.30 - 16.15 น.) 

Symantec Virtialization Day สัมมนา                  -    Siam Kimpenski Hotel  บรษิัท ไซแมนเทค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

นายอุดร  วงษ์ไทย 
นายจักรพันธ ์อินสุด 

วันที ่14 กันยายน 2555 
(08.00 - 16.30 น.) 

TechDay Windows Server 
2012 

สัมมนา                  -    ห้องแกรนด ์บอลรูม โรงแรมแช
งกรี-ลา กรุงเทพ 

บริษัท ไมโครซอฟท(์ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

นายพงศ์ภมูิพันธ ์ เตี๋ยอนุกูล 

วันที ่17-18 กันยายน 
2555 

EQ-AQ การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและความส าเร็จใน
การท างาน 

อบรม         
2,500.00  

ห้องประชมุ ประภาศน ์  อวยชยั 
ชั้น 4  อาคารอเนกประสงค์ 1 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  ท่า
พระจันทร ์  เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร  
 

ส านักเสริมศึกษาและบริการ
สังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

นางสาววิลาวัลย ์ บัวข า 

วันที ่24 กันยายน 2555 
(08.30 - 17.00 น.) 

การปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจดั
จ้างภาครัฐด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Procurement : e-GP) ระยะที ่2 

อบรม                  -    ห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ 16-
302 ชั้น 3 ส านักคอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร 

ส านักงานยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

นางกรัณฑ์รัตน ์ ศรีกาหลง 
นางสาวสาวิตร ี ตรีนาค 

วันที ่26 กันยายน 2555 
(09.00 - 18.00 น.) 

 

TICTA Expo 2012 : กลยุทธ์ไอซี
ที AEC และพิธีมอบรางวัล 
TICTA Awards 2012 

สัมมนา                  -    ห้องเลอ คองคอร์ด บอลล์รูม 
โรงแรมสวิสโซเทล เลอ 
คองคอร์ด 

ส านักงานส่งสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวรแ์หง่ชาติ (องค์การ
มหาชน) และสมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศไทย 

นายดิเรก  อึ้งตระกูล 


