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รายงานการพัฒนาบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556   

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556) 

ตามที่ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ส านักคอมพิวเตอร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยได้ก าหนดเป้าหมายให้มีการพัฒนาบุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์ ในการ
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ  และได้สรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ ดังนี้ 

1. สถิติการพัฒนาบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ 

ประเภทของ 
การพัฒนาบุคลากร 

จ านวน (คร้ัง) จ านวน (คน) 

อบรม 22 78 
สัมมนา 26 60 
ประชุม 4 16 
ดูงาน 1 5 
บรรยาย 0 0 

 

  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 

ปี พ.ศ. ประจ าเดือน 
จ านวน 
(คร้ัง) 

จ านวน 
(คน) 

2555 ตุลาคม 4 9 
พฤศจิกายน 8 23 
ธันวาคม 2 19 

2556 

มกราคม 4 12 
กุมภาพันธ ์ 2 4 
มีนาคม 7 22 
เมษายน 3 8 
พฤษภาคม 5 10 
มิถุนายน 2 6 
กรกฎาคม 8 26 
สิงหาคม 7 18 
กันยายน 1 2 

สรุปภาพรวมการส่งเข้ารับ 
การพัฒนาบุคลากร  

ประจ าปีงบประมาณ 2556 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 44 100% 
บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา 44 100% 
บุคลากรที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา 0 1% 
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แผนภูมิแสดงการพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แยกตามรายเดือน) 

จ านวน (ครั้ง) จ านวน (คน) 
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แผนภูมิแสดงการส่งบุคลากรเข้าร่วม 
การพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

จ านวน (ครั้ง) 

จ านวน (คน) 

บุคลากรท่ีเข้า
รับการพัฒนา 

44 
100% 

บุคลากรท่ียัง
ไม่ได้เข้ารับ
การพัฒนา 

0 
0% 

กราฟแสดงจ านวนบุคลากรที่เข้ารับ 
และยังไม่ได้เข้ารับการพัฒนา  
ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2556 

บุคลากรท่ีเข้ารับการพัฒนา บุคลากรท่ียังไม่ได้เข้ารับการพัฒนา 
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2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจ าปี 
 19 - 22  ธันวาคม 2555 

ส านักคอมพิวเตอร์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางด้าน ICT" ณ โรงแรมดอยตุงลอด์จ จังหวัดเชียงราย 
และศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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3. จัดการศึกษาดูงาน 
 14 - 18 สิงหาคม 2556 

ผู้บริหารและบุคลากรไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
(มหาวิทยาลัยยูนนานและมหาวิทยาลัยต้าลี่) 
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4. เว็บเพจการพัฒนาบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูล 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 

วันที ่ หัวข้อเร่ือง ประเภท 
ค่าลงทะเบียน 
และค่าอื่นๆ 

สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

วันที 17 ตุลาคม 2555 
(08.30 – 16.30 น.)  

Security Exchange 2012 ภายใต้
หัวข้อ "STAYING AHEAD ก้าวล้ า
น าหน้าเหนือภัยคุกคามใดๆ" 

สัมมนา                  -    บอลรูม A-B โรงแรมเซ็นทารา แก
รนด ์แอท เซ็นทรัลเวิลด ์ 

บริษัท เอ็ม-โซลูช่ันส ์เทคโนโลย ี
(ประเทศไทย) จ ากัด 

นายเฉลมิพล  ค านิกรณ ์

วันที 18 ตุลาคม 2555 
(08.30 – 12.00 น.)  

Infoblox IPv6 Center of 
Excellence 

สัมมนา                  -    ห้องจูเนียร์บอลรูม 2 ช้ัน 3 
โรงแรมแกรนด ์มิลเลนเนี่ยม  
สุขุมวิท 

Infoblox นายพงศ์ภูมิพันธ ์ เตี๋ยอนุกูล 

วันที 26 ตุลาคม 2555 
(09.00 – 17.00 น.)  

Microsoft IT Camp for a deep 
dive into Windows Server 
2012 

สัมมนา                  -    Microsoft Thailand Office 
38TH Floor CRC Tower All 
Seasons Place 

Microsoft Thailand  นายพงศ์ภูมิพันธ ์ เตี๋ยอนุกูล 

วันที 30 ตุลาคม 2555 
(09.00 – 12.15 น.)  

SAP Education Infoday สัมมนา                  -    SAP Thailand Office ช้ัน 9 
อาคารลเิบอร์ตีส้แควร ์สีลม 
กรุงเทพมหานคร 

SAP Thailand ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริินุช  เทียนรุง่โรจน ์
นางสาววิลาวัลย ์บัวข า 
นายพงศ์ภูมิพันธ ์เตี๋ยอนุกูล 
นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกลู 
นางสาวมณฑล ีลิ้มกิจเจริญภรณ ์
นางสาวสุทิสา ลี้อนันต์ศักดิ์ศิร ิ

วันที 15 พฤศจิกายน 2555 
 

การประชุมวิชาการ Smart Higher 
Education for ASEAN: 
Challenge & Opportunities of 
ASEAN Cyber University 
Project 

ประชุม                  -    โรงแรมวินเซอร ์สวีทส ์
กรุงเทพมหานคร 

โครงการมหาวิทยาลยัไซเบอร์
ไทย ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

นายชัยวัฒน์  ช่างกลึง 
นายปวริศร  เมธานันท ์

วันที 29-30 พฤศจิกายน 
2555 

 

สัมมนาวิชาการด้านรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาต ิครั้ง
ที ่2 

สัมมนา                  -    โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอน
เวนช่ัน ถนนวิภาวดีรังสิต 
กรุงเทพมหานคร 

กระทรวงกลาโหม และ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

นายนคร  บริพนธ์มงคล 
นายสันต ิ สุขยานันท ์

วันที 30 พฤศจิกายน 2555 
(09.00 17.30 น.) 

Microsoft IT Camp Windows8 
for IT Professionals 

สัมมนา                  -    Microsoft Thailand Office 
38TH Floor CRC Tower All 
Seasons Place 

Microsoft Thailand  นายพงศ์ภูมิพันธ ์ เตี๋ยอนุกูล 
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วันที ่ หัวข้อเร่ือง ประเภท 
ค่าลงทะเบียน 
และค่าอื่นๆ 

สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

วันที 3 ธันวาคม 2555 
(09.00 15.00 น.) 

 

การใช้งานผลิตภัณฑ ์ESET อบรม                  -    อาคารไซเบอร์เวริ์ลด ทาวเวอร ์
เลขท่ี 90 ช้ัน 24 อาคารเอ ห้อง 
เอ2403-2405 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทย
แลนด)์ จ ากัด 

นายไพโรจน ์ ผาสุวรรณ ์

วันที 18-19 ธันวาคม 2555 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดท าสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร  
ด้วยโปรแกรมจดัการคลังข้อมูลของ 
Microsoft SQL Server 2012  

อบรม                  -    ส านักคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
อาคาร 16 ห้อง 16-301 ช้ัน 3 

ส านักคอมพิวเตอร ์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

นายสมบญุ อุดมพรยิ่ง 
นางสาววิลาวัลย ์บัวข า 
นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกลู 
นายปวรุตม ์พงศ์พฤฒานนท์ 
นางสาวฐิตาภา จิโสะ 
นางสาวอมรรตัน ์เอื้อมานะสกลุ 
นายทนงศักดิ์ บุญโสม 
นายชัยวัฒน์ ช่างกลึง 
นายปวริศร เมธานันท ์
นางสาวมณฑล ีลิ้มกิจเจริญภรณ ์
นางสาวสุทิสา ลี้อนันต์ศักดิ์ศิร ิ
นางสาววันทนา ผ่องภักต ์
นายนคร บริพนธ์มงคล 
นายพงศ์ภูมิพันธ ์เตี๋ยอนุกลู 
นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ ์
นายธนรรณพ อินตาสาย 
นายสันต ิสุขยานันท ์
นายพโรจน ์ ผาสุวรรณ ์

วันที 23-25 มกราคม 2556 งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การด าเนินกิจกรรมบนเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
ครั้งท่ี 26 (WUNCA 26th & 
CIT2013&UniNoM2013)” 

ประชุม   -  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยา
เขตเฉลมิพระเกียรต ิจังหวัด
สกลนคร 

โครงการเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา (inter-
University Network : 
UniNet) 

นายสันต ิ สุขยานันท ์
นางสาวฐิตาภา  จิโสะ 
นางสาวอมรรตัน ์ เอื้อมานะสกุล 
นายวรเศรษฐ์  ธนะคูณเศรษฐ ์
นายเจตนิพัทธ ์ กวยทอง 
นายจักรพันธ์  อินสุด 
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วันที ่ หัวข้อเร่ือง ประเภท 
ค่าลงทะเบียน 
และค่าอื่นๆ 

สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

วันที 24 มกราคม 2556 โครงการด าเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ของคณะพลศึกษา เรื่อง 
"เทคนิคการท าวิจัย และการผลงาน
ทางวิชาการ (สายสนับสนุน
วิชาการ)" 

อบรม   -  ห้อง 105  อาคารศูนย์กีฬาสริินธร 
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ องครักษ ์

ส านักงานคณบด ีคณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ ์

นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค 
นายธนรรณพ  อินตาสาย 
นายชัยวัฒน์  ช่างกลึง 

วันที 24-25 มกราคม 2556 การประกวดราคาทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสต์ามระเบยีบส านัก
นายกรัฐมนตร ีพ.ศ.2549 E-
Auction 

อบรม         3,500.00  โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส ์
กรุงเทพมหานคร 

บริษัท เพอร์ซานอลไอเดยี 
จ ากัด 

นางสาวสาวิตร ี ตรีนาค 

วันที 24-25 มกราคม 2556 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

อบรม   -  โรงแรมภูริมาศบีซแอนดส์ปา จัง
หัวดระยอง 

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย 

นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
นายถาวร  หงษ์ทอง 

วันที 7 กุมภาพันธ ์2556 
(13.00 - 16.00 น.) 

 

การให้บริการเพือ่สรา้งความ
ประทับใจ 

 อบรม                   -    ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่องฯ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นายอุดร  วงษ์ไทย 
นางสาวนฤด ี สุขล้ า 
นางสาวจิตตมิา  ช่างไม ้

วันที 14 กุมภาพันธ ์2556 
(09.00 - 16.00 น.) 

Innovative Solution สัมมนา                  -    ห้องแกรนด์บอลลูม ช้ัน 5 โรงแรม 
S31 สุขุมวิท 31     

บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

นางสาวนฤด ี สุขล้ า 

วันที 5-6 มีนาคม 2556  
 

โครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน
วิชาการ เรื่อง เทคนิคการท างาน
เป็นทีม 

 อบรม   - โรงแรม เดอะ คาวาลิคาซ่า รี
สอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กองการเจ้าหน้าที ่ส านักงาน
อธิการบด ีมหาวิทยาลัยศรีนค
ริทรวิโรฒ 

นางสาวภภัทร์สรณ ์ วงศ์จิรปภัทร  
นางสาวนฤด ี สุขล้ า 
นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
นายไพโรจน ์ ผาสุวรรณ ์
นายเฉลมิพล  ค านิกรณ ์
นายอ านาจ  นิ่มนวล 

วันที 15 มีนาคม 2556 
(09.00 - 17.30 น.) 

 

IT Camps A deep dive into 
Cloud and Datacenter 
Management with System 
Center 2012 SP1 

สัมมนา  - ห้อง Auditorium อาคาร CRC 
Microsoft Thailand  

Microsoft Thailand  นายพงศ์ภูมิพันธ ์ เตี๋ยอนุกูล 



รายงานการพัฒนาบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 หน้า 9 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556) 

วันที ่ หัวข้อเร่ือง ประเภท 
ค่าลงทะเบียน 
และค่าอืน่ๆ 

สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

วันที 19 มีนาคม 2556 
(09.00 - 15.00 น.) 

Google Apps for Education สัมมนา  - ตึก CB2 ห้องประชุมจ ารัส ฉายะ
พงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

มูลนิธิซีอารเ์อ็มชาริตี ้ ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน ์
นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ ์
นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล 
นายปวริศร  เมธานันท ์

วันที 19-22 มีนาคม 2556 
 

เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงาน
พัสดุภาครัฐ หลักสูตรมือใหม ่รุ่นที ่
4 

 อบรม              9,300  ห้องบอลรูมบ ีโรงแรมปทุมวัน 
ปริ้นเซส เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 

โครงการ PPTS Program นางกรัณฑร์ัตน ์ ศรีกาหลง 

วันที 21 มีนาคม 2556 
(09.00 - 11.00 น.) 

 

การสืบค้นฐานข้อมลูสารานุกรม   อบรม   - ห้องฝึกอบรม 102  ช้ัน 1  ส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

นายปวรุตม ์ พงศ์พฤฒานนท์ 

วันที 27 มีนาคม 2556 
 

มนุษย์สัมพันธ์และจติวิทยาในการ
ท างาน 

 อบรม   - ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัย
ศรีนคริทรวโิรฒ ประสานมิตร 

กองการเจ้าหน้าที ่ส านักงาน
อธิการบด ีมหาวิทยาลัยศรีนค
ริทรวิโรฒ 

นางกรัณฑร์ัตน ์ ศรีกาหลง 
นางวรรณ ี สมบุญประเสริฐ 
นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
นายจักรพันธ์ อินสุด 
นายธนกฤต อุบลวัฒน ์
นายปวรุตม ์ พงศ์พฤฒานนท์ 
นางสาวสุทิสา  ลี้อนันต์ศักดิ์ศริ ิ

วันที 29-31 มีนาคม 2556 
 

Oracle Database 11g Release 
2 : SQL Performance Tuning 
To High Speed SQL For DBA 
and Developer 

 อบรม            15,622  อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
กรุงเทพมหานคร 

Thaitechnet (Oracle 
Academy Community) และ
บริษัทเทรนลสิต ์จ ากัด  

นางสาวพรทิพย ์ พงษ์สวัสดิ ์
นางสาวมณฑล ี ลิ้มกิจเจริญภรณ ์

วันที 1-2 เมษายน 2556  
 

การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย 
ส าหรับส่วนราชการ 

อบรม         3,500.00  โรงแรมแกรนด ์เดอ วิลล ์
กรุงเทพมหานคร 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสังคม จ ากัด 

นางชูศรี  เชาวนารมย ์

วันที 18 เมษายน 2556  
(09.00 - 12.00 น.) 

 

SWU - MOP Srinakharinwirot 
University - Management 
Development Program 

อบรม                  -    ห้องประชุมใหญ ่ ศูนย์บริการ
วิชาการ ช้ัน 15 อาคารบริการ 
ศาสตราจารย ์ม.ล.ป่ิน  มาลากลุ 

ศูนย์บริการวิชาการ  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริินุช  เทียนรุง่โรจน ์
อาจารย์อรรณพ  โพธิสุข 

วันที 23 เมษายน 2556  
(08.30 - 16.00 น.) 

 

สายสญัญาณ...ที่เหนือกว่า
มาตรฐานสากล 

สัมมนา                  -    โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ถนน
รัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค ์คอมมิวนิ
เคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

นายนคร  บริพนธ์มงคล 
นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
นายถาวร  หงษ์ทอง 
นายวรเศรษฐ์  ธนะคูณเศรษฐ ์
นายชัยวัฒน์  ช่างกลึง 



รายงานการพัฒนาบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 หน้า 10 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556) 

วันที ่ หัวข้อเร่ือง ประเภท 
ค่าลงทะเบียน 
และค่าอื่นๆ 

สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

วันที 23 เมษายน 2556  
(08.30 - 16.00 น.) 

 

สายสญัญาณ...ที่เหนือกว่า
มาตรฐานสากล 

สัมมนา                  -    โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ถนน
รัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค ์คอมมิวนิ
เคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

นายนคร  บริพนธ์มงคล 
นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
นายถาวร  หงษ์ทอง 
นายวรเศรษฐ์  ธนะคูณเศรษฐ ์
นายชัยวัฒน์  ช่างกลึง 

วันที 3 พฤษภาคม 2556 
ถึง 26 กรกฎาคม 2556 

 

ไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที ่2 
(Green ICT Masterclass: GIM2) 

อบรม     119,000.00  โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร ์
กรุงเทพมหานคร และ 

สถาบันวิทยาการ สวทช. 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริินุช  เทียนรุง่โรจน ์

วันที 9 พฤษภาคม 2556 
(12.45 - 17.00 น.)  

 

Get future ready Redefining 
the enterprise network 

สัมมนา                  -    ห้องเวิล์ดบอลรูม  โรงแรมเซ็นทา
รา แกรนด ์แอท เซ็นทรลัเวลิ์ด 

บริษัท HP Networking นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ ์
นายพงศ์ภูมิพันธ ์ เตี๋ยอนุกูล 
นางสาวธันยธร  พงษ์เฉลิม 
นางสาวญาดา  คนสูงด ี

วันที 9-10 พฤษภาคม 
2556  

 

โครงการประชุมวิชาการเครือข่าย
พัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากร
บุคคล หัวข้อ “เติมความรู้เตรยีมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน”  

ประชุม         2,500.00  โรงแรมอโมร่า จังหวัดเชียงใหม ่ ที่ประชุมสภาข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้าง
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศ (ปข
มท.) ร่วมกับ กองอาคารสถานท่ี
และสาธารณูปการ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

อาจารย์อรรณพ  โพธิสุข 
นางพัชรินทร์  สนธิวนิช 
นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล 

วันที 21 พฤษภาคม 2556 Vmware Technology Day 2013 
Datacenter Virtualization 

สัมมนา                  -    ห้องแกรนด์บอลรมู โรงแรมแก
รนด์ไฮแอท เอราวณั  

Vmware Thailand นายพงศ์ภูมิพันธ ์ เตี๋ยอนุกูล 

วันที 29 พฤษภาคม 2556 
(08.30 - 16.30 น.) 

แนวโน้มเทคโนโลยสีารสนเทศ ปี 
2556 ส าหรับสถาบันการศึกษา 

สัมมนา                  -    ห้องประชุมนวัตกรรมบัวหลวง 
อาคารจัตรุัสจามจุร ีช้ัน 14 

บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น 
โซลูช่ัน จ ากัด  

นายนคร  บริพนธ์มงคล 
นายเฉลมิพล  ค านิกรณ ์

วันที 6 มิถุนายน 2556  
(08.30 - 16.00 น.) 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานตามแนวทฤษฏีธรีซาวด ์

อบรม   -  ห้องประชุมประสาท หลักศิลา ช้ัน 
2 คณะสังคมศาสตร ์

ศูนย์บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

นางศิริศศิเกษม  วิจิตร 
นางสาวสาวิตร ี ตรีนาค 
นางสาวพรทิพย ์ พงษ์สวัสดิ ์

วันท่ี 11 มิถุนายน 2556 
(08.30 – 16.30 น.) 

 

CLOUDSEC CONFERENCE 2013 สัมมนา   -  ศูนย์การประชมุแห่งชาติสริิกิติ ์
ห้องบอลรูม 

บริษัท เทรนด ์ไมโคร (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

นายสันต ิ สุขยานันท ์
นางสาวญาดา  คนสูงด ี
นายภาคภมู ิ แสนทอง 



รายงานการพัฒนาบุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 หน้า 11 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556) 

วันที ่ หัวข้อเร่ือง ประเภท 
ค่าลงทะเบียน 
และค่าอื่นๆ 

สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

วันท่ี 4 กรกฎาคม 2556  
(09.30 – 15.40 น.) 

 

Global Digital Surveillance 
Forum (GDSF) 

สัมมนา   -  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ
เทค (BTS บางนา ทางออกท่ี 1) 
ช้ัน 2 ห้อง MR 216 

GDSF Thailand นายปวริศร  เมธานันท ์

วันท่ี 9 และ 16-17 
กรกฎาคม 2556  

(09.00 – 16.00 น.) 
 

ERP Essentials for User อบรม       99,510.00  โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร ์
กรุงเทพมหานคร 

สถาบันวิทยาการ ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ(NSTDA) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริินุช  เทียนรุง่โรจน ์
นายสมบญุ  อุดมพรยิ่ง 
นางสาววิลาวัลย ์ บัวข า 
นางสาวพรทิพย ์ พงษ์สวัสดิ ์
นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล 
นางสาวมณฑล ี ลิ้มกิจเจริญภรณ ์
นางสาวสุทิสา  ลี้อนันต์ศักดิ์ศริ ิ

วันท่ี 15-17 กรกฎาคม 
2556 

 

การด าเนินกิจกรรมบนเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
ครั้งท่ี 27 (27th WUNCA) 

ประชุม   -  มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุร ีจังหวัดกาญจนบรุ ี

โครงการเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา (inter-
University Network : 
UniNet) 

นายเฉลมิพล  ค านิกรณ ์
นางสาวธันยธร  พงษ์เฉลิม 
นางสาวญาดา  คนสูงด ี 
นายถาวร  หงษ์ทอง 
นายอ านาจ  นิ่มนวล 

วันท่ี 17-18 กรกฎาคม 
2556 

 

โครงการสร้างฐานข้อมลูโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีราบเชิงเขาตาม
พระราชด าร ิจังหวัดสระแก้ว (ระยะ
ที ่1) 

สัมมนา   -  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว 
สระแก้ว และโรงแรมอินโดจีน 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน 
ส านักงานอธิการบด ี

นางพัชรินทร์  สนธิวนิช 

วันท่ี 18 กรกฎาคม 2556 
(08.30 -17.00 น.) 

 

SAP FORUM THAILAND สัมมนา   -  เซ็นทาราแกรนด์แอนด์บางกอก 
คอนเวนช่ันเซ็นเตอร ์เซ็นทรัล 
เวิลด ์

บริษัท เอสเอพ ี(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

นางสาวมณฑล ี ลิ้มกิจเจริญภรณ ์
นางสาวสุทิสา  ลี้อนันต์ศักดิ์ศริ ิ
นางสาววันทนา  ผ่องภักต ์
นายภัทรชัย  ไชยมงคล 

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 
(10.00 -12.00 น.) 

 

โครงการ Virtual Desktop 
Infrastructure (VDI) 

สัมมนา   -  อาคาร เก็ต ออน เทคโนโลย ี2 ช้ัน 
4 ห้องประชุม 1 

 บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลย ี
จ ากัด 

นายดิเรก  อึ้งตระกูล 
นายสันต ิ สุขยานันท ์

วันท่ี 24 กรกฎาคม 2556 
(13.00 -16.00 น.) 

 

ระบบบรหิารทรัพยากร
มหาวิทยาลยั 

อบรม   -  ห้องประชุม ศาสตราจารย ์ดร.
สุดใจ  เหล่าสุนทร อาคาร
หอสมุดกลาง ช้ัน 2 

กองการเจ้าหน้าที ่ส านักงาน
อธิการบด ีมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิดรฒ 

นางกรัณฑร์ัตน ์ ศรีกาหลง 
นางสุธาทิพย ์ ผนวกสุข 
นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล 
นางสาวบุศรารักษ ์ ศรีอินทร ์
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วันที ่ หัวข้อเร่ือง ประเภท 
ค่าลงทะเบียน 
และค่าอื่นๆ 

สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

วันท่ี 25 กรกฎาคม 2556 
และวันท่ี 20-22 สิงหาคม 

2556 

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ประจ าป ี2556 รุ่นที ่4 

อบรม   -  ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวิจัย ช้ัน 19 
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ์
ดร.สาโรช  บัวศรี และโรงแรมพลู
แมน พัทยา จี จังหวัดชลบุร ี

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

นางสาวธันยธร  พงษ์เฉลิม 
นางสาวญาดา  คนสูงด ี

วันท่ี  1 สิงหาคม  - 13 
กันยายน 2556 

 (ทุกวันพฤหสับดีและวัน
ศุกร ์เวลา 09.00 - 16.30 

น.) 

ฝึกอบรมการจัดการไอซีทีส าหรับ
ผู้จัดการสายงานไอซีที รุ่นที ่4  
(ICT Management for ICT 
Manager: ITM)  

อบรม     198,000.00  โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร ์
กรุงเทพฯ และประเทศสาธารณรฐั
เกาหล ี

สถาบันวิทยาการ สวทช. 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

นายสันต ิ สุขยานันท ์
นานคร  บริพนธ์มงคล 

วันท่ี  15 สิงหาคม 2556 
(08.00 - 16.00 น.) 

โครงการอบรม พัฒนา และเสริม
ทักษะผู้ปฏิบตัิงานสารบรรณ 
รวมทั้งงานการประชุม ครั้งท่ี 3 
"ร่าง เขียน เกษียน เสนอหนังสือ
ราชการ จัดเก็บเอกสาร รายงาน
การประชุม อย่างไรให้ถูกต้อง" 

อบรม   -  ห้องประชุม 8-101 ช้ัน 8 อาคาร
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ 

กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

นางพัชรินทร์  สนธิวนิช 
นางสาวนฤด ี สุขล้ า 
นางสาวจิตตมิา  ช่างไม ้
นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ์ 

วันท่ี  16 - 18 สิงหาคม 
2556 

เพื่อส่งเสริมแนวทางการน า
จรรยาบรรณมาปฏิบัตสิ าหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

สัมมนา   -  โรงแรมอาราญานา่ ภูพิมาน รี
สอร์ท แอนด ์สปา อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

งานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

นายเฉลมิพล  ค านิกรณ ์

วันท่ี  21 สิงหาคม 2556 
(09.00 - 16.00 น.) 

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารและการให้บริการ 

อบรม   -  ห้องประชุมชั้น 2 คณะพยาบาล
ศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ องครักษ์ 

กองการเจ้าหน้าที ่ส านักงาน
อธิการบด ีมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

นายธนรรณพ  อินตาสาย 
นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ์ 

วันท่ี  21 สิงหาคม 2556 
(09.00 - 16.45 น.) 

TCS Solution Day 2013 สัมมนา   -  โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด ์
สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

บริษัท เดอะคอมมูนิเคชั่น 
โซลูช่ัน จ ากัด 

นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ ์
นายพงศ์ภูมิพันธ ์ เตี๋ยอนุกูล 

วันท่ี  22-24 สิงหาคม 
2556 

โครงการบม่เพาะคนคณุภาพ ครั้งที ่
1 "ปฐมบทคุณภาพ" 

สัมมนา   -  สามพรานริเวอรไ์ซด ์จังหวัด
นครปฐม 

ฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษา 
ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

นางศิริศศิเกษม  วิจิตร 
นางสาววันทนา  ผ่องภักต ์
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วันที ่ หัวข้อเร่ือง ประเภท 
ค่าลงทะเบียน 
และค่าอื่นๆ 

สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด รายชื่อผู้อบรม 

วันท่ี  30 สิงหาคม 2556 
(8.30 - 12.00 น.) 

ดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกใช้
อุปกรณ ์

อบรม   -  ศูนย์ดนตรีและการแสดงอโศก
มนตร ี2 ช้ัน 4 อาคารนวัตกรรม : 
ศ. ดร. สาโรช บัวศรี 

ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การ
จัดการขนส่งและความปลอดภัย 
ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

นางสาวสาวิตร ี ตรีนาค 
นายภาคภมู ิ แสนทอง 
นายภัทรชัย  ไชยมงคล 
นายถาวร  หงษ์ทอง 
นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ์ 

วันท่ี  3 กันยายน 2556 
(8.30 – 13.00 น.) 

Made your successful business 
and secure your information 

สัมมนา   -  โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 
ห้องบอลรูม 2 ช้ัน 7 

บริษัท วีบีที คอมมิวนิเคช่ัน 
จ ากัด 

นายชัยวัฒน์ ช่างกลึง 
นายปวริศร เมธานันท ์

วันที 24-25 กันยายน 
2556  

 

การบริหารความขดัแย้งในองค์กร 
รุ่นที ่12 

อบรม         5,800.00  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ถนนเสรไีทย  แขวงคลองจั่น  เขต
บางกะปิ  กรุงเทพฯ 

ส านักสริิพัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 

นางสาววิลาวัลย ์ บัวข า  


