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รายงานการพัฒนาบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2557   

(เฉพาะระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 ถึงพฤษภาคม 2557) 

ตามที่ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ส านักคอมพิวเตอร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยได้ก าหนดเป้าหมายให้มีการพัฒนาบุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์ ใน

การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ  และได้สรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ ดังนี้ 

1. สถิติการพัฒนาบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ 

ประเภทของ 
การพัฒนาบุคลากร 

จ านวน (คร้ัง) จ านวน (คน) 

อบรม 29 47 
สัมมนา 14 49 
ประชุม 2 4 
ดูงาน 0 0 
บรรยาย 1 3 

 

  

ประจ าปีงบประมาณ 2557 

ปี พ.ศ. ประจ าเดือน 
จ านวน 
(คร้ัง) 

จ านวน 
(คน) 

2556 ตุลาคม 2 5 
พฤศจิกายน 8 22 
ธันวาคม 2 2 

2557 มกราคม 3 11 
กุมภาพันธ ์ 1 3 
มีนาคม 11 20 
เมษายน 8 15 
พฤษภาคม 11 23 

สรุปภาพรวมการส่งเข้ารับ 
การพัฒนาบุคลากร  

ประจ าปีงบประมาณ 2556 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 46 100% 
บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา 43 93% 
บุคลากรที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา 3 7% 
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แผนภูมิแสดงการส่งบุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

จ านวน (ครั้ง) 

จ านวน (คน) 
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แผนภูมิแสดงการพัฒนาบุคลากร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แยกตามรายเดือน) 

จ ำนวน (ครั้ง) จ ำนวน (คน) 

บุคลำกรที่เข้ำ
รับกำรพัฒนำ 

43 
93% 

บุคลำกรที่ยัง
ไม่ได้เข้ำรับกำร

พัฒนำ 
3 
7% 

กราฟแสดงจ านวนบุคลากรที่เข้ารับ 
และยังไม่ได้เข้ารับการพัฒนา  
ประจ างบประมาณ พ.ศ.2557 

บุคลำกรที่เข้ำรับกำรพัฒนำ บุคลำกรที่ยังไม่ได้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
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2. 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 

วันที 24 - 26 ตุลาคม 
2556 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิการ
ก าหนดราคากลางงานก่อสรา้งของ
ทางราชการ 
 

อบรม 12,000.00 โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพฯ บริษัท ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสังคม จ ากัด 

นางสุธาทิพย ์ ผนวกสุข 

นางสาวสาวิตร ี ตรีนาค 

นางสาวบุศรารักษ ์ ศรีอินทร ์

วันที 30 ตุลาคม 2556 
(08.00 - 16.30 น.) 

HP Storage Summit 2013 สัมมนา -    ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสติ
ธาน ี

Hewlett-Packard (Thailand) 
Limited 

นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ ์

นายพงศ์ภูมิพันธ ์ เตี๋ยอนุกูล 

วันที 7 พฤศจิกายน 2556 
(09.00 – 12.15 น.)  

Samsung’s  Innovative 
Technology for Future 
Education 

สัมมนา -    ช้ัน 3 โรงแรมดับเบิล้ย ู
กรุงเทพมหานคร 

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส ์
จ ากัด 

นายนคร บริพนธ์มงคล 
นายภาคภมู ิ แสนทอง 
นายชัยวัฒน์  ช่างกลึง 
นายปวริศร  เมธานันท ์

วันที 13 พฤศจิกายน 2556 
(08.30 – 16.00 น.)  

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

อบรม - ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร ์ช้ัน 6 
ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
และการสื่อสาร อาคารรัฐ
ประศาสนภักด ีศูนย์ราชการเฉลมิ
พระเกียรติฯ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ ์
นางสาวธันยธร  พงษ์เฉลิม 

วันที 14 พฤศจิกายน 2556  
(08.30 – 16.30 น.)  

ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียว
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 
for National Research 
Management System) 

สัมมนา - ห้องจูปิเตอร ์ช้ัน 3 โรงแรมมริา
เคิล แกรนด ์คอนเวช่ัน กรุง้ทพม
หานคร 

ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (ว.ช.) ร่วมกับเครือข่าย
องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาต ิ
(คอบช.) 

นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล 
นายภัทรชัย  ไชยมงคล 

วันที 14-15 พฤศจิกายน 
2556  

โครงการประชุมวิชาการเครือข่าย
พัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ 
ครั้งท่ี 2 หัวข้อ “ก้าวสู่อาเซียนอยา่ง
มั่นคง มุ่งตรงพัฒนางานให้ยั่งยืน”  

ประชุม - โรงแรมดิอิมพีเรยีลแม่ปิง จังหวัด
เชียงใหม่ 

ที่ประชุมสภาข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้าง
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 
(ปขมท.) ร่วมกับ ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริินุช  เทียนรุง่โรจน ์
นางพัชรินทร์  สนธิวนิช 
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วันที่ หัวข้อเร่ือง ประเภท 
ค่าลงทะเบยีน 
และค่าอื่น  ๆ

สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด รายชือ่ผู้อบรม 

วันที 18 พฤศจิกายน 2556  
(09.00 - 15.00 น.) 

การใช้ผลิตภัณฑ ์ESET Endpoint 
Solution 

อบรม - ช้ัน 24 อาคาร Cyber Wald 
Tower 

บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทย
แลนด)์ 

นายดิเรก  อึ้งตระกูล 

วันที 18-19 พฤศจิกายน 
2556  

โครงการอบรมแนวปฏิบตัิการ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการและ
การวิเคราะหผ์ลผลติ ผลลัพธ์ 
ผลกระทบ 

อบรม - โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส 
พัทยา 

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน 
ส านักงานอธิการบด ี

นางสุธาทิพย ์ ผนวกสุข 
นางกรัณฑร์ัตน ์ ศรีกาหลง 
นางศิริศศิเกษม  วิจิตร 
นายไพโรจน์  ผาสุวรรณ ์
นางสาวจิตตมิา  ช่างไม ้

วันที 26 พฤศจิกายน 2556  
(08.30 - 17.00 น.) 

Microsoft TechDays 2013 สัมมนา                  -    ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรีลา 
กรุงเทพมหานคร 

Microsoft (Thailand) 
Limited 

นายนคร บริพนธ์มงคล 
นายพงศ์ภูมิพันธ ์ เตี๋ยอนุกูล 
นายภาคภมู ิ แสนทอง 

วันที 28 พฤศจิกายน 2556  
(08.30 - 16.00 น.) 

"TE Connectivity Roadshow 
2013" - INTELLIGENT DATA 
CENTER With 100Gbps and 
Beyond 

สัมมนา                  -    เซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรัล
ลาดพร้าว 

TE Connectivity นายภาคภมู ิ แสนทอง 
นายธนกฤต อุบลวัฒน ์

วันที 2 ธันวาคม 2556 
(09.00 – 15.00 น.)  

การใช้ผลิตภัณฑ ์ESET Endpoint 
Solution 

อบรม - อาคาร Cyber Wald Tower  
ถนนรัชดาภิเษก  ห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 

บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทย
แลนด)์ 

นายไพโรจน ์ ผาสุวรรณ ์

วันที 16-20 ธันวาคม 2556 Network System 
Administration Techniques for 
IT Professionals: การพัฒนา
ทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย 

อบรม 18,700.00  สถาบันวิทยาการ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ อาคารมหานครยิบซัม่ 
ช้ัน 21A  
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

สถาบันวิทยาการ ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

นางสาวธันยธร  พงษ์เฉลิม 

วันที 21 มกราคม 2557 
(08.30 – 16.30 น.)  

Dell's storage solutions keep 
your data as flexible as you 

สัมมนา - Swissotel Le Concorde บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลย ี นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ ์
นางสาวธันยธร  พงษ์เฉลิม 
นางสาวญาดา  คนสูงด ี
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วันที่ หัวข้อเร่ือง ประเภท 
ค่าลงทะเบยีน 
และค่าอื่น  ๆ

สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด รายชือ่ผู้อบรม 

วันที 29 - 31 มกราคม 
2557 

การด าเนินกิจกรรมบนเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
ครั้งท่ี 28 (WUNCA28th& 
CIT2014&UniNOM2014) 

สัมมนา - อาคารศาสตราจารย ์ดร.สุชาต ิ
อุปถัมภ ์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

โครงการเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา (inter-
University Network : 
UniNet) ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 

นายสันต ิ สุขยานันท ์
นายธนรรณพ  อินตาสาย 
นายเฉลมิพล  ค านิกรณ ์
นายธนกฤต  อุบลวัฒน์ 

วันที 29 - 31 มกราคม 
2557 

โครงการบม่เพาะคนคณุภาพ รุ่นที ่
1 เรื่อง "บริหารแผนอย่างคณุภาพ" 
(รอบที ่2) 

สัมมนา - โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษา 
ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

นางพัชรินทร์  สนธิวนิช 
นางกรัณฑร์ัตน ์ ศรีกาหลง 
นางสุธาทิพย ์ ผนวกสุข 
นางสาวบุศรารักษ ์ ศรีอินทร ์

วันที 10 – 11 และ 17 - 
18  กุมภาพันธ ์2557  

โครงการสัมมนาด้านการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปี 
2556 

สัมมนา  - วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัด
สระแก้ว และรอยลัฮิลล ์กอล์ฟ รี
สอร์ท แอนด ์สปา จังหวัด
นครนายก  

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

นายไพโรจน ์ ผาสุวรรณ ์
นางศิริศศิเกษม  วิจิตร 
นางสาวจิตตมิา  ช่างไม ้

วันที 11 มีนาคม 2557  
(08.30 - 16.00 น.) 

สัมมนาวิชาการระดับชาติด้าน e-
Learning เรื่อง "A day of future 
with e-Learning" 

 สัมมนา  2,000.00  ห้องประชุมปิ่นน้อย ช้ัน 4 อาคาร
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล 

นายปวริศร  เมธานันท ์

วันที 11 มีนาคม 2557  
(13.00 - 16.30 น.) 

Total Data Center Solution for 
Build Up Your Business 

 สัมมนา  -  โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 
รัชดา ห้องสโรชา ช้ัน 3 

บริษัท เน็ต ไบร์ท จ ากัด นายพงศ์ภมูิพันธ ์ เตี๋ยอนุกูล 

นางสาวญาดา  คนสูงดี 
นายภาคภมู ิ แสนทอง 

นายธนกฤต อุบลวัฒน ์

วันที 17 มีนาคม 2557  Querying Microsoft SQL Server 
2012 

 อบรม  -  เลขท่ี 1770 อาคาร โอเอไอ ทาว
เวอร์ (ตึกพรรคเพื่อไทย) อาคาร 3 
ช้ัน 2 

บริษัท เซอร์ตดิ์ เทรนนิ่ง เซ็น
เตอร์ จ ากัด  

นางสาวสุทิสา  ล้ีอนันต์ศักดิ์ศิร ิ
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วันที่ หัวข้อเร่ือง ประเภท 
ค่าลงทะเบยีน 
และค่าอื่น  ๆ

สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด รายชือ่ผู้อบรม 

วันที 17 - 21 มีนาคม 
2557  

Configuring Advanced 
Windows Server 2012 Services 

 อบรม  10,700.00  บริษัท อีอาร์ที เลอร์นนิ่ง อัลลาย
แอนซ์ จากัด ช้ัน 2 อาคารเสรมิ
มิตรทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

บริษัท อีอาร์ที เลอร์นนิ่ง อัล
ลายแอนซ์ จ ากัด 

นายภาคภมู ิ แสนทอง 

วันที 17 - 21 มีนาคม 
2557  

การออกแบบและทดสอบซอฟแวร์ 
(Software Testing) 

 อบรม  28,050.00  สถาบันวิทยาการ สวทช. เลขท่ี 
539/2 ช้ัน 21A อาคารมหานคร
ยิบซั่ม ถนนศรีอยุธยา แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 

สถาบันวิทยาการ สวทช.  นางสาวฐิตาภา  จิโสะ 
นางสาวกัลยา  พันธุมะผล 

วันที 17 และ 30-31 
มีนาคม 2557 และ 1 

เมษายน 2557 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจยัรุน่
ใหม่ ประจ า 2557 รุ่น 1 

 อบรม  -  ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวิจัย ช้ัน 19 
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรช บัวศรี และโรงแรมภูริ
มาศบีซโฮเต็ลแอนดส์ปา จังหวัด
ระยอง  

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

นายวรเศรษฐ ์ ธนะคูณเศรษฐ์ 

นายอุดร  วงษไ์ทย 

วันที 20 - 21 มีนาคม 
2557  

Web Creative Workflow  อบรม  13,800.00  อาคารเดอะ คอนเน็คชั่น 
กรุงเทพมหานคร 

บริษัท แอมอราวน์ จ ากัด (Next 
Flow) 

นางสาวอมรรัตน ์ เอ้ือมานะสกุล 

นายกฤษดา  ศรีสกุล 
วันที 24 - 28 มีนาคม 

2557  
Server Virtualization with 
Windows Server Hyper-V and 
System Center 

 อบรม  10,165.00  บริษัท Isonet จ ากัด อาคารอาร์
เอสทาวเวอร์ ช้ัน 15 เลขท่ี 
121/56 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

บริษัท ไอโซเน็ท จ ากดั นายพงศ์ภมูิพันธ ์ เตี๋ยอนุกูล 

วันที 24 - 28 มีนาคม 
2557  

Hardening and Auditing 
Network Infrastructure 

 อบรม  19,821.75  อาคารเดอะมิลเลนเนีย ห้อง 2101 
ช้ัน 21 ถนนหลังสวน แขวงสวน
ลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 

บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็น
เตอร์ จ ากัด 

นางสาวญาดา  คนสูงดี 

วันที 27 มีนาคม 2557  
(13.30 17.30 น.) 

Private Cloud Computing 
Solution 

 สัมมนา  -  ช้ัน 3  อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

บริษัท สยามเน็ทเวอร ์แอน 
คอมพิวเตอร ์

นายสุกิจ  วินัยธรรม 
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วันที่ หัวข้อเร่ือง ประเภท 
ค่าลงทะเบยีน 
และค่าอื่น  ๆ

สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด รายชือ่ผู้อบรม 

วันที 28- 29 มีนาคม 2557  กฎหมายและระเบยีบส าหรับงาน
การคลัง 

 อบรม  4,000.00  ห้องแกรนด์บอลรมู  ช้ัน 7  
โรงแรมทองธารา รเิวอร์วิว 
กรุงเทพฯ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

นางสุธาทิพย ์ ผนวกสุข 

นางชูศร ี เชาวนารมย ์

วันที 31 มีนาคม 2557  
(08.30 - 16.00 น.) 

โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ บรรยาย  -  ห้องประชุม 8101 ช้ัน 8 อาคาร
ส านักหอสมุดกลาง 

ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

นางสาวฐิตาภา  จิโสะ 
นายปวริศร  เมธานันท ์

นางสาวนฤด ี สุขล้ า 
วันที 1 และ 29 เมษายน 
และวันท่ี 17 มิถุนายน 

2557  

การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษด้วยสื่อ
ออนไลน ์รุ่นที ่3 

 อบรม  - ห้องปฏิบัติการภาษา ช้ัน 5 อาคาร
เรียนรวม  

ส านักนวัตกรรมการเรยีนรู้ 
มหาวิทยาลยัศรีครินทรวิโรฒ 

นายปวรุตม ์ พงศ์พฤฒานนท์ 

วันที 3 เมษายน, 1 
พฤษภาคม และ 29 

มิถุนายน 2557  

การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษด้วยสื่อ
ออนไลน ์รุ่นที ่5 

 อบรม  - ห้องปฏิบัติการภาษา(ห้อง 501) 
ช้ัน 5 อาคารเรยีนรวม  

ส านักนวัตกรรมการเรยีนรู้ 
มหาวิทยาลยัศรีครินทรวิโรฒ 

นางสาวธันยธร  พงษ์เฉลิม 
นางสาวญาดา  คนสูงด ี
นายภาคภมู ิ แสนทอง 

วันท่ี 8-11 เมษายน 2557 Developing Business 
Intelligence Solutions with 
Microsoft SQL Server 2012 

อบรม 13,375.00  อาคาร OAI Tower Building 3 
ช้ัน 2  เลขท่ี 1170 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม ่บางกะปิ ห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

Certified Technical Training 
Center Co., Ltd. 

นางสาวสุทิสา  ลี้อนันต์ศักดิ์ศริ ิ

วันที 10 เมษายน และวันท่ี 
7-8 พฤษภาคม 2557  

โครงการบม่เพาะคนคณุภาพ รุ่นที ่
1 ครั้งท่ี 4  "วิจัยสถาบันเพื่อการ
พัฒนา" 

สัมมนา - โรงแรมเอส 31 (S31) สุขุมวิท 31 
กรุงเทพมหานคร และโรงแรมการ์
เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัด
ชลบุร ี

ฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษา 
ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

นางสาววิลาวัลย ์ บัวข า 
นางศิริศศิเกษม  วิจิตร 
นายไพโรจน ์ ผาสุวรรณ ์
นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล 
นายภัทรชัย  ไชยมงคล 
นางสาววันทนา  ผ่องภักต ์

วันที 21-25 เมษายน 2557  Accelerate Mobile App 
Development by Sencha 
Touch2 Framework 

อบรม 13,910.00  ห้องอบรมช้ัน 3 อาคารซอฟต์แวร์
พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด 
นนทบุรี 

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ประเทศไทย ศูนย์บริหารจดัการ
เทคโนโลย ีภายใต้ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

นายภัทรชัย  ไชยมงคล 
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วันที่ หัวข้อเร่ือง ประเภท 
ค่าลงทะเบยีน 
และค่าอื่น  ๆ

สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด รายชือ่ผู้อบรม 

วันที 24 เมษายน และวันท่ี 
15 - 17 พฤษภาคม 2557 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจยัรุน่
ใหม ่ประจ า 2557 รุ่น 2 

อบรม - ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวิจัย ช้ัน 19 
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ์
ดร.สาโรช บัวศรี และโรงแรม
สปริงฟิลด ์วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ 
สปา 

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

นางสาวอมรรตัน ์ เอื้อมานะสกุล 

วันที 26-27 เมษายน และ
วันที 3-4 พฤษภาคม 2557 

Cisco Certified Network 
Associate (CCNA) 

อบรม 19,900.00  ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training 
Center ห้อง1E อาคารวังเด็ก 4 
ถนนวิภาวดีรังสติ ซอย 3 แขวง
จอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN 
Training Center  

นายจักรพันธ์  อินสุด 

วันที 28-30 เมษายน 2557 ITIL V3.0 Foundation 
Certification and Workshop 

อบรม 19,260.00  บริษัท อเมริกัน อินฟอร์เมชั่น ซิส
เต็ม จ ากัด ถนนรัชดาภเิษก แขวง
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

บริษัท อเมริกันอินฟอร์เมชั่นซิส
เต็ม จ ากัด 

นายไพโรจน ์ ผาสุวรรณ ์

วันที 5 - 7 พฤษภาคม 
2557 

Network Administrator Over 
all basic (NS01) 

อบรม 2,211.00 ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training 
Center ห้อง1E อาคารวังเด็ก 4 
ถนนวิภาวดีรังสติ ซอย 3 แขวง
จอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN 
Training Center  

นายขจรวุฒิ  มณีฉาย 

วันที 12 - 14 พฤษภาคม 
2557 

Windows Server 2008R2 Over 
all basic level 1 (WS2008R2-
L1) 

อบรม 2,211.00 ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training 
Center ห้อง1E อาคารวังเด็ก 4 
ถนนวิภาวดีรังสติ ซอย 3 แขวง
จอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN 
Training Center  

นายจักรพันธ์  อินสุด 

วันที 18 พฤษภาคม ถึง
วันท่ี 29 มิถุนายน 2557 

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค อบรม - โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี สาขา
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนแสงทองเทคโนโลย ี นายธนรรณพ  อินตาสาย 
นายอ านาจ  นิ่มนวล 

วันที 19 - 21 พฤษภาคม 
2557 

Windows Server 2008R2 Over 
all basic level 2 (WS2008R2-
L2) 

อบรม 2,211.00 ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training 
Center ห้อง1E อาคารวังเด็ก 4 
ถนนวิภาวดีรังสติ ซอย 3 แขวง
จอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN 
Training Center  

นายอ านาจ  นิ่มนวล" 
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วันที่ หัวข้อเร่ือง ประเภท 
ค่าลงทะเบยีน 
และค่าอื่น  ๆ

สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด รายชือ่ผู้อบรม 

วันที 19 - 23 พฤษภาคม 
2557 

Network/Internet Forensic and 
Intrusion Log Analysis 

อบรม  27,953.75  บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็น
เตอร์ จ ากัด ถนนหลังสวน แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็น
เตอร์ จ ากัด 

นายจักรพันธ์  อินสุด 

วันที 22 พฤษภาคม 2557 โครงการบม่เพาะคนคณุภาพ รุ่นท่ี 
1 ครั้งท่ี 5 "เทคนิคการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) เพื่อมุ่งสู่องค์การ
คุณภาพ" 

สัมมนา - โรงแรม เอเทเรียม ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 

ฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ ์
นายนคร  บริพนธ์มงคล 
นางสาวธันยธร  พงษ์เฉลิม 
นางสาวญาดา  คนสูงด ี
นายไพโรจน์  ผาสุวรรณ ์
นายธนรรณพ  อินตาสาย 
นายเฉลมิพล  ค านิกรณ ์
นางสาววันทนา  ผ่องภักต ์

วันที 22 - 23 พฤษภาคม 
2557 

โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. 
ประจ าปี 2557 เรื่อง “อนาคต
อุดมศึกษาไทย บุคลากรสุขใจ : 
อุดมศึกษาไทยก้าวหน้า 

ประชุม 5,600.00 โรงแรมเดอะรอยัล พาราไดซ์ หาด
ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 

ที่ประชุมสภาข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้าง
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 
(ปขมท.) ร่วมกับ สภา
ข้าราชการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

นายสมบญุ  อุดมพรยิ่ง 
นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล 

วันที 22 - 23 พฤษภาคม 
2557 

Wireless Over all basic อบรม 2,211.00 ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training 
Center ห้อง1E อาคารวังเด็ก 4 
ถนนวิภาวดีรังสติ ซอย 3 แขวง
จอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN 
Training Center  

นายจักรพันธ์  อินสุด 

วันที 23 - 24 พฤษภาคม 
2557 

โครงการเสรมิสร้างแรงบันดาลใจ
เพื่อการท างานอย่างมีความสุข 

อบรม - โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รี
สอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

นางสาวจันทนา  หมืน่พันธ ์
นางวรรณี  สมบุญประเสริฐ 
นางสาวจิตตมิา  ช่างไม ้
นางสาวนฤดี  สุขล้ า" 



รายงานการพัฒนาบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 หน้า 10 
((เฉพาะระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 ถึงพฤษภาคม 2557) 

 
 
 
 
 
 
 

วันที ่ หัวข้อเร่ือง ประเภท 
ค่าลงทะเบียน 
และค่าอืน่  ๆ

สถานทีอ่บรม หน่วยงานทีจ่ัด รายชื่อผู้อบรม 

วันที 28 - 30 พฤษภาคม 
2557 

Profession Networking 
Workshop level 1 (NS02) 

อบรม 2,211.00 ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training 
Center ห้อง1E อาคารวังเด็ก 4 
ถนนวิภาวดีรังสติ ซอย 3 แขวง
จอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN 
Training Center  

นายขจรวุฒิ  มณีฉาย 

วันที 30 พฤษภาคม 2557 
(09.00 – 17.00 น.) 

การพัฒนากระบวนการการท างาน
ด้วย Lean Government 

อบรม - ห้องประชุมส านักพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ช้ัน 8 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยั
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 

อาจารย์อรรณพ  โพธิสุข 


