
สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระหวางวนัที่ 1 ตุลาคม 2551 – 31 กันยายน 2552 
ป-เดือน-
วัน 

หัวขออบรม ผูจัดอบรม สถานท่ีจัดอบรม 

จํานวน
ผูเขารวม

2551-10-10 ประชุมหารือเพ่ือเตรียมการเปดหลักสูตร Online รวมกับ TCU 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

1 

2551-10-16 
เวทีรับฟงปญหาและผลกระทบอันเกิดจากการ
บังคับใชพระราชบัญญัญติวาดวยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

เทคโนโลยีการสื่อสารและ
โทรคมนาคม วุฒิสภา โรงแรมดิสัน กรุงเทพฯ  1 

2551-10-2  สัมมนา " The IT (Pro) Forum 2008 คร้ังท่ี 8 บริษัท วีบีที คอมมิวนิเคช่ัน 
จํากัด โรงแรมโซฟเทล เซนทารา แกรนด 1 

2551-10-20 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูการจัดทํา Web-site คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม หองประชุมคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม  

2 

2551-10-21 PT EXPO COMM 2008 และศึกษาดูงานการ
ส่ือสารโทรคมนาคม 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิล จํากัด 

กรุงปกก่ิง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

1 

2551-10-28 การบริหารจัดการระบบงบประมาณ พัสดุ 
การเงิน และบัญชี ดวยระบบคอมพิวเตอร บริษัท ออราเคิล จํากัด โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ  1 

2551-10-28 สัมมนาสําหรับผูบริหาร บริษัท ออราเคิล คอรปอเรช่ัน 
เอเชีย โรงแรม Conrad  2 

2551-10-3  สัมมนา 3 G Applications Series 2 เร่ือง การ
ใหบริการบรอดแบนดส่ือประสมเคล่ือนท่ี  

สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ ณ หอประชุมช้ัน 2 สํานักงาน กทช. 1 

2551-11-13 การพัฒนาการงานเอกสารและสื่อสารในองคกร กองกลาง วังยางรีสอรท โฮเตล แอนด สปา 
สุพรรณบุรี  

3 

2551-11-14 การใชโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Doc) 
กองกลาง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ.สุพรรณบุรี  1 

2551-11-14 Reading Unit in Information Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ 

อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ  

1 

2551-11-14 Reading Unit in Information Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ 

อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ  

0 

2551-11-19 สัมมนาความรวมมือระหวางหองสมุดคร้ังท่ี 26 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี  1 

2551-11-20 การประชุมวิชาการนานาชาติดานอีเลิรนนิง ป 2551 
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา อิมแพค เมืองทองธาน ี 1 

2551-12-11 สัมมนา eLearningAP 2008 กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต
สุวรรณภูมิ  

1 

2551-12-16 
โครงการพัฒนาบุคลากรดานศิลปวัฒนธรรม
เชิงเปรียบเทียบในประเทศแถบอินโดจีน ณ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

กองศิลปวัฒนธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  3 

2551-12-8  สัมมนาเครือขายผูใชงานระบบสารสนเทศคณะ มหาวิทยาลัยแมโจ โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม  2 

2552-01-07 อบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือขายนักสารสนเทศอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โรงแรมเมอรเคียว กรุงเทพฯ  1 

2552-01-14 
การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขาย
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาพัฒนาการศึกษา คร้ังท่ี 
20 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขต
หนองคาย จ.หนองคาย  

7 

2552-01-22 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร กองบริหารงานบุคคล โรงแรมมวกเหล็ก เฮลท สปา 
แอนด รีสอรท จ.สระบุรี  

3 

2552-02-13 ประชุมเสวนาวิจัยสถาบัน ศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  4 

2552-02-14 บรรยายเร่ืองระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต กองพัฒนานักศึกษา โรงแรมปริ้นพาเรซ โบเบทาวเวอร  1 

2552-02-14 คณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา ป 2551 กองพัฒนานักศึกษา โรงแรมปรินซ พาเลซ กรุงเทพฯ  3 



2552-02-23 

อบรมการใชงานฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
การสืบคน จํานวน 7 ฐาน ตามโครงการพัฒนา
เครือขายระบบหองสมุดในประเทศไทย 
(ThaiLIS) ป 2552 

สํานักงานคณะกรรมกมรการ
อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(บางเขน)  

3 

2552-03-1  โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร สํานักประกันคุณภาพ ประเทศญี่ปน  2 

2552-03-12 สัมมนา Business Intelligence Forum 2009 บริษัท ไมโครซอฟท 
(ประเทศไทย) จํากัด โรงแรมแซงกรีลา กรุงเทพฯ  2 

2552-03-17 รวมงานเปดตัว "การใชงานเครือขาย UniNet 
10 Gbps เพ่ือการศึกษาวิจัย" 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

หองประชุมศาสตราจารย ประเสริฐ 
ณ นคร ช้ัน 3 สกอ.  

1 

2552-04-1  ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนางานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

สํานักงานการศึกษาทางไกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสิทนทร 

โรงแรมหัวหินแกรนด แอนด 
พลาซา หัวหิน ประจวบคีรีขันธ  

1 

2552-04-1  สัมมนาเพ่ือพัฒนางานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

สํานักงานการศึกษาทางไกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร 

ณ โรงแรมหัวหินแกรนด แอนด 
พลาซา หัวหิน  

6 

2552-04-22 อบรมโครงการปฏิบัติการจัดทําบทเรียนอิเลคทรอนิกส 
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
สาขาพระนครเหนือ  

44 

2552-04-24 กรรมการราง TOR โครงการพัฒนาเครือขาย 
UniNet xu 2552 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ณ หองประชุมสํานักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา  

1 

2552-04-27 อบรมโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาระบบงานหองสมุดอัตโนมัติ "Walai AutoLIB" 
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ณ หองประชุมพวงแสด อาคารวิทย
บริการ  

14 

2552-04-3  การพัฒนาเครือขายความรวมมือในการพัฒนาระบบมาตราฐานขอมูลอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ  2 

2552-04-30 อบรมเร่ือง เทคนิคการนํา Competency มาใช
ในองคการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ณ หอง LTI 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทา
พระจันทร  

1 

2552-04-30 อบรม เร่ือง เทคนิคการนํา Competency มาใช
ในองคกร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทา

พระจันทร  
1 

2552-04-30 อบรมการโอนขอมูลโดยใชเคร่ืองมือ 
Extraction,Transfomation,Load (ETL) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

สํานักคอมพิวเตอร  
2 

2552-05-12 อบรมโครงการนิทรรศการการจัดการความรู 7 
มทร. "RMUT KM" ศูนยการจัดการความรู โรงแรมนนทบุรีพาเลส จังหวัด

นนทบุรี  
2 

2552-05-12 เลาเร่ือง KM ระบบ e-Document มทร.พระ
นคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ โรงแรมนนทบุรีเพลส  1 

2552-05-18 สัมมนาความรวมมือกลมผูใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ "Walai AutoLIB  
สํานักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ สกอ. 

ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี 
กรุงเทพฯ  

11 

2552-05-19 การใชระบบหองสมุดอัตโนมัติใน มทร. พระ
นคร 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ  1 

2552-05-20 วิทยากรบรรยาย เร่ือง การเขียนเวบ็เพจ ใหกับ
คณาจารยในสาขาวิชา 

คณะวิทยาศาสตร มทร. พระ
นคร 

สํานักวิทยบริการ ศูนยสาขาพระ
นครเหนือ  

2 

2552-05-25 บรรยาย เร่ือง การสรางบทเรียนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

ณ หองคอมพิวเตอร 234 คณะ
อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบ
แฟช่ัน  

2 

2552-05-29 วิทยากรบรรยาย เร่ือง การใหบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. พระนคร กองพัฒนานักศึกษา ณ อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬา

แหงชาติ กรุงเทพฯ  
1 

2552-05-4  วิทยากรโครงการอบรมการสรางมัลติมีเดีย 
Adobe Flash สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สํานกั

วิทยบริการฯ สาขาพระนครเหนือ  
2 

2552-05-4  
บรรยาย เร่ือง การสรางมัลติมีเดียดวย
โปรแกรม Adobe Flash ใหกับพนักงานครู 
พนักงานเทศบาล นครนนทบุรี 

สํานักเทศบาลนครนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศูนย
สาขาพระนครเหนือ  

2 

2552-06-1  สัมมนาหัวขอ Business Intelligence และ บริษัท ไมโครซอฟท บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศ 1 



University Web Portal (ประเทศไทย) จํากัด ไทย)จํากัด หองออดิทอเร่ียม 2  

2552-06-12 
ประชุมสัมมนาหัวขอเร่ือง eContent 
Management การจัดการทรัพยากรหองสมุด
สมัยใหมท่ีมีประสิทธิภาพ 

บริษัท แอดวานซ มีเดีย ซัพ
พลายส จํากัด (AMS) 

ณ หองประชุมช้ัน 7 สถาบันวิทย
บริการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

2 

2552-06-17 
อบรมการใชระบบฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
Online) ประจําปการศึกษา 2551 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
EC5519 และ EC5520 คณะ
เศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน  

1 

2552-06-19 คณะกรรมการราง TOR พัฒนาเครือขาย 
UniNet ป 2552 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ณ หองประชุมสํานักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา  

1 

2552-06-22 อบรมหลักสูตร Microsoft .NET Framework 
Application Development Foundation 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 2 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารนเทศ  

13 

2552-06-22 
อบรม การทบทวนกระบวนการดําเนินงานระบบ
จัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม 
(Digital Collection) 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ณ หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ ช้ัน 2 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
รังสิต จังหวัดปทุมธาน ี 

1 

2552-06-30 
อบรมหลักสูตร Microsoft .NET 
Programming Web Application using 
ASP.NET 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 2 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

11 

2552-06-30 คณะกรรมการราง TOR โครงการพัฒนา
เครือขาย UniNet ป 2552 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ณ หองประชุมสํานักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา  

1 

2552-06-9  ดูงานการอบรมโครงการพัฒนาผูบริหารและเตรีมผูบริหารของมหาวิทยาลัย ประจําป 2552  กองบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนาและ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

10 

2552-07-10 อบรมการใชโปรแกรม FIS สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สํานกั
วิทยบริการ  

3 

2552-07-10 อบรมโครงการปฏิบัติการระบบสารสนเทศหนวยงานเพ่ืองานประกันคุณภาพ (FIS) 
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 2 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

48 

2552-07-12 
อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางขอ ก.พ. 
สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
รุนท่ี 9  

สํานักงานขาราชการพลเรือน 
หองประชุมอาคารเวียงแกว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จ.พิษณุโลก  

1 

2552-07-13 ประชุมวิชาการนานาชาติ คร้ังท่ี 1 กองวิเทศสัมพันธ 11 

2552-07-13 อบรมหลักสูตร Beginning Oracle Database 
Administration 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 2 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

18 

2552-07-15 สัมมนา Adobe Education Solution Seminar 
2009 ลิขสิทธ์ิซอฟแวรสําหรับมหาวิทยาลัย 

บริษัท เอซอฟทวัน จํากัด 
รวมกับ บริษัท อโคบี ซิสเต็ม 
อินคอรปอเรดเท็ต จํากัด 

โรงแรม เซอราดัล แกรนด สุขุมวทิ 1 

2552-07-20 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจพิจารณาและ
ประเมินปริญญานิพนธ เร่ือง การควบคุม
โปรแกรมบนเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรโดยใช
โทรศัพทมือถือผานเทคโนโลยีบูลทูธ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ 

กองบริหารและจัดการทรัพยากร
มนุษย สํานักงานอธิการบดี  

1 

2552-07-20 อบรมหลักสูตร Oracle Database Backup & 
Recovery 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 2 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

15 

2552-07-22 ขอความอนุเคราะหใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสอบบรรจุเจาหนาท่ีสหกรณ 
สหกรณออมทรัพยขาราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จํากัด 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สํานกั
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

2 

2552-07-24 ขอเชิญเขารวมสัมมนา 3G Applications 
Series 3 เร่ือง Tele-education and Mobile 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ 

หอประชุมช้ัน 2 สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

1 



Education แหงชาติ  

2552-07-24 สัมมนา 3 G Applications Series 3 เร่ือง 
Tele-education and Mobile Education 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ 

หอประชุมช้ัน 2 สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ  

1 

2552-07-27 อบรมหลักสูตร Microsoft.NET Programming 
Data Access using ADO.NET 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 2 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

16 

2552-08-12 โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารงานวิทยบริการ 
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช และ คีรีวารี แอนด
สปา รีสอรท จ.ประจวบคีรีขันธ  

1 

2552-08-12 โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดูงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

50 

2552-08-12 โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช และ คีรีวารี แอนด
สปา รีสอรท จ.ประจวบคีรีขันธ  

1 

2552-08-17 อบรมหลักสูตร Data Transform using SQL 
2005 Replication and Integration Services

บริษัท เซอรติไฟด เทคนิคัล 
เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 

บริษัท เซอรติไฟด เทคนิคัล จํากัด 
บางกะป กรุงเทพ  

2 

2552-08-19 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารความเส่ียง กองนโยบายและแผน โรงแรมเฟรส กรุงเทพฯ  2 

2552-08-24 สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู "การโอนถายขอมูลใน FIS กับโปรแกรม CHE" 

คณะทํางานบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการระบบ
สารสนเทศคณะ FIS 

โรงแรม Holiday Garden จังหวัด
เชียงใหม  

1 

2552-08-27 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกําหนดเปาหมาย
แผนระยะสั้นและระยะปานกลางตาม
ยุทธศาสตร และการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) 

กองนโยบายและแผน ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ  2 

2552-08-3  
อบรมหลักสูตร Microsoft .NET Distributed 
Application Integrating XML Web Service 
and Distributed Application 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 2 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

15 

2552-08-6  แตงต้ังคณะทํางานการจัดสรางโครงขายสายส่ือสัญญาณใยแกวนําแสง 
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

1 

2552-08-7  อบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับกลาง หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา รุนท่ี 3 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ.ชลบุรี  

1 

2552-08-9  
คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณสําหรับ
สํานักงาน (คร้ังท่ี 2) 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

โรงแรมแม็กซ ถนนพระรามเกา 
กทม.  

1 

2552-08-9  
ประชุมคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
สํานักงาน 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

โรงแรมแม็กซ ถนนพระรามเกา 
กทม.  

1 

2552-09-17 
ประชุมมหาวิทยาลัยตามเครือขายภูมิภาค เพ่ือ
จัดการศึกษาตลอดชีวิตในโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

โรงแรมไดมอนดพลาซา จังหวัด
สงขลา  

1 

2552-09-17 สัมมนา "เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับป 2552" 
บริษัท อินเทล ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 

หองวิภาวดีบอลรูม บี โรงแรมโซฟ
เทล เซ็นทาราแกรนด กรุงเทพฯ  

1 

2552-09-21 อบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสายสนับสนุนและชวยวิชาการ (นบก.) รุนท่ี 13 กองบริหารงานบุคคล โรงแรมเจาพระยาปารค ถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  

1 

2552-09-24 
แตงต้ังเปนกรรมการเตรียมความพรอมรับตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยตาม
เกณฑ สกอ. ปการศึกษา 2551 

สํานักประกันคุณภาพ สํานักประกันคุณภาพ  1 

2552-09-29 สัมมนา "Symantec Government 
Symposimu 2009" 

บริษัท ไซแมนเทค (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ 
กรุงเทพฯ  

1 

2552-09-30 การประชุมทางไกลระหวาง มทร.พระนคร กับ 
อินโดนีเซีย สํานักวิทยบริการ คณะศิลปศาสตร   




