
รายงานการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร 

ประจําปงบประมาณ 2554   

(ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554) 

ตามที่สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู สํานักคอมพิวเตอร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยไดกําหนดเปาหมายใหมีการพัฒนาบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร ใน

การเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ในดานตาง ๆ  และไดสรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ ดังนี้ 

1) สถิติการพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร   

ประเภทของการ
พัฒนาบุคลากร 

จํานวน 
(คร้ัง) 

รายงานการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2554   หนา 1 
(ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือกันยายน 2554) 

จํานวน 
(คน) 

 

อบรม 30 57 
สัมมนา 23 61 
ประชุม 12 45 
ดูงาน 2 2 

บรรยาย 1 2 

0

50

100
30 23

12

57 61

แผนภูมิแสดงการสงบุ
ประจําป

2 1

45

2 2

คลากรเขารวมการพัฒนาบุคลากร
งบประมาณ 2554

จํานวน (คร้ัง)
จํานวน (คน)

สรุปภาพรวมการสงเขารับการพัฒนาบุคลากร 

ประจําปงบประมาณ 2554 

จํานวน 

(คน) 

จํานวน 

(รอยละ) 

เปาหมาย 44 100% 

บุคลากรที่เขารับการพัฒนา 44 100% 

บุคลากรที่ยังไมไดรับการพัฒนา 0 0% 
 

 

  

บุคลากรที่เขารับ

การพัฒนา

44

100%

บุคลากรที่ยังไมได

เขารับการพัฒนา

0

0%

กราฟแสดงจํานวนบุคลากรที่เขารบัและยังไมไดเขารับการพัฒนา 
ประจําปการศึกษา 2554

บุคลากรที่เขารับการพัฒนา บุคลากรที่ยังไมไดเขารับการพัฒนา



2) จัดประชุมเชงิปฏิบัติการ ประจําป 

 29 มีนาคม 2554 - 1 เมษายน 2554 

สํานักคอมพิวเตอรจัดโครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเร่ือง “การจัดทําแผน

ยุทธศาสตร สาํนักคอมพิวเตอร ป 2555 – 2559”  

ณ สํานักคอมพิวเตอร และ โรงแรมโนโวเทล ริมเพ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ดูเอกสารไดที่ : http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=994 

   

รายงานการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2554   หนา 2 
(ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือกันยายน 2554) 

3) จัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

 21 ตุลาคม  2553 

สํานักคอมพิวเตอรจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “ทํางานอยางไรใหมีความสุข” 

ณ หองประชุม ดร.สุนทร แกวลาย ชั้น 4 อาคาร 16 สํานักคอมพิวเตอร 

ดูเอกสารไดที่  : http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=995 

 
 11 พฤศจิกายน 2553 

สํานักคอมพิวเตอรจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “มาตรฐานบริการไอทีและการ

บริหารความคิดสูองคกรแหงการเรียนรู”  

ณ หอง 16-406 ประสานมิตร และหองประชุม VC2 องครักษ ผานระบบ Video Conference 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=995


 20 - 21 เมษายน 2554 

สํานักคอมพิวเตอรจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “เทคนิคการเปนวิทยากรที่ดี” 

ณ หองอเนกประสงค (หอง 16-406) ชั้น 4 อาคาร 16 สํานักคอมพิวเตอร 

ดูเอกสารไดที่ : http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=981 

 

รายงานการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2554   หนา 3 
(ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือกันยายน 2554) 

4) ศึกษาดูงาน 

 22 ธันวาคม 2553 

โครงการ Cyber Education Center สํานักคอมพิวเตอร ไดไปศึกษาดูงานในเรื่อง

การจัดการศึกษาแบบ Cyber Education ที่ดี ในหัวขอเร่ือง "ICT Master Plan & 

Implementation"  

ณ บริษัท พีททีี ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)  

ดูเอกสารไดที่ http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=948 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=928
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=981


5) เว็บเพจการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร 

สํานักคอมพิวเตอรไดปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร เพ่ือเปนแหลง

รวบรวมขอมูล กิจกรรม และเผยแพรใหบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร และผูสนใจไดรับทราบ 

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

  

รายงานการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2554   หนา 4 
(ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือกันยายน 2554) 

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


รายงานการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2554   หนา 5 
(ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือกันยายน 2554) 

รายละเอียดการสงบุคลากรเขารวมการพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร 

วันที่ หัวขอเรื่อง ประเภท 
คาลงทะเบียน 
และคาอื่น  ๆ

สถานที่อบรม หนวยงานที่จัด รายชื่อผูอบรม 

 8  ตุลาคม 2553 
(8.00 - 17.00 น.) 

Knowledge Management End 
Users Seminar II  

สัมมนา - หองเดอะเรสซิเดนซ 303-304 
โรงแรมแกรนดไฮแอท 
เอราวัณ กรุงเทพฯ 

บริษัท Zenith Comp จํากัด นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง 

 14  ตุลาคม 2553 

(9.30 - 12.00 น.) 
การใชงานฐานขอมูล SCOPUS ครั้งที่ 
1/2553 

อบรม - หองอบรม 102 ชั้น 1 สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

ศูนยสํานักพิมพ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
นายไพโรจน  ผาสุวรรณ " 

 28  ตุลาคม 2553 

(8.30 - 13.00 น.) 
"APC Solutions Day" เพิ่มขีด
ความสามารถของดาตาเซ็นเตอร ให
เกิดประสิทธิภาพ 

สัมมนา - โรงแรมเวสติน  แกรนด 
สุขุมวิท (BTS อโศก & MMT 

สุขุมวิท) หองบอลรูม A ชั้น 7 

บริษัท ชไนเดอร อิเล็กทริค ซี
พีซีเอส(ประเทศไทย) จํากัด 

นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ์  
นายนคร  บริพนธมงคล 
นายพงศภูมิพันธ  เตี๋ยอนุกูล 

 12  พฤศจิกายน  
2553 

โครงการอบรมการปองกันความ
ปลอดภัยขอมูลคอมพิวเตอร ครั้งที่ 
10 หัวขอ "เรียนรูขั้นตอนการพัฒนา
ซอฟตแวรใหปลอดภัยตาม
กระบวนการ 
ที่ไดรับมาตรฐานระดับสากล" 

อบรม 9,309.00  ศูนยฝกอบรมระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและความ
ปลอดภัยขอมูล บริษัท เอซิส 
โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร 
จํากัด 

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็น
เตอร จํากัด 

นางสาวฐิตาภา  จิโสะ  
นางสาวนิชนันท  วงศเสงี่ยม 
นางสาวอมรรัตน  เอื้อมานะสกุล 

 15  พฤศจิกายน  
2553 

โครงการอบรมการปองกันความ
ปลอดภัยขอมูลคอมพิวเตอร ครั้งที่ 
10 หัวขอ "เรียนรูและทําความเขาใจ
แบบเจาะลึกถึงวิธีการเจาะระบบและ
การปองกัน Web Application" 

อบรม 3,103.00  ศูนยฝกอบรมระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและความ
ปลอดภัยขอมูล บริษัท เอซิส 
โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร 
จํากัด 

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็น
เตอร จํากัด 

นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล 

 15  พฤศจิกายน  
2553 

(08.30 - 16.00 น.) 

การประชุมชี้แจงการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบเครือขาย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อ
รองรับการศึกษาทั้งระบบ ป 2554  

ประชุม -  หองประชุมเอนกประสงค 
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายนคร  บริพนธมงคล 



รายงานการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2554   หนา 6 
(ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือกันยายน 2554) 

วันที่ หัวขอเรื่อง ประเภท 
คาลงทะเบียน 
และคาอื่น  ๆ

สถานที่อบรม หนวยงานที่จัด รายชื่อผูอบรม 

 16  พฤศจิกายน  
2553 

โครงการอบรมการปองกันความ
ปลอดภัยขอมูลคอมพิวเตอร ครั้งที่ 
10 หัวขอ "เรียนรูและทําความเขาใจ
เชิงลึกถึงเทคนิคในการเขียน
โปรแกรมใหมั่นคงปลอดภัย" 

อบรม 6,206.00  ศูนยฝกอบรมระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและความ
ปลอดภัยขอมูล บริษัท เอซิส 
โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร 
จํากัด 

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็น
เตอร จํากัด 

นางสาวนันทพันธ  ทองไทย 
นางสาวทิพยไพลิน  ปนโต 

 16-17  พฤศจิกายน  
2553 

การวิเคราะหและแกไขปญหา
เครือขายเบื้องตน (Basic Network 
Trouble Shooting) 

อบรม -  หอง R403 ชั้น 4 อาคาร
อํานวยการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

นายนคร  บริพนธมงคล 
นายเฉลิมพล  คํานิกรณ  

 18-19  พฤศจิกายน  
2553 

การรักษาความปลอดภัยเครือขายขั้น
สูง (Advance Network Trouble 
Shooting) 

อบรม -  หอง R403 ชั้น 4 อาคาร
อํานวยการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

นายนคร  บริพนธมงคล 
นายเฉลิมพล  คํานิกรณ  

 22  พฤศจิกายน  
2553 

โครงการอบรมการปองกันความ
ปลอดภัยขอมูลคอมพิวเตอร ครั้งที่ 
10 หัวขอ "เรียนรูการทํา Gap 
Analysis โดยใชมาตรฐาน ISO/IEC 
27006, ISO/IEC 27002, ISO/IEC 
27001, ISO/IEC 27006, ISO/IEC 
27002, ISO/IEC 27001" 

อบรม 4,173.00  ศูนยฝกอบรมระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและความ
ปลอดภัยขอมูล บริษัท เอซิส 
โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร 
จํากัด 

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็น
เตอร จํากัด 

นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ์ 

 24  พฤศจิกายน  
2553 

โครงการอบรมการปองกันความ
ปลอดภัยขอมูลคอมพิวเตอร ครั้งที่ 
10 หัวขอ "เรียนรูและทําความเขาใจ
แบบเจาะลึกถึงวิธีการเจาะระบบและ
ปองกันระบบความปลอดภัยขอมูล
ระบบ Wireless LAN" 

อบรม 3,103.00  ศูนยฝกอบรมระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและความ
ปลอดภัยขอมูล บริษัท เอซิส 
โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร 
จํากัด 

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็น
เตอร จํากัด 

นายนคร  บริพนธมงคล 



รายงานการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2554   หนา 7 
(ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือกันยายน 2554) 

วันที่ หัวขอเรื่อง ประเภท 
คาลงทะเบียน 
และคาอื่น  ๆ

สถานที่อบรม หนวยงานที่จัด รายชื่อผูอบรม 

 29  พฤศจิกายน  
2553 

(09.00 - 16.30 น.) 

การปรับระบบบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  

ประชุม - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
รังสิต 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

นางพัชรินทร สนธิวนิช 
นางสาววิลาวัลย บัวขํา  

29 - 30 พฤศจิกายน 
2553 

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน สู
ภารกิจเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร 
15 ป และการปฏิรูปประเทศไทยของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สัมมนา - รอแยลฮิลส กอลฟ  รีสอรท 
แอนด สปา จังหวัดนครนายก 

สํานักงานยุทธศาสตร 
ศูนยบริการวิชาการแกชุมชน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค 
นางสุธาทิพย  ผนวกสุข 

17 ธันวาคม 2553 
(08.30 - 16.30 น.) 

โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตรที่ 1 
ประจําปการศึกษา 2553 

อบรม -  หองประชุม ชั้น 8 สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ์ 
นางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง  
นางพัชรินทร  สนธิวนิช 
นางสาวพรทิพย พงษสวัสดิ์  
นางสาววิลาวัลย  บัวขํา 
นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง 
นางสุธาทิพย  ผนวกสุข 

23 ธันวาคม 2553 
(13.00 - 16.30 น.) 

โครงการ QA_สัญจร ประจําป
การศึกษา 2553 

ประชุม -  หองประชุม ชั้น 7 อาคารกาย
วิภาคศาสตร  คณะ
แพทยศาสตร 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ์ 
นางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง  
นางพัชรินทร  สนธิวนิช 
นางสาวพรทิพย พงษสวัสดิ์  
นายนคร  บริพนธมงคล 
นายสันติ  สุขยานันท  
นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค 
นางสุธาทิพย  ผนวกสุข 

28 ธันวาคม 2553 โครงการ Research Zone : Phase 
35 

บรรยาย -  อาคารศูนยการเรียนรูทางการ
วิจัย  สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ(วช.) 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค  
นายไพโรจน ผาสุวรรณ  



รายงานการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2554   หนา 8 
(ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือกันยายน 2554) 

วันที่ หัวขอเรื่อง ประเภท 
คาลงทะเบียน 
และคาอื่น  ๆ

สถานที่อบรม หนวยงานที่จัด รายชื่อผูอบรม 

 10 มกราคม 2554 โครงการอบรมการปองกันความ
ปลอดภัยขอมูลคอมพิวเตอร ครั้งที่ 
10 หัวขอ "เรียนรูและทําความเขาใจ
เชิงลึกเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
ระบบฐานขอมูล รวมทั้งการเฝาระวัง 
และการตรวจสอบประเมินความเสี่ยง
ระบบฐานขอมูล" 

อบรม 6,206.00  ศูนยฝกอบรมระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและความ
ปลอดภัยขอมูล บริษัท เอซิส 
โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร 
จํากัด 

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็น
เตอร จํากัด 

นางสาวสุทิสา  ลี้อนันตศักดิ์ศิริ 
นางสาวมณฑลี  ลิ้มกิจเจริญภรณ 

26-28 มกราคม 2554 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขาย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้ง
ที่ 23 (WUNCA 23rd & CIT2011)”   

ประชุม -  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา จังหวัดนครปฐม 

โครงการเครือขายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา (inter-
University Network : UniNet) 

นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ์ 
นายนคร  บริพนธมงคล 
นายสันติ  สุขยานันท 
นายเฉลิมพล  คํานิกรณ 
นายอภิชาติ  อุทธา 
นางสาวธันยธร  พงษเฉลิม 
นางสาวญาดา  คนสูงดี 
นายธนรรณพ  อินตาสาย 
นายสุเมธ  อุบลวัฒน 
นายจักรพันธ  อินสุด 

26-28 มกราคม 2554 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขาย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้ง
ที่ 23 (WUNCA 23rd & CIT2011)”   

ประชุม -  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา จังหวัดนครปฐม 

โครงการเครือขายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา (inter-
University Network : UniNet) 

นางสาววิลาวัลย  บัวขํา 
นางสาวพรทิพย  พงษสวัสดิ์ 

26-28 มกราคม 2554 โครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิง
ปฏิบัติการเครือขายรักษงานวิจัย 
"การบริหารงานวิจัย และงาน
ทรัพยสินทางปญญา" 

ดูงาน -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และโรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รี
สอรท จังหวัดนครราชสีมา 

ฝายวิจัย สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 



รายงานการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2554   หนา 9 
(ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือกันยายน 2554) 

วันที่ หัวขอเรื่อง ประเภท 
คาลงทะเบียน 
และคาอื่น  ๆ

สถานที่อบรม หนวยงานที่จัด รายชื่อผูอบรม 

24-25 กุมภาพันธ 
2554 

สัมมนาวิชาการ "รวมคิด รวมสราง : 
กลยุทธสูความสําเร็จของงานบริการ
การศึกษา" 

สัมมนา - โรงแรมเคปราชา จังหวัดชลบุรี กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นางสาววิลาวัลย  บัวขํา 
นางสาวพรทิพย  พงษสวัสดิ์ 

7 - 11 มีนาคม 2554 โครงการฝกอบรมบุคลากรดานการ
พัสดุและการจัดซื้อจัดจางสําหรับ
หนวยงานภาครัฐ สําหรับเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติในสวนกลาง 

อบรม - หองประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร
ใหม กรมบัญชีกลาง 

กรมบัญชีกลาง นางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง  
นางสุธาทิพย  ผนวกสุข 

8 มีนาคม 2554 
(13.00 – 17.00 น.) 

HP Networking Executive Seminar สัมมนา - หองแอทธินี คริสตัลฮอลล A 
ชั้น 3 โรงแรมพลาซา แอทธินี 

บริษัท ฮิวเลตต-แพคการด
(ประเทศไทย) จํากัด 

นายอภิชาติ  อุทธา  

10 มีนาคม 2554 
(08.30 - 16.45 น.) 

Smart HPC - Systems Optimized 
for High Performance Computing 

สัมมนา - โรงแรมอินเตอรคอนติเนลตัล 
กรุงเทพมหานคร 

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย 
จํากัด รวมกับ ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นายพงศภูมิพันธ  เตี๋ยอนุกูล 
นางสาวธันยธร  พงษเฉลิม 
นางสาวญาดา  คนสูงดี 

15 มีนาคม 2554 From Green to On Demand : Data 
Center that WOW 

สัมมนา - หองประชุม ชั้น 13 อาคาร
รุงโรจน 

บริษัท เดลล คอรปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จํากัด รวมกับ 
บริษัท ชไนเดอร ( ไทยแลนด ) 
จํากัด 

นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ์ 
นายพงศภูมิพันธ  เตี๋ยอนุกูล 

15 - 17 มีนาคม 2554 การบริหารงานพัสดุใหมีประสิทธิภาพ
สําหรับสวนราชการ รุนที่ 606 

อบรม 3,500.00  โรงแรมสตาร โฮเต็ล จังหวัด
ระยอง 

ศูนยสงเสริมการพัฒนาบุคลากร
เพื่อสังคม 

นางสาวสาวิตรี  ตรีนาค 

16 มีนาคม 2554 
(08.00 - 12.00 น.) 

การรักษาความปลอดภัยบน
โครงสรางแบบเวอรชวลไลเซซัน 

สัมมนา - โรงแรม Grande Centre 
Point (หอง ราชพฤกษ ชั้น 2) 

บริษัท เทรนด ไมโคร (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

นายพงศภูมิพันธ  เตี๋ยอนุกูล 
นางสาวญาดา  คนสูงดี 

16 มีนาคม 2554 
(08.30 - 16.00 น.) 

ประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาบุคลากรสําหรับการบริหาร
จัดการเครือขาย ป 2554 

ประชุม - หองประชุมเอนกประสงค  
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายนคร  บริพนธมงคล 
นายเฉลิมพล  คํานิกรณ  



รายงานการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2554   หนา 10 
(ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือกันยายน 2554) 

วันที่ หัวขอเรื่อง ประเภท 
คาลงทะเบียน 
และคาอื่น  ๆ

สถานที่อบรม หนวยงานที่จัด รายชื่อผูอบรม 

17 - 18 มีนาคม 2554 บริหารคลังภาพงายๆ ดวยโอเพน
ซอรสซอฟตแวรและฟรีแวร 

อบรม 6,000.00  หองอบรมคอมพิวเตอรชั้น 2 
อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กรุงเทพมหานคร 
 

ฝายบริการความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(STKS) สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.)  

นายปวริศร  เมธานันท  
นายดนัย  มณฑาทิพยกุล  

24 - 26 มีนาคม 2554 การบริหารงานการเงิน การคลัง และ
งบประมาณสําหรับสวนราชการ 

อบรม 3,500.00  โรงแรมสวนสุนันทา ถนนอู
ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

ศูนยสงเสริมการพัฒนาบุคลากร
เพื่อสังคม 

นางสาววิรมณ  แตงนอย 

5 เมษายน 2554 
(09.00 - 17.00 น.) 

VMware Workshop - Desktop 
Virtualization 

อบรม  -  Regus 36/F CRC Tower 
All Seasons Place 
87/2 ถนนวิทยุ ปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 

VMware ASEAN นายพงศภูมิพันธ  เตี๋ยอนุกูล 

20 เมษายน 2554 
(08.30 - 16.00 น.) 

การจัดทํามาตรฐานขอมูลอุดมศึกษา 
ปการศึกษา 2554 

ประชุม  -  หองแกรนดบอลรูม ชั้น 3 
โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค 
กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

นางสาวพรทิพย พงษสวัสดิ์  
นางสาวสุทิสา  ลี้อนันตศักดิ์ศิริ 
นางสาวมณฑลี  ลิ้มกิจเจริญภรณ 
นางสาววันทนา  ผองภักต  
นายอิสระ  สีบุญเรือง  

21 เมษายน 2554 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงาน
ระบบฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระยะที่ 3 

อบรม  -  หอง M101 และหอง M22 
สํานักบริการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล 
นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

10 พฤษภาคม 2554 โครงการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะดานไอซีที ครั้งที่ 8 
หัวขอการอบรม เทคนิคการจัดการ
ขอมูลในระบบ Hard Disk กลุมที่ 2 

อบรม - หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
สํานักคอมพิวเตอร ชั้น 3 
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ(องครักษ)  

ศูนยการศึกษาไซเบอร สํานัก
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ 



รายงานการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2554   หนา 11 
(ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือกันยายน 2554) 

วันที่ หัวขอเรื่อง ประเภท 
คาลงทะเบียน 
และคาอื่น  ๆ

สถานที่อบรม หนวยงานที่จัด รายชื่อผูอบรม 

11-12 พฤษภาคม 
2554 

The 7th National Conference on 
Computing and Information 
Technology (NCCIT 2011) 

สัมมนา - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ  

คณะกรรมการการประชุมทาง
วิชาการ NCCIT 2011 

นายพงศภูมิพันธ  เตี๋ยอนุกูล 

12 พฤษภาคม 2554 โครงการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะดานไอซีที ครั้งที่ 8 
หัวขอการอบรม ระบบฐานขอมูล
ความรวมมือ (SWU Memorandum 
Of Understanding) 

อบรม - หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
สํานักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ศูนยการศึกษาไซเบอร สํานัก
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

นายปวรุตม  พงศพฤฒานนท 

12 พฤษภาคม 2554 โครงการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะดานไอซีที ครั้งที่ 8 
หัวขอการอบรม ระบบใหบริการ
เครื่องคอมพิวเตอร ประจําหนวยงาน 
(SWU Computer Lab Service) 

อบรม - หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
สํานักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ศูนยการศึกษาไซเบอร สํานัก
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

นายอุดร  วงษไทย 

18-19 พฤษภาคม 
2554 

กาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2015 

สัมมนา - หองกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรม
โฟรวิงส สุขุมวิท 26 
กรุงเทพมหานคร 

กองวิเทศสัมพันธ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน 
อาจารยอุราพร  ศุขะทัต 
นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง 
นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ์ 
นางพัชรินทร  สนธิวนิช 

19 พฤษภาคม 2554 
(13.00 - 17.00 น.) 

Redefining Efficiency in the virtual 
era & Journey to Cloud Computing 

อบรม - Dell Office 22nd Floor, 
Empire Tower, South 
Sathorn Road  

Dell Virtual Integrated System นางสาวญาดา  คนสูงดี 

19-20 พฤษภาคม 
2554 

การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ
หนวยงาน จังหวัดนครนายก 

สัมมนา - หอประชุม คณะ
วิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อําเภอองครักษ จังหวัด
นครนายก 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นางพัชรินทร  สนธิวนิช 
 นางชูศรี  เชาวนารมย 
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วันที่ หัวขอเรื่อง ประเภท 
คาลงทะเบียน 
และคาอื่นๆ 

สถานที่อบรม หนวยงานที่จัด รายชื่อผูอบรม 

25 - 27 พฤษภาคม 
2554 

Basic Linux Administrator อบรม 5,000.00  หองอบรม SIPA ชั้น 9 ศูนย
ราชการอาคารบี 

บริษัท ไอที เบเกอรี ่จํากัด นายอภิชาติ  อุทธา  

27 พฤษภาคม 2554 
(08.30 - 16.30 น.) 

การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการ
เบิกจายในการบริหารงาน คาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ และ
คาใชจายในการฝกอบรม 

อบรม - หองเจาพระยาบอลรูม ชั้น 2 
โรงแรมเจาพระยาปารค 
กรุงเทพฯ  

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นางพัชรินทร  สนธิวนิช 
นางสุธาทิพย  ผนวกสุข 
นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค  
นางสาวจิตติมา ชางไม  

27 พฤษภาคม 2554 
(08.30 - 16.30 น.) 

กาวเขาสูการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิก
สําหรับภาคการศึกษา 

สัมมนา - หองประชุมสุธรรมอารีกุล  
อาคารสารนิเทศน 50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน  

สํานักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารวมกับบริษัท เดอะ 
คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด 

นางสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล  
นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล  
นางสาวนิภาพร  พูลสุด   
นางสาวมณฑลี  ลิ้มกิจเจริญภรณ   
นายถาวร  หงษทอง  
นายจักรพันธ อินสุด 

6 มิถุนายน 2554 
(9.00 - 14.00 น.) 

ปจจุบันและอนาคตเครือขายเพื่อ
การศึกษาแหงชาติ (NEdNet) และ
การเตรียมความพรอมโครงสราง
พื้นฐานเพื่อรองรับ IPv6 

สัมมนา - โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร 
ซอยรางน้ํา กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช  เทียนรุงโรจน 
ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน 
อาจารยสาโรช  เมาลานนท 
นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง 
นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ์ 
นางสาววิลาวัลย  บัวขํา 
นายดิเรก  อึ้งตระกูล 
นายนคร  บริพนธมงคล 

6 - 7 มิถุนายน 2554 โครงการอบรมผูปฏิบัติงานสารบรรณ
และงานการประชุม "ราง เขียน 
เกษียน เสนอหนังสือราชการ จัดเก็บ
เอกสาร รายงานการประชุมอยางไร
ใหถูกตอง" 

อบรม - หองประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัย
และการศึกษาตอเนื่องฯ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ศูนยบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นางพัชรินทร  สนธิวนิช 
นางชูศรี  เชาวนารมย 

วันที่ หัวขอเรื่อง ประเภท คาลงทะเบียน สถานที่อบรม หนวยงานที่จัด รายชื่อผูอบรม 
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และคาอื่นๆ 

7 มิถุนายน 2554 
(8.30 - 13.00 น.) 

Transforming from Traditional to 
Virtualization : How you build and 
manage it? 

สัมมนา - Ballroom III Conran Hotel 
Bangkok 

Dimension Data (Thailand) 
Ltd. 

นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ์ 
นายพงศภูมิพันธ  เตี๋ยอนุกูล 

9 มิถุนายน 2554 
(8.00 - 17.30 น.) 

VMware Technology Day 2011 อบรม - Conrad Hotel 87 Wireless 
Road, Phatumwan Bangkok 
10330, Thailand 

VMware (Thailand) Ltd. นายพงศภูมิพันธ  เตี๋ยอนุกูล 

11 - 12 และ 18 - 19 
มิถุนายน 2554 

การพัฒนาภาวะผูนําในตนเองใหเปน
ที่ยอมรับ 

อบรม 60,000.00  หอง 3104 - 3105 สํานักงาน 
ก.พ. ถนนติวานนท จังหวัด
นนทบุรี 

มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล
ไทย รวมกับสมาคมนักเรียนทุน
รัฐบาลไทย และสํานักงาน ก.พ.  

นางสาววิลาวัลย  บัวขํา 
นางพัชรินทร  สนธิวนิช 
นางสาวพรทิพย  พงษสวัสดิ์ 
นายสันติ  สุขยานันท 

14 มิถุนายน 2554 
(13.00 - 17.00 น.) 

HP networking DV Labs สัมมนา - หองบอลรูม 2 แชงกรีลา วิง 
ชั้นล็อบบี้ โรงแรงแชงกรีลา 

บริษัท ฮิวเลตต-แพคการด
(ประเทศไทย) จํากัด 

นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ์ 
นายพงศภูมิพันธ  เตี๋ยอนุกูล 

21 กรกฎาคม 2554 
(13.30 - 17.00 น.) 

 Next Generation Multiservice 
Wireless mesh Networks  
 
 

สัมมนา - โรงแรมเซนทารา แกรนด 
แอนด บางกอกคอนเวนชั่น 
เซนเตอร เช็นทรัลเวิรล หอง 
Lotus Suite 11 ชั้น 22 

บริษัท ARUBA NETWORKS นายนคร  บริพนธมงคล 
นายเฉลิมพล  คํานิกรณ  

26 - 27 กรกฎาคม 
2554 

การอนุรักษเอกสารจดหมายเหต ุ อบรม - หองปฐมบริบทและหอง
วิชชนิทรรศน อาคารประสาน
มิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นางชูศรี  เชาวนารมย 
นางสาวปนทิพย  ไชยธวัชพุทธิพร  

27 - 29 กรกฎาคม 
2554 

การดําเนินกิจกรรมบนเครือขาย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้ง
ที่ 24 (WUNCA 24th) 

ประชุม - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร
ธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

สํานักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ์ 
นายนคร  บริพนธมงคล 
นางสาวธันยธร  พงษเฉลิม 
นางสาวญาดา  คนสูงดี 
นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล 
นายเจตนิพัทธ  กวยทอง 
นายสุเมธ  อุบลวัฒน 
นายอํานาจ  นิ่มนวล 
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วันที่ หัวขอเรื่อง ประเภท 
คาลงทะเบียน 
และคาอื่นๆ 

สถานที่อบรม หนวยงานที่จัด รายชื่อผูอบรม 

27 - 29 กรกฎาคม 
2554 

การพัฒนาเครือขายนักสารสนเทศ
อุดมศึกษา : ทิศทางอุดมศึกษาไทย
บนเครือขาย NEdNet 

ประชุม - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร
ธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

สํานักอํานวยการ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

นางสาววิลาวัลย  บัวขํา 
นางสาวพรทิพย  พงษสวัสดิ์ 

1 สิงหาคม 2554 
(09.30 - 16.30 น.) 

การบริหารจัดการระบบรับตรงผาน
เคลียริ่งเฮาส (Clearinghouse) 

ประชุม - หองประชุมจามจุรี ชั้น M 
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 
กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานเลขาธิการที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย 

นางสาวพรทิพย  พงษสวัสดิ์ 
นางสาววันทนา  ผองภักต 

2 สิงหาคม 2554 
(08.30 - 17.00 น.) 

ฉลาดรู ฉลาดสู ปนฝน ขายแบรนด 
เพิ่มยอดขายดวย Facebook 
 

สัมมนา 1,300.00  หองประชุม Meeting Room 
1-2 ศูนยการประชุมแหงชาติ
สิริกิติ์ 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย 

นายปวริศร  เมธานันท  

8-9 สิงหาคม 2554 Linux Cluster อบรม 11,781.00  อาคารทรัพยแกว ทาวเวอร  
448/420 ชั้น 1 ถ.ประชาอุทิศ 
เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

Linuxgray Training Center 
Limited Partnership 

นายชัยวัฒน  ชางกลึง  

10 สิงหาคม 2554 
(08.30 - 16.30 น.) 

จุดเปลี่ยนประเทศไทย : เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ประชุม - หองประชุมแมจกิ 3 (ชั้น 2) 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอน
เวนชั่น กรุงเทพฯ 

สภาวิจัยแหงชาติ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศ
ศาสตร สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ 

อาจารยสุพิมพ  วงษทองแท 
นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
นายธนรรณพ  อินตาสาย 

16 สิงหาคม 2554 
(08.30 - 12.00 น.) 

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส 
 

อบรม - หองปฏิบัติคอมพิวเตอร คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

นางวรรณี  สมบุญประเสริฐ 

17 สิงหาคม 2554 
(08.30 - 16.45 น.) 

Get ahead with Clouds & 
virtualization 
 

สัมมนา - โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร 
หอง เบตา (Beta) ชั้น 2 

Windows ITPro นางสาวมณฑลี  ลิ้มกิจเจริญภรณ  
นายวรเศรษฐ  ธนะคูณเศรษฐ  
นางสาวญาดา  คนสูงดี 
นายชัยวัฒน  ชางกลึง  
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วันที่ หัวขอเรื่อง ประเภท 
คาลงทะเบียน 
และคาอื่นๆ 

สถานที่อบรม หนวยงานที่จัด รายชื่อผูอบรม 

20 - 24 สิงหาคม 
2554 

โครงการศึกษาดูงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ดูงาน - เมืองปกกิ่ง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สํานักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

นางสาววิลาวัลย  บัวขํา 

22 - 25 สิงหาคม 
2554 

Flash CS5 for Animation and 
Interactive 

อบรม 5,800.00  โรงเรียนอินเทอรเน็ตและการ
ออกแบบ สาขาสยามสแควร 

โรงเรียนอินเทอรเน็ตและการ
ออกแบบ 

นางสาวสมถวิล  บางคําหลวง  

24 - 25 สิงหาคม 
2554 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศัยภาพเครือขาย
ประชาสัมพันธ และโครงการจัดทํา
ฐานขอมูลภาพและขาวมหาวิทยาลัย 

สัมมนา - ฐนิชาฌรีสอรท อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ศูนยสารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

นางสาวปนทิพย  ไชยธวัชพุทธิพร  

24 - 26 สิงหาคม 
2554 

IT Architect Regional Conference 
Thailand 2011 และ Enterprise 
Architecture Intensive course 
 

สัมมนา 5,000.00  โรงแรมพูลแมน บางกอก คิง
เพาเวอร กรุงเทพมหานคร 

เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ประเทศไทย 

นางสาวสุทิสา  ลี้อนันตศักดิ์ศิริ 

1 - 2 กันยายน 2554 โครงการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
หลักสูตร "เทคนิคการเปนพิธีกร" 

อบรม - Garden Sea View Resort ศูนยพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร  มหาวทิยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

นายธนรรณพ  อินตาสาย 
นางสาวปนทิพย  ไชยธวัชพุทธิพร  

2 กันยายน 2554 
(08.30 - 15.30 น.) 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ 2553 - 
2554 "มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก" 

สัมมนา 3,000.00  หองกมลทิพย 2 โรงแรมสยาม
ซิตี้ ถนนศรีอยุธยา 
กรุงเทพมหานคร  

สถาบันคลังสมองของชาติ นางสาวสุทิสา  ลี้อนันตศักดิ์ศิริ 
นางสาววันทนา  ผองภักต 
นายอิสระ  สีบุญเรือง  

5 - 6 กันยายน 2554 โครงการบริการวิชการแกชุมชน สู
ยุทธศาสตร 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย 

สัมมนา - อาคารนวัตกรรม : 
ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัว
ศรี มศว และอาราญานา ภู
พิมาน รีสอรท & สปา อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

ศูนยบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นายดิเรก อึ้งตระกูล 
นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค 
นางสุธาทิพย  ผนวกสุข 

6 กันยายน 2554 
(08.30 - 15.30 น.) 

Achieving Hyper-Scale 
Performance with HP Instant-On 
Data-Centre 

สัมมนา - โรงแรมดุสิตธาน ีสีลม 
กรุงเทพมหานคร  

บริษัท ฮิวเลตต-แพคการด
(ประเทศไทย) จํากัด 

นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ์ 
นายพงศภูมิพันธ  เตี๋ยอนุกูล 
นางสาวธันยธร  พงษเฉลิม 



รายงานการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2554   หนา 16 
(ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือกันยายน 2554) 

 

 

วันที่ หัวขอเรื่อง ประเภท 
คาลงทะเบียน 
และคาอื่นๆ 

สถานที่อบรม หนวยงานที่จัด รายชื่อผูอบรม 

- สัมมนา TICTA Expo 2011 : Enterprise Go 
Mobile Application 

กันยายน 2554 
น.) 

7 
(09.00 - 17.00 

หองบอลลรูม ศูนยการประชุม
แหงชาติสิริกิติ์ 

สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการ
มหาชน) และสมาคม
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศไทย  

นายปวริศร  เมธานันท 
นายเจตนิพัทธ  กวยทอง 


