
เอกสารประกอบท่ี 1.1.5-3
 ตารางการเข้ารับการอบรมของพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ล าดับท่ี ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

วันท่ีอบรม ถึงวันท่ี ช่ือกิจกรรม/หลักสูตรท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจัด

กิจกรรม/หลักสูตร

จังหวัด

1 เกศินี เกิดถาวร 9/27/2016 9/28/2016 การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขใน

การท างาน (คร้ังท่ี 3)

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

2 เกศินี เกิดถาวร 9/19/2016 9/19/2016 ข้อควรรู้เก่ียวกับระเบียบพัสดุ และการให้

ค าปรึกษาด้านการจัดระบบควบคุมภายใน

ของหน่วยงาน

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี มทส. นครราชสีมา

3 เกศินี เกิดถาวร 12/1/2016 12/1/2016 ครบเคร่ืองการจัดการเอกสารออนไลน์

ส าหรับงานส านักงานด้วย Google Office 

Online

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี

นครราชสีมา

4 เกศินี เกิดถาวร 6/30/2017 6/30/2017 เทคนิคการบริหารเวลาให้สมดุลท้ังด้านงาน

และชีวิตส่วนตัวอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

5 เกศินี เกิดถาวร 8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

6 กมลวรรณ 	

บัณฑิตสาธิสรรค์

8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

7 กมลวรรณ 

บัณฑิตสาธิสรรค์

6/6/2017 6/8/2017 การประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก คร้ังท่ี 

20 (20th WACE World Conference)

World Association for 

Cooperative 

Education - WACE

เชียงใหม่

8 กรวรรณ 	พงษ์

อินทร์วงศ์

8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

9 กรวรรณ 	พงษ์

อินทร์วงศ์

26/04/2017 26/04/2017 การออกแบบและพัฒนาโครงการวิจัย ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

10 กรวรรณ 	พงษ์

อินทร์วงศ์

18/05/2017 18/05/2017 การออกแบบและพัฒนาโครงการวิจัย ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

11 กรวรรณ 	พงษ์

อินทร์วงศ์

17/05/2017 17/05/2017 การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

12 กรวรรณ พงษ์

อินทร์วงศ์

7/29/2016 7/29/2016 บรรยายพิเศษ "สหกิจศึกษาในศตวรรษท่ี 21" เครือข่ายพัฒนาสหกิจ

ศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา

13 กรวรรณ พงษ์

อินทร์วงศ์

11/21/2016 11/21/2016 การบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในสู่การปฏิบัติ

ฝ่ายวางแผน นครราชสีมา

14 กรวรรณ พงษ์

อินทร์วงศ์

6/6/2017 6/8/2017 การประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก คร้ังท่ี 

20 (20th WACE World Conference)

World Association for 

Cooperative 

Education - WACE

เชียงใหม่
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ล าดับท่ี ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

วันท่ีอบรม ถึงวันท่ี ช่ือกิจกรรม/หลักสูตรท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจัด

กิจกรรม/หลักสูตร

จังหวัด

15 ช่อทิพย์ 	ฤาเดช 26/04/2017 26/04/2017 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเสนอ

โครงการวิจัยสถาบันเพ่ือขอรับทุนอุดหนุน

การวิจัยสถาบัน

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

16 ช่อทิพย์ 	ฤาเดช 18/05/2017 18/05/2017 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเสนอ

โครงการวิจัยสถาบันเพ่ือขอรับทุนอุดหนุน

การวิจัยสถาบัน

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

17 ช่อทิพย์ 	ฤาเดช 17/05/2017 17/05/2017 การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

18 ช่อทิพย์ 	ฤาเดช 5/6/2047 5/6/2047 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น (ตัวแปร 

และสถิติวิจัย)

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

19 ช่อทิพย์ 	ฤาเดช 7/6/2017 7/6/2017 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

20 ช่อทิพย์ ฤาเดช 8/29/2016 8/31/2016 การพัฒนาสมรรถนะการคิดบุคลากรสู่

องค์การนวัตกรรม รุ่นท่ี 1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม

าธิราช

นนทบุรี

21 ช่อทิพย์ ฤาเดช 7/29/2016 9/27/2016 บรรยาย “สหกิจศึกษาในศตวรรษท่ี 21”  

โดย ศาสตราจารย์  ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน

เครือข่ายพัฒนาสหกิจ

ศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา

22 ช่อทิพย์ ฤาเดช 6/12/2016 6/12/2016 อบรมการใช้งานระบบจัดการสารสนเทศ 

TN-office 2016

เทคโนธานี นครราชสีมา

23 ช่อทิพย์	 ฤาเดช 8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

24 ธัญญ์กรชนัท 

น่ิมเจริญนิยม

6/30/2017 6/30/2017 เทคนิคการบริหารเวลาให้สมดุลท้ังด้านงาน

และชีวิตส่วนตัวอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

25 ธัญญ์กรชนัท	 

น่ิมเจริญนิยม

8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

26 ปรีดาภรณ์ 	ขอ

ช่วยกลาง

8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

27 ปรีดาภรณ์ ขอ

ช่วยกลาง

8/8/2016 8/11/2016 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คณาจารย์

นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นท่ี 26

สมาคมสหกิจศึกษาไทย พระนครศรีอ

ยุธยา

28 ปรีดาภรณ์ ขอ

ช่วยกลาง

11/21/2016 11/21/2016 การบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน ... สู่การปฏิบัติ

ส่วนแผนงาน นครราชสีมา

29 ปรีดาภรณ์ ขอ

ช่วยกลาง

8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

30 ปรีดาวรรณ ขอ

ช่วยกลาง

8/8/2016 8/11/2016 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คณาจารย์

นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นท่ี 26

สมาคมสหกิจศึกษาไทย พระนครศรีอ

ยุธยา

75



ล าดับท่ี ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

วันท่ีอบรม ถึงวันท่ี ช่ือกิจกรรม/หลักสูตรท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจัด

กิจกรรม/หลักสูตร

จังหวัด

31 ปรีดาวรรณ ขอ

ช่วยกลาง

10/28/2016 10/28/2016 การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel 2013 

ส าหรับงานส านักงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุนารี

นครราชสีมา

32 ปรีดาวรรณ ขอ

ช่วยกลาง

11/24/2016 11/25/2016 อบรมเชิงปฏิบัติการความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน

                              

                              

         คณะกรรมการ

นครราชสีมา

33 ปรีดาวรรณ ขอ

ช่วยกลาง

12/1/2559 12/1/2559 ครบเคร่ืองการจัดการเอกสารออนไลน์

ส าหรับงานส านักงานด้วย Google Office 

Online

ศูนย์คอมพิวเตอร์ นครราชสีมา

34 ผ่องพัตรา บุญ

ระมาตร

7/6/2016 7/8/2016 การประเมินแผนงานและโครงการ รุ่นท่ี 21 ส านักงานการศึกษา

ต่อเน่ือง 

นนทบุรี

35 ผ่องพัตรา บุญ

ระมาตร

11/24/2016 12/24/2016 แนะน าคู่มือการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน มทส.(ฉบับใหม่)

ส่วนการเงินและบัญชี นครราชสีมา

36 ผ่องพัตรา บุญ

ระมาตร

11/25/2016 11/25/2016 การประเมินผลการควบคุมภายใน ส่วนการเงินและบัญชี นครราชสีมา

37 ผ่องพัตรา บุญ

ระมาตร

6/6/2017 6/8/2017 การประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก คร้ังท่ี 

20 (20th WACE World Conference)

World Association for 

Cooperative 

Education - WACE

เชียงใหม่

38 ผ่องพัตรา บุญ

ระมาตร

6/12/2016 6/12/2016 อบรมการใช้งานระบบจัดการสารสนเทศ 

TN-office 2016

เทคโนธานี นครราชสีมา

39 ผ่องพัตรา บุญ

ระมาตร

8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

40 พัชรี 	ขอผลกลาง 8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

41 พัชรี ขอหม่ัน

กลาง

7/29/2016 7/29/2016 บรรยาย “สหกิจศึกษาในศตวรรษท่ี 21”  

โดย ศาสตราจารย์  ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน

เครือข่ายพัฒนาสหกิจ

ศึกษาภาค

นครราชสีมา

42 ภัทร์พิรัล	ภู 

นนทิวรรธน์

8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

43 ภานิชา 	

นพธนัตถ์พร

8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี

44 ภานิชา 

นพธนัตถ์พร

9/27/2559 9/28/2559 การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขใน

การท างาน (คร้ังท่ี 3)

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

45 ภานิชา 

นพธนัตถ์พร

9/19/2559 9/19/2559 ข้อควรรู้เก่ียวกับระเบียบพัสดุ และการให้

ค าปรึกษาด้านการจัดระบบควบคุมภายใน

ของหน่วยงาน

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี นครราชสีมา

46 ศิริรัชนี 	ฉายแสง 8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี
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ล าดับท่ี ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

วันท่ีอบรม ถึงวันท่ี ช่ือกิจกรรม/หลักสูตรท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจัด

กิจกรรม/หลักสูตร

จังหวัด

47 ศิริรัชนี ฉายแสง 8/17/2016 8/19/2016 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการท าโครงการ

วิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงงาน (Work 

Improvement Project)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม

าธิราช

นนทบุรี

48 ศิริรัชนี ฉายแสง 6/6/2017 6/8/2017 การประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก คร้ังท่ี 

20 (20th WACE World Conference)

World Association for 

Cooperative 

Education - WACE

เชียงใหม่

49 อุดมศักด์ิ บัว

ส าราญ

6/6/2017 6/8/2017 การประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก คร้ังท่ี 

20 (20th WACE World Conference)

World Association for 

Cooperative 

Education - WACE

เชียงใหม่

50 อุดมศักด์ิ บัว

ส าราญ

6/12/2016 6/12/2016 อบรมการใช้งานระบบจัดการสารสนเทศ 

TN-office 2016

เทคโนธานี นครราชสีมา

51 อุดมศักด์ิ บัว

ส าราญ

8/3/2017 10/3/2017 ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคล่ือนสหกิจ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ศูนย์สหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพ

ปราจีนบุรี
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