กำรพัฒนำบุคลำกรสถำบันรัชต์ภำคย์
สัมมนำวิชำกำรภำยนอกตัง้ แต่เดือน มิถุนำยน 2556 - พฤษภำคม 2557
ลำดับ

เรื่องกำรประชุมสัมมนำ

ผู้จดั

ระยะเวลำ (วัน)

1

โครงการทักษะชีวิตรวมพลังนักศึกษาเอาชนะยาเสพติด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ 4-6 มิ.ย. 56

การคัดเลือกผลงานด้านสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

3

เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ตำแหน่ง/สังกัด

1.อ.ธีรพงษ์ มณีโชติ

รก.ผอ.สานักบริหารกิจการนักศึกษา

2.อ.เกษม มุทกุ นั ต์

อาจารย์ประจาคณะรัฐประศาสนศาสตร์

1.นางญดา เสียงเพราะ

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด

2.น.ส.วชิราภรณ์ พัดเกิด

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด

3.น.ส.ขวัญรพี ศรีใส

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด

4.น.ส.อัญชลี เกตุจนั ทร์

รก.คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 12-13 มิ.ย. 56

นายวิมล จันทร์แก้ว

อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย

สานักงานคณะกรรมการการ

วันที่ 12-14 มิ.ย. 56

ดร.ศักดิ์สทิ ธิ์ ขัตติยาสุวรรณ

อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

และ 3-6 ก.ค. 56
1.น.ส.อัญชลี เกตุจนั ทร์

รก.คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และโครงการแผนที่สร้างสรรค์สงั คม
2

ผู้เข้ำประชุมสัมมนำ

สานักงานเครือข่ายพัฒนา

วันที่ 6 มิ.ย. 56

สหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

สานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

4

ติดตามและประเมินผลเขตพื้นที่การศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
5

ปัญหานักศึกษายุคใหม่ อาจารย์ให้คาปรึกษาอย่างไรดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่ 28 มิ.ย. 56

เวลา 08.30-12.00 น. 2.น.ส.สุรินทร์ มรรคา
6

โครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 7

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

วันที่ 12-14 ก.ค. 56

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

3.นางญดา เสียงเพราะ

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด

นายสุนทร วงศ์เสน

อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์

1.นางญดา เสียงเพราะ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

(วสท.)
7

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษา

สานักงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจ
ศึกษาภาคกลางตอนบน

8

โครงการการสารวจและประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก
ตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ ป.ตรี กลุ่มที่มี

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 31 ก.ค. 56

เวลา 10.00-13.00 น. 2.น.ส.อัญชลี เกตุจนั ทร์
วันที่ 2 ส.ค. 56

นางจิตรเลขา ทาสี

รก.คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบัญชี

เวลา 08.30-15.30 น.

วิชาชีพและไม่มสี ภาวิชาชีพ
1

กำรพัฒนำบุคลำกรสถำบันรัชต์ภำคย์
สัมมนำวิชำกำรภำยนอกตัง้ แต่เดือน มิถุนำยน 2556 - พฤษภำคม 2557
ลำดับ
9

เรื่องกำรประชุมสัมมนำ
หลักสูตรวุฒิบตั รผู้เชี่ยวชาญและผู้ชานาญการ

ผู้จดั

ระยะเวลำ (วัน)

สถาบันพระปกเกล้า

วันที่ 19-22 ส.ค. 56

ประจาตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 6
10

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ผู้เข้ำประชุมสัมมนำ

ตำแหน่ง/สังกัด

ว่าที่ ร.ต.ทวีศกั ดิ์ แสงเงิน

อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 28-31 ส.ค. 56

นายสมพงศ์ แสงศรี

อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 30 ส.ค. 56

นางจิตรเลขา ทาสี

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบัญชี

น.ส.อัญชลี เกตุจนั ทร์

รก.คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.นางญดา เสียงเพราะ

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด

26-29 ส.ค. 56
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

11

การประชุมคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เวลา 09.00-12.00 น.
12

Made Your Successful Businedd and Secure Your

Windows IT Pro

Information
13

การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่องเทคนิคการออกข้อสอบ

เวลา 08.30-13.00 น.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

และประเมินผลการเรียน

14

รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบตั ิ

วันที่ 3 ก.ย. 56
วันที่ 17 ก.ย. 56

เวลา 08.30-16.00 น. 2.น.ส.ขวัญรพี ศรีใส

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วันที่ 22 ก.ย. 56

3.นายอธิวัฒน์ อาษากิจ

อาจารย์ประจาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

4.น.ส.อัญชลี เกตุจนั ทร์

รก.คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ธีรพงษ์ มณีโชติ

รก.ผอ.สานักบริหารกิจการนักศึกษา

เวลา 07.30-16.30 น.
15
16

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด

อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัด สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วันที่ 24 ก.ย. 56

1.นายวรเชษฐ์ สิงห์ลอ

หัวหน้าศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2556

เวลา 09.30 น.

2.น.ส.กชพรรณ คัดชาชัย

เจ้าหน้าที่ศนู ย์ศลิ ปวัฒนธรรม

เรื่อง แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงกาหนด สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วันที่ 26 ก.ย. 56

1.ว่าที่ รต.ทวีศกั ดิ์ แสงเงิน

อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย

2.นางญดา เสียงเพราะ

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด

1.น.ส.พรพนา ศรีสถานนท์

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการ

2.น.ส.วชิราภรณ์ พัดเกิด

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด

หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขการขออนุญาตให้เปลี่ยน
ชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2552
17

หลักการแนวทางและการกาหนดกระบวนทัศน์ในการ
วิจยั เทคนิคการวิเคราะห์งานวิจยั

สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

วันที่ 25-27 ก.ย. 56

2

กำรพัฒนำบุคลำกรสถำบันรัชต์ภำคย์
สัมมนำวิชำกำรภำยนอกตัง้ แต่เดือน มิถุนำยน 2556 - พฤษภำคม 2557
ลำดับ
18

เรื่องกำรประชุมสัมมนำ
กีฬาบุคลากรในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ 33

19

เข้าร่วมประชุมจับฉลากแบ่งสาย กีฬามหาวิทยาลัย

ผู้จดั

ระยะเวลำ (วัน)

คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย

วันที่ 1 ต.ค. 56

แห่งประเทศไทย

เวลา 13.30-16.30 น.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 11 ต.ค. 56

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (รอบคัดเลือก)
20

ก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี ครั้งที่ 14

21

การจัดการแข่งขันกีฬาหัวหมากสัมพันธ์ ครั้งที่ 17

ผู้เข้ำประชุมสัมมนำ
อ.ธีรพงษ์ มณีโชติ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

อ.ธีรพงษ์ มณีโชติ

เวลา 13.30 น.

หัวหน้าฝ่ายกีฬา

วันที่ 25-26 ต.ค. 56

นางจิตรเลขา ทาสี

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบัญชี

สานักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคาแหง

วันที่ 30 ต.ค. 56

อ.ธีรพงษ์ มณีโชติ

รก.ผอ.สานักบริหารกิจการนักศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 4 พ.ย. 56

หัวหน้าฝ่ายกีฬา
1.อ.จิตานันธ์ ปิตเิ ลิศศิริกลุ

เวลา 08.00-14.00 น. 2.อ.ปิย สุดสิ สุ ดี
3.อ.วรเชษฐ์ สิงห์ลอ

การประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2556

รก.ผอ.สานักบริหารกิจการนักศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และธรรมาภิบาล "บัณฑิตไทยไม่โกง"
23

รก.ผอ.สานักบริหารกิจการนักศึกษา
หัวหน้าฝ่ายกีฬา

เวลา 13.30 น.
22

ตำแหน่ง/สังกัด

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

วันที่ 7-8 พ.ย. 56

ผู้อานวยการสานักวิชาการ
อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ

1.ดร.ศักดิ์สทิ ธิ์ ขัตติยาสุวรรณ อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา 08.30-14.30 น. 2.ดร.วิมล จันทร์แก้ว

อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย

3.น.ส.อัญชลี เกตุจนั ทร์

รก.คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.นางญดา เสียงเพราะ

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด

5.น.ส.ขวัญรพี ศรีใส

หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิเทศน์สมั พันธ์

6.น.ส.ณพัฐธิกา ปิตเิ ลิศศิริกลุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
7.น.ส.สุรินทร์ มรรคา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

8.น.ส.สุภาภรณ์ ละเอียด

เลขานุการคณะรัฐประศาสนศาสตร์

9.น.ส.อุษณี ละเอียด

เจ้าหน้าที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์

3

กำรพัฒนำบุคลำกรสถำบันรัชต์ภำคย์
สัมมนำวิชำกำรภำยนอกตัง้ แต่เดือน มิถุนำยน 2556 - พฤษภำคม 2557
ลำดับ
24

เรื่องกำรประชุมสัมมนำ

ผู้จดั

ประชุมพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ระยะเวลำ (วัน)
วันที่ 20 พ.ย. 56

ผู้เข้ำประชุมสัมมนำ
1.น.ส.ขวัญรพี ศรีใส

เวลา 13.30-16.30 น. 2.น.ส.อัญชลี เกตุจนั ทร์

ตำแหน่ง/สังกัด
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิเทศน์สมั พันธ์
รก.คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคกลางตอนบน
25

เทคนิคการออกข้อสอบและการประเมินผลการเรียน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่ 26 พ.ย. 56

1.นางญดา เสียงเพราะ

เวลา 09.00-16.30 น. 2.น.ส.ขวัญรพี ศรีใส
26

ประชุมชี้แจงสถานศึกษาวิชาทหาร ส่วนกลาง

ศูนย์การกาลังสารอง

วันที่ 28 พ.ย. 56

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด

3.น.ส.อัญชลี เกตุจนั ทร์

รก.คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพงษ์เดช แซ่เฮ่อ

สานักบริหารกิจการนักศึกษา

อ.ธีรพงษ์ มณีโชติ

รก.ผอ.สานักบริหารกิจการนักศึกษา

เวลา 13.00-16.00 น.
27

การจัดการแข่งขันกีฬาหัวหมากสัมพันธ์ ครั้งที่ 17

สถาบันไอทิม

วันที่ 28 พ.ย. 56

อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
28

โครงการ "Osotspa Plant Tour Open House"

OSOTSPA

ณ ศูนย์การเรียนรู้โอสถสภา จ.พระนครศรีอยุธยา

29

ประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 4 ธ.ค. 56

1.นางญดา เสียงเพราะ

เวลา 10.00-13.00 น. 2.น.ส.วชิราภรณ์ พัดเกิด

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด

3.น.ส.พรพนา ศรีสถานนท์

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการ

4.นางจิตรเลขา ทาสี

อาจารย์ประจาสาขาวิชาบัญชี

5.น.ส.อัญชลี เกตุจนั ทร์

รก.คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 12-13 ธ.ค. 56

ดร.วิมล จันทร์แก้ว

อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 13 ธ.ค. 56

อ.วรเชษฐ์ สิงห์ลอ

หัวหน้าศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม

รศ.ดร.สุวัฒน์ วัฒนวงศ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ครั้งที่ 30 "บัณฑิตศึกษาไทย รับใช้สงั คม"
30

ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 "ปรัชญา ศาสนา
ดนตรี นาฏศิลป์และวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่หลากหลาย"

31

การเสวนาเพื่อวิพากษ์เชิงนโยบาย

เวลา 08.00-17.30 น.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 27 ธ.ค. 56
เวลา 09.00-12.00 น.

4

กำรพัฒนำบุคลำกรสถำบันรัชต์ภำคย์
สัมมนำวิชำกำรภำยนอกตัง้ แต่เดือน มิถุนำยน 2556 - พฤษภำคม 2557
ลำดับ
32
33

เรื่องกำรประชุมสัมมนำ
Student Camp in Ayutthaya
Research Zone (2013) การวิเคราะห์เครือข่ายใย
ประสาท การวิเคราะห์ตน้ ไม้ตดั สินใจ

34

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

35

การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน

36

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 ครั้งที่ 2/2557

37

แนวทางการสนองพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตน

ผู้จดั

ระยะเวลำ (วัน)

ททท.

วันที่ 18-19 ม.ค. 57

สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(วช.)

ประชุมเตรียมการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและ
การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด/ในกากับ สกอ.
ภายใต้โครงการ สกอ.สัญจร 2557

1.อ.ปิย สุดสิ สุ ดี

อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ

2.อ.วรเชษฐ์ สิงห์ลอ

อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ

1.อ.พรพนา ศรีสถานนท์

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

วันที่ 23-24 ม.ค. 57

อ.สมพงศ์ แสงศรี

อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย

เขต 16

เวลา 09.00 น.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่ 13 ก.พ. 57

1.อ.ญดา เสียงเพราะ

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด

NIDA

เวลา 09.00-12.00 น. 2.อ.ขวัญรพี ศรีใส

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

วันที่ 6-7 มี.ค. 57

เขต 16

เวลา 09.00 น.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 25 มี.ค. 57

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด

3.อ.อัญชลี เกตุจนั ทร์

รก.คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.สมพงศ์ แสงศรี

อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย

น.ส.จิตานันธ์ ปิตเิ ลิศศิริกลุ

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด

นายพงษ์เดช แซ่เฮ่อ

เจ้าหน้าที่สานักบริหารกิจการนักศึกษา

1.นางญดา เสียงเพราะ

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด

เวลา 09.00-16.15 น.
ศูนย์การกาลังสารอง

รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ปี 2557
39

ตำแหน่ง/สังกัด

เวลา 09.00-16.00 น. 2.อ.วชิราภรณ์ พัดเกิด

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
38

วันที่ 22 ม.ค. 57

ผู้เข้ำประชุมสัมมนำ

วันที่ 27 มี.ค. 57
เวลา 09.30 น.

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วันที่ 31 มี.ค. 57

เวลา 09.00-16.00 น. 2.น.ส.สุรินทร์ มรรคา
3.น.ส.อัญชลี เกตุจนั ทร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
รก.คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

5

กำรพัฒนำบุคลำกรสถำบันรัชต์ภำคย์
สัมมนำวิชำกำรภำยนอกตัง้ แต่เดือน มิถุนำยน 2556 - พฤษภำคม 2557
ลำดับ
40

เรื่องกำรประชุมสัมมนำ
พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน
Toward ASEAN Development Administration

41

ประชุมและเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์
เชิดชูศลิ ปวัฒนธรรมไทย

42

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 ครั้งที่ 3/2557

43

ผู้จดั

ระยะเวลำ (วัน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่ 1 เม.ย. 57

NIDA

บริหารจัดการที่จอดรถอย่างเป็นระบบ

วันที่ 2 เม.ย. 57

แห่งประเทศไทย

เวลา 14.00 น.

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

วันที่ 17-18 เม.ย. 57

เขต 16

เวลา 09.00 น.

(วปท.)

1.นายภูมมิ นิ ทร์ นามวงศ์

เวลา 08.00-17.00 น. 2.นางญดา เสียงเพราะ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ระบบจอดรถอัจฉริยะ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่ช่วย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

ผู้เข้ำประชุมสัมมนำ

วันที่ 23 เม.ย. 57

ตำแหน่ง/สังกัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด

3.น.ส.ขวัญรพี ศรีใส

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด

4.น.ส.อัญชลี เกตุจนั ทร์

รก.คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.น.ส.สุรินทร์ มรรคา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

6.นายจักรวาล สุขไมตรี

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

7.น.ส.ณฐมน หมวกฉิม

อาจารย์ประจาคณะรัฐประศาสนศาสตร์

8.อ.ดวงรัตน์ ธรรมสโรช

อาจารย์ประจาคณะรัฐประศาสนศาสตร์

9.นายกฤตภัทร บุญญรัตน์

อาจารย์ประจาคณะรัฐประศาสนศาสตร์

อ.วรเชษฐ์ สิงห์ลอ

หัวหน้าศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม

นายสมพงศ์ แสงศรี

อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย

1.นายสุนทร วงศ์เสน

อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์

เวลา 08.00-16.00 น. 2.นายปณิธิ นันทจันทร์

อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.น.ส.ดลพร สระประทุม

เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

4.นายนพพร แซ่เฮ้อ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

6

กำรพัฒนำบุคลำกรสถำบันรัชต์ภำคย์
สัมมนำวิชำกำรภำยนอกตัง้ แต่เดือน มิถุนำยน 2556 - พฤษภำคม 2557
ลำดับ
44

เรื่องกำรประชุมสัมมนำ
งานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 : THEC 2014

ผู้จดั

ระยะเวลำ (วัน)

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วันที่ 23-24 เม.ย. 57

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และวิสยั ทัศน์ของ

ผู้เข้ำประชุมสัมมนำ
1.อ.ฐิตมิ า พรหมทอง

เวลา 08.00-16.00 น. 2.อ.เนรมิต ธานีพูน

อุดมศึกษาไทย ปี 2555-2559

ตำแหน่ง/สังกัด
อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์

3.อ.จิตานันธ์ ปิตเิ ลิศศิริกลุ

อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ

4.อ.สมศักดิ์ โล่วิศาลมงคล

อาจารย์ประจาคณะรัฐประศาสนศาสตร์

5.อ.สาโรจน์ บุญเสริมวรรณ

อาจารย์ประจาคณะรัฐประศาสนศาสตร์

6.อ.ณฐมน หมวกฉิม

อาจารย์ประจาคณะรัฐประศาสนศาสตร์

7.อ.อัญชลี เกตุจนั ทร์

อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.อ.ปริญญา สาททอง

อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ

9.อ.ญดา เสียงเพราะ

อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ

10.อ.อธิวัฒน์ อาษากิจ

อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ

11.ดร.วิมล จันทร์แก้ว

อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย

12.ดร.ศักดิ์สทิ ธิ์ ขัตติยาสุวรรณ อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย

45

ประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

13.อ.สมพงศ์ แสงศรี

อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย

14.น.ส.ไพรวัลย์ มะณู

เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

15.น.ส.อุไรพร ทิมอุบล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

16.น.ส.สุรินทร์ มรรคา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

วันที่ 25 เม.ย. 57

รศ.ดร.สุวัฒน์ วัฒนวงศ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วันที่ 29 เม.ย. 57

1.นายพงษ์เดช แซ่เฮ่อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุน

แห่งประเทศไทย
46

แนวทางแก้ปญ
ั หากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.)

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ

เวลา 08.30-16.00 น. 2.น.ส.ดรุณี หลังลีงู
3.น.ส.ทิพวรรณ เสนเชื้อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุน

7

กำรพัฒนำบุคลำกรสถำบันรัชต์ภำคย์
สัมมนำวิชำกำรภำยนอกตัง้ แต่เดือน มิถุนำยน 2556 - พฤษภำคม 2557
ลำดับ
47

เรื่องกำรประชุมสัมมนำ
ประชุมสัมมนาผู้บริหาร ผู้ปฏิบตั งิ านกองทุน
ปีการศึกษา 2557

48

เชิญเป็นผู้กรรมการตัดสินการประกวดในงานโครงการ

ผู้จดั

ระยะเวลำ (วัน)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

วันที่ 30 เม.ย. 57

(กยศ.)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประเพณีรดน้าขอพรปีใหม่ไทย
49

ประชุมประชาพิจารณ์ตวั ชี้วัดการประกันคุณภาพ

บทบาทของสถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม

1.นายพงษ์เดช แซ่เฮ่อ

เวลา 08.00-16.30 น. 2.น.ส.ดรุณี หลังลีงู
วันที่ 30 เม.ย. 57

ตำแหน่ง/สังกัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุน

อ.วรเชษฐ์ สิงห์ลอ

หัวหน้าศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม

1.ดร.วิมล จันทร์แก้ว

อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา 13.00-16.00 น.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

50

ผู้เข้ำประชุมสัมมนำ

วันที่ 6 พ.ค. 57

เวลา 09.00-16.00 น. 2.อ.กฤตภัทร บุญญรัตน์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

วันที่ 28-30 พ.ค. 57

เพื่อการศึกษา สาหรับผู้ปฏิบตั งิ านสถานศึกษาระดับ

อาจารย์ประจาคณะรัฐประศาสนศาสตร์

3.อ.นันทพล วรรธนะประทีป

อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์

4.ดร.จุฑาทิพย์ สุจริตกุล

อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์

5.อ.เนรมิต ธานีพูน

อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์

6.อ.ขวัญรพี ศรีใส

อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ

7.อ.ญดา เสียงเพราะ

อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ

8.อ.วชิราภรณ์ พัดเกิด

อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ

9.อ.พรพนา ศรีสถานนท์

อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ

10.อ.อธิวัฒน์ อาษากิจ

อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ

11.อ.ปริญญา สาททอง

อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ

1.นายพงษ์เดช แซ่เฮ่อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุน

2.น.ส.ทิพวรรณ เสนเชื้อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุน

อ.วรเชษฐ์ สิงห์ลอ

หัวหน้าศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม

อ.จิตรเลขา ทาสี

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบัญชี

อุดมศึกษา รุ่นที่ 2
51

เป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาทุน ประเภททุน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้มคี วามสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม
52

โครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุก
ฉบับ สาหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ

วันที่ 30 พ.ค. 57
เวลา 08.30-15.30 น.

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 31 พ.ค. 57
เวลา 09.00-16.30 น.
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อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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