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การพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ   2556 

 

ที ่ การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในวิชาการและวิชาชีพ 

หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

1 นายพิชัย  เล่งพานิชย์  (ผู้บริหาร)  

1.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

1.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

1.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

1.4    

2 นางพัชลีกานต์    ประภาธนาสิริ  (นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ)  

2.1 อบรมสัมมนาการบริหารจัดการด้านการเงินของ
หน่วยงานภาครัฐ “ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ” 

กองคลัง มข. 30 กรกฎาคม 2556 
ส านักงานอธิการบดี 

2.2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

2.3 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

2.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

3 นายธวัช    รัตนมนตรี  (นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ)  

3.1 กลยุทธ์ประหยัดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายด้านงานพิมพ์ให้
องค์กร 
 
 

 บริษัท ฮิวเลตต์-แพค
การ์ต (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

26 ตุลาคม 2555 
โรงแรมพูลแมน 
ขอนแก่น 
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3.2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

3.3 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

3.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

3.5    

3.6    

4 นายบุญญฤทธิ์   สมบัติหลาย  (นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ)  

4.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

4.2  โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

4.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

4.4    

5 นางเอื้องฟ้า   วรรณสิทธิ์  (นักวิชาการศึกษาช านาญการ)  

5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท ามาตรการอนุรักษ์พลังงาน  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

กองอาคารและสถานที่ 
มข. 

2 พ.ย.55 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5.2 Sspec107 การจัดประชุมและการบันทึกรายงานผลการ
ประชุม 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 30 พ.ย.2555   
อาคารพิมล  กลกิจ 

5.3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

5.4 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

5.5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

5.6    

5.7    
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6 นางประคอง  เชียงนางาม  (นักวิชาการพัสดุช านาญการ)  

6.1 Sspec103 การคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงาน 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษญ์ 29  พ.ย.56 
อาคารพิมล กลกิจ 

6.2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

6.3 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

6.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

7 นายประภาพรณ์    ขันชัย   (นักวิชาการศึกษาช านาญการ)  

7.1 การระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์และนโยบาย 
 

กองสื่อสารองค์กร 
ส านักงานอธิการบดี 

23-26 เมษายน 2556  
ณ ชื่นวาริน รีสอร์ท จ.
ระยอง 

7.2 การสร้างสื่อเรียนรู้แบบ Interactive  ด้วย Adobe  
Digital Publishing Suite (ส าหรับ  iPad) 

ส านักนวัตกรรมการ
เรียนการสอน 

5  สิงหาคม 2556 
ส านักนวัตกรรมฯ 

7.3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

7.4 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

7.5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

8 นางสาวประภาพร   ปิ่นใจ  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ)  

8.1 Score201 การพัฒนาผลการปฏิบัติงานระดับช านาญ
การ 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 20 สิงหาคม – 22 
พฤศจิกายน 2556 

8.2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

8.3 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

8.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” จ.เพชรบูรณ์ 

9 นางสาวเดือนเพ็ญดาว   ชิวพิมาย  (นักวิชาการศึกษาช านาญการ)  

9.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

9.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

9.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

10 นางส าเนียง    สมภาร   (พนักงานพิมพ์ ส 2)  

10.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

10.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

10.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

10.4    

11 นางวิภาดา    มีแวว    (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3)  

11.1 Score201 การพัฒนาผลการปฏิบัติงานระดับช านาญ
การ 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 20 สิงหาคม – 22 
พฤศจิกายน 2556 

11.2 โครงการสร้างเครือข่ายนักพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ส าหรับผู้ดูแลและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 26-30 สิงหาคม 2556  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

11.3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

11.4 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

11.5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

11.6    
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12 นางรชตวรรณ   พรมภักดี (นักวิชาการศึกษา)  

12.1 Sspec107 การจัดประชุมและการบันทึกรายงานผลการ
ประชุม 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 30 พ.ย.2555   
อาคารพิมล  กลกิจ 

12.2 Score201 การพัฒนาผลการปฏิบัติงานระดับช านาญ
การ 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 20 สิงหาคม – 22 
พฤศจิกายน 2556 

12.3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

12.4 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

12.5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

13 นางสาวนิภาพรรณ   ชัยเดชทยากุล   (เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา )  

13.1 Mcore101 ก้าวแรกสู่การบริหารส าหรับสายสนับสนุน 
 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 27 มีนาคม – 30 
สิงหาคม 2556 

อาคารพิมล กลกิจ 
13.2    

13.3    

13.4    

13.5    

13.6    

14 นางสาวลลดา   สินธุพันธ์   (นักวิชาการศึกษา  )  

14.1 Mcore101 ก้าวแรกสู่การบริหารส าหรับสายสนับสนุน 
 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 27 มีนาคม – 30 
สิงหาคม 2556 

อาคารพิมล กลกิจ 
14.2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  

กลกิจ 
ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 

อาคารพิมล กลกิจ 
14.3 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ

ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

14.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” จ.เพชรบูรณ์ 

15 นางสาวชลาลัย   วานมนตรี   (นักวิชาการศึกษา  )  

15.1 Sspec103 การคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงาน 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษญ์ 29  พ.ย.56 
อาคารพิมล กลกิจ 

15.2 Mcore101 ก้าวแรกสู่การบริหารส าหรับสายสนับสนุน 
 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 27 มีนาคม – 30 
สิงหาคม 2556 

อาคารพิมล กลกิจ 
15.3 โครงการแนวทางการอ่านและเขียนเพ่ือการอ้างอิง

งานวิจัยอย่างเหมาะสม 
บัณฑิตวิทยาลัย 20 ก.พ. 2556 

อาคารพิมล กลกิจ 
16 นายประหยัด    สืบเมืองซ้าย  (นักสารสนเทศ )  

16.1 โครงการสร้างเครือข่ายนักพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ส าหรับผู้ดูแลและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 26-30 สิงหาคม 2556  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

16.2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

16.3 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

16.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

16.5    

 นายทิวากร   กาเจริญ  (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)  

17.1 การสร้างสื่อเรียนรู้แบบ Interactive  ด้วย Adobe  
Digital Publishing Suite (ส าหรับ  iPad) 

ส านักนวัตกรรมการ
เรียนการสอน 

5  สิงหาคม 2556 
ส านักนวัตกรรมฯ 

17.2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

17.3 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

17.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

17.5    
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18 นางสาวกาญจนา   บุศรีค า (นักวิชาการเงินและบัญชี)  

18.1 อบรมสัมมนาการบริหารจัดการด้านการเงินของ
หน่วยงานภาครัฐ “ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ” 

กองคลัง มข. 30 กรกฎาคม 2556 
ส านักงานอธิการบดี 

18.2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

18.3 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

17.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

18.5    

18.6    

18.7    

19 นางสาววาสนา   จงจิตกลาง  (นักวิชาการเงินและบัญชี)  

19.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

19.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

19.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

19.4    

20 นายปานเทพ   เลี่ยวเทียนไชย (นักวิชาการศึกษา)  

20.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

20.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

20.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 
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21 นางสาวสมยงค์   แหล่ยัง   (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)  

21.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

21.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

21.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

21.4    

22 นางสาวผ่องศรี   เป้งสะท้าน  (เจ้าหน้าที่ธุรการ)  

22.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

22.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

22.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

23 นายสุพันธ์  ขันตา  (พนักงานขับรถยนต์)  

23.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

23.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

23.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

23.4    

24 นางสาวเสาวลักษณ์   ราช า  (นักวิชาการศึกษา)  

24.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

24.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 
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24.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

25 นางสาวเรณุกา   นามพิกุล  (นักวิชาการศึกษา)  

25.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

25.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

25.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

26 นางสาววรรณภา   สีดาพล  (นักวิชาการศึกษา)  

26.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

26.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

26.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

26.4    

27 นางสาวพัชริดา  ใหลสุข (นักวิชาการศึกษา)  

27.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

27.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

27.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

28 นางสาวอุมาพร  ปาลสาร  (พนักงานธุรการ)  

28.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

28.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 
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และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

28.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

29 นายชาลี   พรหมอินทร์  (นักวิชาการศึกษา)  

29.1 การสร้างสื่อเรียนรู้แบบ Interactive  ด้วย Adobe  
Digital Publishing Suite (ส าหรับ  iPad) 

ส านักนวัตกรรมการ
เรียนการสอน 

5  สิงหาคม 2556 
ส านักนวัตกรรมฯ 

29.2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

29.3 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

29.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

30 นางสาวภคปภา   เวชกิจ  (นักวิชาการศึกษา)  

30.1 การระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์และนโยบาย 
 

กองสื่อสารองค์กร 
ส านักงานอธิการบดี 

23-26 เมษายน 2556  
ณ ชื่นวาริน รีสอร์ท จ.
ระยอง 

30.2 การสร้างสื่อเรียนรู้แบบ Interactive  ด้วย Adobe  
Digital Publishing Suite (ส าหรับ  iPad) 

ส านักนวัตกรรมการ
เรียนการสอน 

5  สิงหาคม 2556 
ส านักนวัตกรรมฯ 

30.3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

30.4 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

30.5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

31 นายรัฐพล   ศิลาจันทร์ (นักวิชาการศึกษา)  

31.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

31.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 
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31.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

32   

32.1    

32.2    

32.3    

32.4    

32.5    

33 นางสาวดาริกา   โนนศร ี (นักวิชาการศึกษา)  

33.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

33.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

33.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

34 นางสาวเบญจมาศ   เห็มโพธิ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)  

34.1 โครงการสร้างเครือข่ายนักพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ส าหรับผู้ดูแลและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 26-30 สิงหาคม 2556  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

34.2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

34.3 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

34.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

35 นายพฤมนต์   เธียรศรีเจริญ  (นักวิชาการศึกษา)  

35.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

35.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
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ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ห้องประชุมราชาวดี 

35.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

36 นางสาวภัทรฉัตร   ประสารฉ่ า (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)  

36.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

36.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

36.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

37 นายปานเทพ  เลี่ยวเทียนไชย  

37.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

37.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

37.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

38 นายทนงศักดิ์   พิลาค า  (คนงาน)  

38.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

38.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

38.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

39 นางสาวจุฑามาส   จันดี  

39.1 Sspec103 การคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงาน 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษญ์ 29  พ.ย.56 
อาคารพิมล กลกิจ 

39.2 สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและการประกัน ส านักงานประเมินและ 19-21 ธันวาคม 2555 
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คุณภาพการศึกษา 
 

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ณ จังหวัดนครราชสีมา 

40 นางสาวศศิกาญจน์   ประสารฉ่ า  

40.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

40.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

40.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

41 นางสาวจุฑารัตน์   นาคมะณี (นักวิชาการศึกษา)  

41.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารพิมล  
กลกิจ 

ศูนย์บริการวิชาการ  26 กรกฎาคม 2556 
อาคารพิมล กลกิจ 

41.3 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ด้านจริยธรรม  จรรยาบรรณในการครองตน  ครองงาน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 สิงหาคม 2556 
ห้องประชุมราชาวดี 

41.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” 

ส่วนนโยบายและแผน 27-28 สิงหาคม 2556  
จ.เพชรบูรณ์ 

 


