
โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันท่ีเริ่มอบรม วันท่ีสิ้นสุด หน่วยงานผู้จัด ช่ือหลักสูตร สถานท่ีฝึกอบรม ประเภทการพัฒนา 

10 ส.ค. 58 10 ส.ค. 58 มทร.พระนคร โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บรหิาร 
ประจ าปี 2558 กิจกรรมที่ 3 

แพนเธอร์ ครีค รสีอร์ท 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

ประชุมสมัมนา 

13 ส.ค. 58 15 ส.ค. 58 กองบริหารงานบุคคล โครงการพัฒนาบุคลากร-เงินจูงใจ การพัฒนา
บุคลากรด้านการอนรุักษ์วฒันธรรมและ

สิ่งแวดล้อม 

 ฝึกอบรม 

28 ก.ย. 58 28 ก.ย. 58 มทร.พระนคร โครงการประชุมชี้แจงการศึกษาแนวทางการ
ปรับเปลีย่นสภานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐ

ไปเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 

 ประชุมสมัมนา 

20 ม.ค. 59 22 ม.ค. 59 ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ การด าเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 32 WUNCA 

มหาวิทยาลยัสรุนาร ี
จ.นครราชสีมา 

ประชุมสมัมนา 

28 ม.ค. 59 29 ม.ค. 59 ส านักงานการศึกษา
ทางไกล 

โครงการประชุมสัมมนาพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพและเครือข่ายความร่วมมอืทางวิชา

การศึกษาทางไกล 

มทร.รตันโกสินทร์  
(วังไกลกังวล) อ.หัวหิน 

จ.ประจวบครีีขันธ ์

ประชุมสมัมนา 

7 มี.ค. 59 11 มี.ค. 59 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการเพิม่ขีดความสามารถของนักศึกษาและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ

สากล หลักสตูร ComTIA IT Fundamentals 

ห้องศูนย์การเรยีนรู ้
ด้วยตนเอง พระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

12 ก.ค. 59 12 ก.ค. 59 กองคลัง ประชุมสมัมนาแนวทางการก าหนด TOR และ
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 

โรงแรม รอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพฯ 

ประชุมสมัมนา 

25 ก.ค. 59 26 ก.ค. 59 มทร.พระนคร โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บรหิาร 
ประจ าปี 2559 

โรงแรม รอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพฯ 

ฝึกอบรม 

 

http://www.mua.go.th/
http://www.mua.go.th/


นายกฤษณ์  จ านงนิตย์ ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 

วันท่ีเริ่มอบรม วันท่ีสิ้นสุด หน่วยงานผู้จัด ช่ือหลักสูตร สถานท่ีฝึกอบรม ประเภทการพัฒนา 

13 ส.ค. 58 15 ส.ค. 58 กองบริหารงานบุคคล โครงการพัฒนาบุคลากร-เงินจูงใจ การพัฒนา
บุคลากรด้านการอนรุักษ์วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม 

 ฝึกอบรม 

18 ก.ย. 58 19 ก.ย. 58  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสรมิสร้าง 
สุขภาวะที่ดีในการปฏิบตัิงาน 

 ฝึกอบรม 

19 พ.ย. 58 20 พ.ย. 58 กองบริหารงานบุคคล โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความ 
เป็นเลิศ 

ห้องประชุมกรมหลวง ช้ัน 6 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

ฝึกอบรม 

28 ม.ค. 59 29 ม.ค. 59 ส านักงานการศึกษา
ทางไกล 

โครงการประชุมสัมมนาพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพและเครือข่ายความร่วมมอืทางวิชา

การศึกษาทางไกล 

มทร.รตันโกสินทร์  
(วังไกลกังวล) อ.หัวหิน 

จ.ประจวบครีีขันธ ์

ประชุมสมัมนา 

23 พ.ค. 59 27 พ.ค. 59 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการเพิม่ขีดความสามารถของนักศึกษาและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ

สากล หลักสตูร ComTIA IT Fundamentals 

ห้องศูนย์การเรยีนรู ้
ด้วยตนเอง พระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

8 ก.ค. 59 9 ก.ค. 59 กองบริหารงานบุคคล อบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง ระบบการ
บริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพฯ 

ฝึกอบรม 

25 ก.ค. 59 29 ก.ค. 59 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการเพิม่ขีดความสามารถของนักศึกษาและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ
สากล หลักสตูร หลักสูตร การดูแลรักษาและ

ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอรส์ านกังาน 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์พระนคร

เหนือ 

ฝึกอบรม 

 

 

 



นายปฐมพงศ์  จ านงค์ลาภ ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 

วันท่ีเริ่มอบรม วันท่ีสิ้นสุด หน่วยงานผู้จัด ช่ือหลักสูตร สถานท่ีฝึกอบรม ประเภทการพัฒนา 

7 มี.ค. 59 12 มี.ค. 59 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการเพิม่ขีดความสามารถของนักศึกษาและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ

สากล หลักสตูร ComTIA IT Fundamentals 

ห้องศูนย์การเรยีนรู ้
ด้วยตนเอง พระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

10 ส.ค. 58 11 ส.ค. 58 กองบริหารงานบุคคล โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บรหิาร 
ประจ าปี 2558  

โรงแรมรอยัลซิตี้  
กรุงเทพฯ 

ฝึกอบรม 

28 ม.ค. 59 29 ม.ค. 59 ส านักงานการศึกษา
ทางไกล 

โครงการประชุมสัมมนาพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพและเครือข่ายความร่วมมอืทางวิชา

การศึกษาทางไกล 

มทร.รตันโกสินทร์  
(วังไกลกังวล) อ.หัวหิน 

จ.ประจวบครีีขันธ ์

ประชุมสมัมนา 

7 ก.ค. 59 9 ก.ค. 59 ศูนย์ภาษา โครงการเพิม่ขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
ภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล กิจกรรม
การฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

ฝึกอบรม 

8 ก.ค. 59 9 ก.ค. 59 กองบริหารงานบุคคล อบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง ระบบการ
บริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพฯ 

ฝึกอบรม 

25 ก.ค. 59 26 ก.ค. 59 กองบริหารงานบุคคล โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บรหิาร 
ประจ าปี 2559 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพฯ 

ฝึกอบรม 

 

 

 

 



นายกิตติ  แย้มวิชา ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 

วันท่ีเริ่มอบรม วันท่ีสิ้นสุด หน่วยงานผู้จัด ช่ือหลักสูตร สถานท่ีฝึกอบรม ประเภทการพัฒนา 

10 ส.ค. 58 10 ส.ค. 58 มทร.พระนคร โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บรหิาร 
ประจ าปี 2558 กิจกรรมที่ 3 

แพนเธอร์ ครีค รสีอร์ท 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

ประชุมสมัมนา 

18 ก.ย. 58 19 ก.ย. 58 กองบริหารงานบุคคล โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสรมิสร้าง 
สุขภาวะที่ดีในการปฏิบตัิงาน 

มทร.พระนคร ฝึกอบรม 

2 พ.ย. 58 6 พ.ย. 58 ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

โครงกำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและ

บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับ

สำกล หลักสตูร Building Augular JS 

Application 

ห้องศูนย์กำรเรยีนรู้ด้วย 

ตนเองพระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

16 ธ.ค. 58 16 ธ.ค. 58 กองคลัง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบรหิาร

ทรัพย์สิน 

มทร.พระนคร ฝึกอบรม 

11 ม.ค. 59 15 ม.ค. 59 ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

โครงการเตรยีมความพร้อมประเทศไทยในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเพิ่มขีด

ความสามารถของบุคลากร หลักสตูร Mobile 
Application Development for Android 

ห้องศูนย์กำรเรยีนรู้ด้วย 

ตนเองพระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

9 มี.ค. 59 9 มี.ค. 59 กองบริหารงานบุคคล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทาง
ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน 

 ฝึกอบรม 

12 ก.ค. 59 12 ก.ค. 59 กองคลัง ประชุมสมัมนาแนวทางการก าหนด TOR และ
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 

โรงแรม รอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพฯ 

ประชุมสมัมนา 

25 ก.ค. 59 29 ก.ค. 59 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการเพิม่ขีดความสามารถของนักศึกษาและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ
สากล หลักสตูร หลักสูตร การดูแลรักษาและ

ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอรส์ านกังาน 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์พระนคร

เหนือ 

ฝึกอบรม 



นายมงคล  ชนะบัว ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

วันท่ีเริ่มอบรม วันท่ีสิ้นสุด หน่วยงำนผู้จัด ช่ือหลักสูตร สถำนท่ีฝึกอบรม ประเภทกำรพัฒนำ 

4 ต.ค. 58 9 ต.ค. 58 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการเพิม่ขีดความสามารถของนักศึกษาและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ

สากล หลักสตูร DevExpress Development 
tool for Web Application 

ห้องศูนย์การเรยีนรู้ด้วย 
ตนเองพระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

2 พ.ย. 58 6 พ.ย. 58 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการเพิม่ขีดความสามารถของนักศึกษาและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ

สากล หลักสตูร Building Augular JS 
Application 

ห้องศูนย์การเรยีนรู้ด้วย 
ตนเองพระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

15 ก.พ. 59 20 ก.พ. 59 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการเพิม่ขีดความสามารถของนักศึกษาและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ

สากล หลักสตูร ComTIA IT Fundamentals 

ห้องศูนย์การเรยีนรู้ด้วย 
ตนเองพระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

10 มิ.ย. 59 11 มิ.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

โครงการอบรมการจัดระบบการเรยีนการสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ให้แก่บุคลากร

สายสอนและเจ้าหน้าท่ีเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
สังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ช้ัน 9 คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

ฝึกอบรม  
(วิทยากร) 

4 ก.ค. 59 6 ก.ค. 59 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการเพิม่ขีดความสามารถของนักศึกษาและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ

สากล หลักสตูร หลักสูตร i-Learning design 

ห้องศูนย์การเรยีนรู้ด้วย
ตนเองพณิชยการ 

ฝึกอบรม  
(วิทยากร) 

 

 



นางสาวดลวรรณ  สุทธิวัฒนก าจร  ต าแหน่ง  นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ 

วันท่ีเริ่มอบรม วันท่ีสิ้นสุด หน่วยงำนผู้จัด ช่ือหลักสูตร สถำนท่ีฝึกอบรม ประเภทกำรพัฒนำ 

2 พ.ย. 58 6 พ.ย. 58 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการเพิม่ขีดความสามารถของนักศึกษาและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ

สากล หลักสตูร Building Augular JS 
Application 

ห้องศูนย์การเรยีนรู้ด้วย 
ตนเองพระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

7 มี.ค. 59 11 มี.ค. 59 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการเพิม่ขีดความสามารถของนักศึกษาและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ

สากล หลักสตูร ComTIA IT Fundamentals 

ห้องศูนย์การเรยีนรู้ด้วย 
ตนเองพระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

7 ก.ค. 59 9 ก.ค. 59 ศูนย์ภาษา โครงการเพิม่ขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
ภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล กิจกรรม
การฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

ฝึกอบรม 

13 ก.ค. 59 15 ก.ค. 59 ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ “การด าเนิน
กิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา

การศึกษา ครั้งท่ี 33” 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุมสมัมนา 

 

 

 

 

 

http://www.mua.go.th/
http://www.mua.go.th/


นางสาวมัณฑนา  ตุลยนิษกะ  ต าแหน่ง  นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ 

วันท่ีเริ่มอบรม วันท่ีสิ้นสุด หน่วยงำนผู้จัด ช่ือหลักสูตร สถำนท่ีฝึกอบรม ประเภทกำรพัฒนำ 

7 มี.ค. 59 11 มี.ค. 59 ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

โครงกำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและ

บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับ

สำกล หลักสตูร ComTIA IT Fundamentals 

ห้องศูนย์กำรเรยีนรู ้

ด้วยตนเอง พระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

7 ก.ค. 59 9 ก.ค. 59 ศูนย์ภำษำ โครงการเพิม่ขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
ภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล กิจกรรม
การฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

ฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



นายนรินทร์  จิตต์มั่นการ  ต าแหน่ง  นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ 

วันท่ีเริ่มอบรม วันท่ีสิ้นสุด หน่วยงานผู้จัด ช่ือหลักสูตร สถานท่ีฝึกอบรม ประเภทการพัฒนา 

7 มี.ค. 59 12 มี.ค. 59 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการเพิม่ขีดความสามารถของนักศึกษาและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ

สากล หลักสตูร ComTIA IT Fundamentals 

ห้องศูนย์การเรยีนรู ้
ด้วยตนเอง พระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

7 ก.ค. 59 9 ก.ค. 59 ศูนย์ภำษำ โครงการเพิม่ขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
ภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล กิจกรรม
การฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

ฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



นางสาวจุติมา  พูลสวัสดิ์ ต าแหน่ง  นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ 

วันท่ีเริ่มอบรม วันท่ีสิ้นสุด หน่วยงานผู้จัด ช่ือหลักสูตร สถานท่ีฝึกอบรม ประเภทการพัฒนา 

7 มี.ค. 59 12 มี.ค. 59 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการเพิม่ขีดความสามารถของนักศึกษาและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ

สากล หลักสตูร ComTIA IT Fundamentals 

ห้องศูนย์การเรยีนรู ้
ด้วยตนเอง พระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

7 ก.ค. 59 9 ก.ค. 59 ศูนย์ภำษำ โครงการเพิม่ขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
ภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล กิจกรรม
การฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

ฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



นายอุเทน พรหมมิ ต าแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ 

วันท่ีเริ่มอบรม วันท่ีสิ้นสุด หน่วยงำนผู้จัด ช่ือหลักสูตร สถำนท่ีฝึกอบรม ประเภทกำรพัฒนำ 

23 พ.ค. 58 28 พ.ค. 59 ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

โครงกำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและ

บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับ

สำกล หลักสตูร ComTIA IT Fundamentals 

ห้องศูนย์กำรเรยีนรู้ด้วย 

ตนเองพระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

7 ก.ค. 59 9 ก.ค. 59 ศูนย์ภำษำ โครงการเพิม่ขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
ภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล กิจกรรม
การฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

ฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



นางสาวนฤมล ชุมคช ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันท่ีเริ่มอบรม วันท่ีสิ้นสุด หน่วยงำนผู้จัด ช่ือหลักสูตร สถำนท่ีฝึกอบรม ประเภทกำรพัฒนำ 

4 ต.ค. 58 9 ต.ค. 58 ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

โครงกำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและ

บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับ

สำกล หลักสตูร DevExpress Development 

tool for Web Application 

ห้องศูนย์กำรเรยีนรู้ด้วย 

ตนเองพระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

26 ต.ค. 58 31 ต.ค. 58 ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

โครงกำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและ

บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับ

สำกล หลักสตูร ComTIA IT Fundamentals 

ห้องศูนย์กำรเรยีนรู้ด้วย 

ตนเองพระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

2 พ.ย. 58 6 พ.ย. 58 ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

โครงกำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและ

บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับ

สำกล หลักสตูร Building Augular JS 

Application 

ห้องศูนย์กำรเรยีนรู้ด้วย 

ตนเองพระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

10 ม.ิย. 59 11 มิ.ย. 59 คณะวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลย ี

โครงกำรอบรมกำรจัดระบบกำรเรยีนกำรสอน

ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ให้แก่บุคลำกร

สำยสอนและเจ้ำหน้ำท่ีเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

สังกดังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

ณ ห้องปฏิบัติกำร

คอมพิวเตอร์ ช้ัน 9 คณะ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

 

ฝึกอบรม (ผู้ช่วย

วิทยำกร) 

 

 



 

นางสาวนฤมล ชุมคช  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 

วันท่ีเริ่มอบรม วันท่ีสิ้นสุด หน่วยงำนผู้จัด ช่ือหลักสูตร สถำนท่ีฝึกอบรม ประเภทกำรพัฒนำ 

4 ก.ค. 59 6 ก.ค. 59 ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

โครงกำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและ

บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับ

สำกล หลักสตูร หลักสูตร i-Learning design 

ห้องศูนย์กำรเรยีนรู้ด้วย

ตนเองพณิชยกำร 

ฝึกอบรม (ผู้ช่วย

วิทยำกร) 

7 ก.ค. 59 9 ก.ค. 59 ศูนย์ภำษำ โครงการเพิม่ขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
ภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล กิจกรรม
การฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

ฝึกอบรม 

25 ก.ค. 59 29 ก.ค. 59 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการเพิม่ขีดความสามารถของนักศึกษาและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ
สากล หลักสตูร หลักสูตร การดูแลรักษาและ

ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอรส์ านกังาน 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์พระนคร

เหนือ 

ฝึกอบรม 

28 ก.ค. 59 29 ก.ค. 59 ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์
นนิง 2559 The Seventh TCU International 
e-learning Conference 2016 “Disruptive 

Innovation in Education” 

ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทคบางนา 

กรุงเทพฯ 

ประชุมสมัมนา 

 

 

 

 



นางสาวพัฒนาพร  ดอกไม้  ต าแหน่ง  นักเอกสารสนเทศ 

วันท่ีเริ่มอบรม วันท่ีสิ้นสุด หน่วยงานผู้จัด ช่ือหลักสูตร สถานท่ีฝึกอบรม ประเภทการพัฒนา 

26 ต.ค. 58 31 ต.ค. 58 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการเพิม่ขีดความสามารถของนักศึกษาและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ

สากล หลักสตูร ComTIA IT Fundamentals 

ห้องศูนย์การเรยีนรู้ด้วย 
ตนเองพระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

2 พ.ย. 58 6 พ.ย. 58 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการเพิม่ขีดความสามารถของนักศึกษาและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ

สากล หลักสตูร Building Augular JS 
Application 

ห้องศูนย์การเรยีนรู้ด้วย 
ตนเองพระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

10 ม.ิย. 59 11 มิ.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

โครงการอบรมการจัดระบบการเรยีนการสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ให้แก่บุคลากร

สายสอนและเจ้าหน้าท่ีเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
สังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ช้ัน 9 คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

ฝึกอบรม  
(ผู้ช่วยวิทยากร) 

4 ก.ค. 59 6 ก.ค. 59 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการเพิม่ขีดความสามารถของนักศึกษาและ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ

สากล หลักสตูร หลักสูตร i-Learning design 

ห้องศูนย์การเรยีนรู้ด้วย
ตนเองพณิชยการ 

ฝึกอบรม  
(ผู้ช่วยวิทยากร) 

7 ก.ค. 59 9 ก.ค. 59 ศูนย์ภาษา โครงการเพิม่ขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
ภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล กิจกรรม
การฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

ฝึกอบรม 

 



นางสาวพัฒนาพร  ดอกไม้  ต าแหน่ง  นักเอกสารสนเทศ (ต่อ) 

วันท่ีเริ่มอบรม วันท่ีสิ้นสุด หน่วยงานผู้จัด ช่ือหลักสูตร สถานท่ีฝึกอบรม ประเภทการพัฒนา 

28 ก.ค. 59 29 ก.ค. 59 ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้าน 
อีเลิร์นนิง 2559 The Seventh TCU 

International e-learning Conference 2016 
“Disruptive Innovation in Education” 

ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทคบางนา 

กรุงเทพฯ 

ประชุมสมัมนา 

7 ก.ค. 59 9 ก.ค. 59 ศูนย์ภำษำ โครงการเพิม่ขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
ภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล กิจกรรม
การฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

ฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นางสาววันธนา  แก้วผาบ ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

วันท่ีเริ่มอบรม วันท่ีสิ้นสุด หน่วยงำนผู้จัด ช่ือหลักสูตร สถำนท่ีฝึกอบรม ประเภทกำรพัฒนำ 

7 มี.ค. 59 11 มี.ค. 59 ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

โครงกำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและ

บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับ

สำกล หลักสตูร ComTIA IT Fundamentals 

ห้องศูนย์กำรเรยีนรู ้

ด้วยตนเอง พระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

7 ก.ค. 59 9 ก.ค. 59 ศูนย์ภำษำ โครงการเพิม่ขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
ภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล กิจกรรม
การฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

ฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นาวสาวปัญญาพร  แสงสมพร ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

วันที่เริ่มอบรม วันที่สิ้นสุด หน่วยงำนผู้จัด ชื่อหลักสูตร สถำนที่ฝึกอบรม ประเภทกำรพัฒนำ 
7 มี.ค. 59 11 มี.ค. 59 ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

โครงกำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและ

บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับ

สำกล หลักสตูร ComTIA IT Fundamentals 

ห้องศูนย์กำรเรยีนรู้ด้วย 

ตนเองพระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

7 ก.ค. 59 9 ก.ค. 59 ศูนย์ภำษำ โครงการเพิม่ขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
ภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล กิจกรรม
การฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

ฝึกอบรม 

13 ก.ค. 59 15 ก.ค. 59 ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ “การด าเนิน
กิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา

การศึกษา ครั้งท่ี 33” 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุมสมัมนำ 

 

 

 

 

 

 

http://www.mua.go.th/
http://www.mua.go.th/


นายกุลภัทร  พลายพลอยรัตน์  ต าแหน่ง  ช่างศิลป์ 

วันท่ีเริ่มอบรม วันท่ีสิ้นสุด หน่วยงำนผู้จัด ช่ือหลักสูตร สถำนท่ีฝึกอบรม ประเภทกำรพัฒนำ 

26 ต.ค. 58 31 ต.ค. 58 ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

โครงกำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและ

บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับ

สำกล หลักสตูร ComTIA IT Fundamentals 

ห้องศูนย์กำรเรยีนรู้ด้วย 

ตนเองพระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

7 ก.ค. 59 9 ก.ค. 59 ศูนย์ภำษำ โครงการเพิม่ขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
ภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล กิจกรรม
การฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

ฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



นายศักดิ์เทพ  จ านงค์ลาภ  ต าแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

วันท่ีเริ่มอบรม วันท่ีสิ้นสุด หน่วยงำนผู้จัด ช่ือหลักสูตร สถำนท่ีฝึกอบรม ประเภทกำรพัฒนำ 

26 ต.ค. 58 31 ต.ค. 58 ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

โครงกำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและ

บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับ

สำกล หลักสตูร ComTIA IT Fundamentals 

ห้องศูนย์กำรเรยีนรู้ด้วย 

ตนเองพระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

7 ก.ค. 59 9 ก.ค. 59 ศูนย์ภำษำ โครงการเพิม่ขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
ภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล กิจกรรม
การฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

ฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



นายปิยะนนท์  ศุภจริยวิชัย ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

วันท่ีเริ่มอบรม วันท่ีสิ้นสุด หน่วยงำนผู้จัด ช่ือหลักสูตร สถำนท่ีฝึกอบรม ประเภทกำรพัฒนำ 

26 ต.ค. 58 31 ต.ค. 58 ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

โครงกำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำและ

บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับ

สำกล หลักสตูร ComTIA IT Fundamentals 

ห้องศูนย์กำรเรยีนรู้ด้วย 

ตนเองพระนครเหนือ 

ฝึกอบรม 

28 ม.ค. 59 29 ม.ค. 59 ส านักงานการศึกษา
ทางไกล 

โครงการประชุมสัมมนาพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพและเครือข่ายความร่วมมอืทางวิชา

การศึกษาทางไกล 

มทร.รตันโกสินทร์  
(วังไกลกังวล) อ.หัวหิน 

จ.ประจวบครีีขันธ ์

ประชุมสมัมนา 

7 ก.ค. 59 9 ก.ค. 59 ศูนย์ภำษำ โครงการเพิม่ขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
ภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากล กิจกรรม
การฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

ฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 



 

 


