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การพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ   2555 

 

ที ่ การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในวิชาการและวิชาชีพ 

หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

1 นายพิชัย  เล่งพานิชย์  (ผู้บริหาร)  

1.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

1.2 โครงการประสานงานเครือข่ายสภา/ชมรมข้าราชการ  
พนักงานและลูกจ้างและศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา 

สภาข้าราชการ มข. วันที่ 25-28 พฤษภาคม 
2555 ณ ประเทศสิงคโปร์  

1.3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

1.4 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

2 นางพัชลีกานต์    ประภาธนาสิริ  (นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ)  

2.1 โครงการสัมมนาเครือข่ายฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
 

กองคลัง  มข. 1-3  มีนาคม 55  ณ จังหวัด
ระยอง 

2.2 โครงการแนะน าเมนูกสนใช้งานในระบบ KKUFMIS  
 

กองคลัง มข. 16 ธันวาคม 54 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

2.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

2.4 การอบรมเรื่องการจัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่
จ่ายประจ าปี 2554 
 

กองคลัง มข. วันที่ 28 ธันวาคม 2555  ณ  
ห้องประชุมสิริคุณากร 3 

2.5 Mcore 201 : การพัฒนาผู้น าเพ่ือการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ : ผู้บริหารระดับกลางสายสนับสนุน 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

วันที่ 15 มีนาคม – 12 
ตุลาคม 2555 

2.6 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

2.7 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 
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ที ่ การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในวิชาการและวิชาชีพ 

หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

3 นายธวัช    รัตนมนตรี  (นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ)  

3.1 โครงการสัมมนาเครือข่ายฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
 

กองคลัง  มข. 1-3  มีนาคม 55  ณ จังหวัด
ระยอง 

3.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

3.3 หลักสูตร HP Network Modernization  
 
 

บริษัท HP จ ากัด วันที่ 24 พฤษภาคม 2555  
ณ โรงแรมพูลแมน 

3.4 โครงการอบรมการใช้งาน KKU Google Apps 
 
 

กองกลาง มข. วันที่ 1 มิถุนายน  2555 ณ  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

3.5 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

3.6 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

4 นายบุญญฤทธิ์   สมบัติหลาย  (นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ)  

4.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

4.2  โครงการฝึกอบรม “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์องค์กร” 
 
 

บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) 

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 54 
ณ โรงแรมโฆษะ 
 

4.3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

4.4 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

5 นางเอื้องฟ้า   วรรณสิทธิ์  (นักวิชาการศึกษาช านาญการ)  

5.1 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารงาน
เอกสารและแนวปฏิบัติการบริหารงานธุรการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

กองกลาง มข. 9-12  กุมภาพันธ์ 55 
ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
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ที ่ การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในวิชาการและวิชาชีพ 

หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

5.2 การเสวนา “แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
 

กองอาคารและสถานที่ 
มข. 

24 กุมภาพันธ์ 2555 
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

5.4 โครงการอบรม “การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรตามแนวทางการสร้างความสุขในที่ท างาน และ
โครงการส่งเสริมและสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร” (Happy  Work and Brain) 

กองการเจ้าหน้าที่ มข. วันที่  22  พฤศจิกายน 54 
ณ คณะวิทยาการจัดการ  

5.5 ประชุมวิชาการ “การจัดการความรู้ Share and Learn 
ประจ าปี 2555 
 
 

คณะแพทยศาสตร์ มข. วันที่ 6  สิงหาคม 2555  ณ  
ห้องประชุมมิตรภาพ คณะ
แพทยศาสตร์ 

5.6 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

5.7 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 
 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 
 
 

6 นางประคอง  เชียงนางาม  (นักวิชาการพัสดุช านาญการ)  

6.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

6.2 โครงการ Train  the  trainer “การจัดการสิ่งก่อสร้าง 
 
 

กองคลัง มข. วันที่ 4  กรกฎาคม 2555  
ณ  ห้องประชุมสิริคุณากร 3 

6.3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

6.4 
โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 
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ที ่ การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในวิชาการและวิชาชีพ 

หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

7 นายประภาพรณ์    ขันชัย   (นักวิชาการศึกษาช านาญการ)  

7.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

7.2 โครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกบการสนับสนุนยุทธศาสตร์ KKU 
Branding 
 

งานประชาสัมพันธ์ มข. วันที่ 1-4 พฤษภาคม 2555  
ณ  จังหวัดระยอง 

7.3 อบรม “การเขียนข่าวที่เหมาะสมกับเว็ปไซด์และกลไก
การตรวจข่าวหนังสือพิมพ์” 
 

งานประชาสัมพันธ์ มข. วันที่ 11  กันยายน 2555  
ณ  งานประชาสัมพันธ์ มข. 

7.4 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

7.5 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 
 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 
 
 

8 นางสาวประภาพร   ปิ่นใจ  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ)  

8.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ” 
  

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

8.2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

8.3 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

9 นางสาวเดือนเพ็ญดาว   ชิวพิมาย  (นักวิชาการศึกษาช านาญการ)  

9.1 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 
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ที ่ การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในวิชาการและวิชาชีพ 

หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

9.2 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

10 นางส าเนียง    สมภาร   (พนักงานพิมพ์ ส 2)  

10.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

10.2 โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาระบบจัดเก็บและ
ท าลายเอกสาร 
 
 

กงอกลาง มข. วันที่ 27  มิถุนายน 2555  
ณ  ห้องสิริคุณากร 3 

10.3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 
 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

10.4 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

11 นางวิภาดา    มีแวว    (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3)  

11.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

11.2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

11.3 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

12 นางรชตวรรณ    พรมภักดี   (นักวิชาการศึกษา )  

12.1 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 
 
 



                                   สรุปการพัฒนาบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  2555 หน้า 6 
 

ที ่ การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในวิชาการและวิชาชีพ 

หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

12.2 โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาระบบจัดเก็บและ
ท าลายเอกสาร 
 

กงอกลาง มข. วันที่ 27  มิถุนายน 2555  
ณ  ห้องสิริคุณากร 3 

12.3 ประชุมวิชาการ “การจัดการความรู้ Share and Learn 
ประจ าปี 2555 
 
 

คณะแพทยศาสตร์ มข. วันที่ 6  สิงหาคม 2555  ณ  
ห้องประชุมมิตรภาพ คณะ
แพทยศาสตร์ 

12.4 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

12.5 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 
 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

13 นางสาวนิภาพรรณ   ชัยเดชทยากุล   (เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา )  

13.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ QS World  
University  Ranking 
 

ส านักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพ 

15 กุมภาพันธ์ 55 
ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 

13.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 

ส านักงานอธิการบดี 15 ธันวาคม 2555  ณ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

13.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

13.4 การอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 
 

ส านักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 
2555 
ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 

13.5 การอบรมโปรแกรม CheQA แลเครือข่าย QA อาสา 
 
 

ส านักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพ 

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2555  
ณ  ห้องประชุมสารสิน  

13.6 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 



                                   สรุปการพัฒนาบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  2555 หน้า 7 
 

ที ่ การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในวิชาการและวิชาชีพ 

หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

13.7 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

14 นางสาวลลดา   สินธุพันธ์   (นักวิชาการศึกษา  )  

14.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

14.2 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

15 นางสาวชลาลัย   วานมนตรี   (นักวิชาการศึกษา  )  

15.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

15.2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

15.3 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

16 นายประหยัด    สืบเมืองซ้าย  (นักสารสนเทศ )  

16.1 Mcore 101 ก้าวแรกสู่การบริหารส าหรับสายสนับสนุน 
 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

 

16.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ” 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54ณ 
ห้องประชุมดุสิตา 

16.3 หลักสูตร HP Network Modernization  
 
 

บริษัท HP จ ากัด วันที่ 24 พฤษภาคม 2555  
ณ โรงแรมพูลแมน 

16.4 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

16.5 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 



                                   สรุปการพัฒนาบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  2555 หน้า 8 
 

ที ่ การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในวิชาการและวิชาชีพ 

หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

17 นายทิวากร   กาเจริญ  (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)  

17.1 Mcore 101 ก้าวแรกสู่การบริหารส าหรับสายสนับสนุน 
 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

 

17.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 
 
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

17.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง 
การสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 3 D 
 
 

คณะแพทยศาสตร์ มข. วันที่ 18-20 กรกฎาคม 
2555  ณ ห้องปฏิบัติการ
ทางคอมพิวเตอร์  

17.4 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

17.5 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

18 นางสาวอุมาพร   ปาลสาร   (พนักงานธุรการ )  

18.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

18.2 โครงการอบรม “การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรตามแนวทางการสร้างความสุขในที่ท างาน และ
โครงการส่งเสริมและสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร” (Happy  Work and Brain) 

กองการเจ้าหน้าที่ มข. วันที่  22  พฤศจิกายน 54 
ณ คณะวิทยาการจัดการ  

18.3 โครงการอบรมการบริหารจัดการด้านการเงินของ
หน่วยงานภาครัฐ หัวข้อ เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
และเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 

กองคลัง มข. วันที่ 2  กรกฎาคม 2555  
ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 

17.4 การสัมมนา แนวปฏิบัติและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนว
ปฏิบัติที่ดี  
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ มข. วันที่ 23 กรกฎาคม 2555  
ณ  ห้องสัมมนา 1 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

18.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมค านวณ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 

กองการเจ้าหน้าที่ มข. วันที่ 16  ธันวาคม 2554 ณ  
ห้องคอมพิวเตอร์สารสนเทศ  



                                   สรุปการพัฒนาบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  2555 หน้า 9 
 

ที ่ การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในวิชาการและวิชาชีพ 

หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

18.6 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

18.7 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

19 นางสาววาสนา   จงจิตกลาง  (นักวิชาการเงินและบัญชี)  

19.1 โครงการแนะน าเมนูกสนใช้งานในระบบ KKUFMIS  
 

กองคลัง มข. 13 ธันวาคม 55 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

19.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

19.3 การอบรมเรื่องการจัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่
จ่ายประจ าปี 2554 
 

กองคลัง มข. วันที่ 28 ธันวาคม 2555  ณ  
ห้องประชุมสิริคุณากร 3 

19.4 โครงการอบรมการบริหารจัดการด้านการเงินของ
หน่วยงานภาครัฐ หัวข้อ เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
และเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 

กองคลัง มข. วันที่ 2  กรกฎาคม 2555  
ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 

19.5 โครงการ Train  the  trainer  “e-Service ของหน่วย
เงินเดือน” 
 
 

กองคลัง มข. วันที่ 5  กรกฎาคม 2555  
ณ  ห้องประชุมสิริคุณากร 3 

19.6 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

19.7 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

20 นายปานเทพ   เลี่ยวเทียนไชย (นักวิชาการศึกษา)  

20.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ” 
  

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

20.2 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 



                                   สรุปการพัฒนาบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  2555 หน้า 10 
 

ที ่ การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในวิชาการและวิชาชีพ 

หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

21 นางสาวสมยงค์   แหล่ยัง   (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)  

21.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 
 
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 
 

21.2 โครงการ Train  the  trainer “การจัดการสิ่งก่อสร้าง 
 
 

กองคลัง มข. วันที่ 4  กรกฎาคม 2555  
ณ  ห้องประชุมสิริคุณากร 3 

21.3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

21.4 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

22 นางสาวผ่องศรี   เป้งสะท้าน  (เจ้าหน้าที่ธุรการ)  

22.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

22.2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

22.3 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

23 นายสุพันธ์  ขันตา  (พนักงานขับรถยนต์)  

23.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

23.2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

23.3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 



                                   สรุปการพัฒนาบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  2555 หน้า 11 
 

ที ่ การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในวิชาการและวิชาชีพ 

หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

23.4 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

24 นางสาวเสาวลักษณ์   ราช า  (นักวิชาการศึกษา)  

24.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

24.2 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

25 นางสาวภนิตา   นามพิกุล  (นักวิชาการศึกษา)  

25.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ” 
  

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

25.2 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

26 นางสาววรรณภา   สีดาพล  (นักวิชาการศึกษา)  

26.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

26.2 โครงการอบรม “การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรตามแนวทางการสร้างความสุขในที่ท างาน และ
โครงการส่งเสริมและสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร” (Happy  Work and Brain) 

กองการเจ้าหน้าที่ มข. วันที่  22  พฤศจิกายน 54 
ณ คณะวิทยาการจัดการ  

26.3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

26.4 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

27 นายอนุชา  บุญเสนา  (นักวิชาการศึกษา)  

27.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 



                                   สรุปการพัฒนาบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  2555 หน้า 12 
 

ที ่ การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในวิชาการและวิชาชีพ 

หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

27.2 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

28 นางสาวขวัญจิตร   ลอนมา  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)  

28.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

28.2 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

29 นายชาลี   พรหมอินทร์  (นักวิชาการศึกษา)  

29.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

29.2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

29.3 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

30 นางสาวภคปภา   เวชกิจ  (นักวิชาการศึกษา)  

30.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

30.2 โครงการสัมมนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

งานประชาสัมพันธ์ มข. วันที่ 23 มีนาคม 2555  ณ 
อาคารสิริคุณกร 3 

30.3 อบรม “การเขียนข่าวที่เหมาะสมกับเว็ปไซด์และกลไก
การตรวจข่าวหนังสือพิมพ์” 
 

งานประชาสัมพันธ์ มข. วันที่ 11  กันยายน 2555  
ณ  งานประชาสัมพันธ์ มข. 

30.4 
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 
 
 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 



                                   สรุปการพัฒนาบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  2555 หน้า 13 
 

ที ่ การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในวิชาการและวิชาชีพ 

หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

30.5 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

31 นางสาวยลธิดา    ยะปะตัง  (นักวิชาการศึกษา)  

31.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

32 นางสาวขนิษฐา   เสนาขันธ ์ (นักวิชาการศึกษา)  

32.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 

ส านักงานอธิการบดี 15 ธันวาคม 2555  ณ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

32.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

32.3 การอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 
 

ส านักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 
2555 
ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 

32.4 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

32.5 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

33 นางสาวดาริกา   โนนศร ี (นักวิชาการศึกษา)  

33.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

33.2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

33.3 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 



                                   สรุปการพัฒนาบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  2555 หน้า 14 
 

ที ่ การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในวิชาการและวิชาชีพ 

หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

34 นางสาวเบญจมาศ   เห็มโพธิ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)  

34.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

34.2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

34.3 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

35 นายพฤมนต์   เธียรศรีเจริญ  (นักวิชาการศึกษา)  

35.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

35.2 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

36 นางสาวกรกมล   บุตรดีวงศ์  

36.1 โครงการแนะน าเมนูกสนใช้งานในระบบ KKUFMIS  
 

กองคลัง มข. 13 ธันวาคม 55 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

36.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

36.3 การอบรมเรื่องการจัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่
จ่ายประจ าปี 2554 
 

กองคลัง มข. วันที่ 28 ธันวาคม 2555  ณ  
ห้องประชุมสิริคุณากร 3 

36.4 โครงการอบรมการบริหารจัดการด้านการเงินของ
หน่วยงานภาครัฐ หัวข้อ เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
และเงนิสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 

กองคลัง มข. วันที่ 2  กรกฎาคม 2555  
ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 

36.5 โครงการ Train  the  trainer  “e-Service ของหน่วย
เงินเดือน” 
 

กองคลัง มข. วันที่ 5  กรกฎาคม 2555  
ณ  ห้องประชุมสิริคุณากร 3 

36.5 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 



                                   สรุปการพัฒนาบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  2555 หน้า 15 
 

ที ่ การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในวิชาการและวิชาชีพ 

หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

36.7 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

37 นายปานเทพ  เลี่ยวเทียนไชย  

37.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

37.2 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

38 นายทนงศักดิ์   พิลาค า  (คนงาน)  

38.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการ”  
 

ส่วนคลังและส่วนพัสดุ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 54  
ณ  ห้องประชุมดุสิตา 

38.2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

38.3 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

39 นางสาวจุฑามาส   จันดี  

39.1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาคารพิมลกลกิจ 
 

ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
ณ อาคารพิมลกลกิจ 

39.2 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

40 นางสาวณัฐอร    เลี้ยวประเสริฐ  

40.1 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

41 นางสาวศศิกาญจน์   ประสารฉ่ า  

41.1 โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ส่วนบริหารและธุรการ วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ 
ห้องประชุมราชาวดี 

 


