
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



ชื่อโครงการ วันที่  ชื่อผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอที 
ด้วยใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
มาตรฐานระดับสากล IC3 Digital 
Literacy Certification 

23 – 25 มกราคม 2560 นายอาร์ม  เอียดไหน 

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูน
ความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน 
เรื่อง หลังเกณฑ์ วิธีการและการ
จัดท าผลงาน เพ่ือเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

17 – 19 มกราคม 2560 

นางสาวกรรณิกา  ทองค า 
นางสาวชุติมา  เลศิลบศริ ิ
นางสาวภาสินี  นาควิเชียร 
นางสาววัลลภา  แสงจันทร ์
นางสาวสุธาสินี  นาคกร 
นางสาวสาวิตรี  เสนาพิทักษ ์
นางสาวศิศิรา  ไทรไกรกระ 
นางสาวนภัสสร  ว่องประสพสุข 
นางสาวภัชรีภรณ์  ปรางทอง 
นางจุฑาณัชญ์  เหมาะใจ 
นางสาวสลุัดดา  วิเศษสังข์ 
นางสาวสมร  พิมพาลัย 
นางสาวอรวรรณ  ทิมประเสริฐ 

โครงการพัฒนาผู้ควบคุมงาน  
ตรวจการจ้าง ประจ าปี 2560 

27 – 28 มีนาคม 2560 
นางสาวสุธาสินี  นาคกร 
นางสาวสมร  พิมพาลัย 
นางสาวรุ่งนภา  นิตยกลุ 

โครงการเสริมศักยภาพบุคลากร
มือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
ผ่าน Web Online 

23 – 27 มกราคม 2560 
นางสาวมุกข์สินี  รุจน์วโิรจน ์
นางสาวณัฐชา  รวดชัยภมู ิ

กิจกรรม เรื่อง “การให้และการ
แบ่งปัน” 

5-6 มกราคม 2560 บุคลากรกองคลังทุกท่าน 

โครงการประกันคุณภาพการศกึษา 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคมุภายใน 

26 มกราคม 2560 
นางสาวปัทมา  จตุรพันธ์ 
นางสาวสาวิตรี  เสนาพิทักษ ์

โครงการวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย 

18 มกราคม 2560 

นางสาวนลินี  แสงอรญั 
นางสาวปัทมา  จตุรพันธ ์
นางสาววราภรณ์  คงเจริญ 
นางสาวณัฐกาญจน์  ศรีนิลทิน 
นางสาวอรอุมา  ภิรมยส์ด 
นางสาวกลอยใจ  สุขล้อม 
นางสาวมุกข์สินี  รุจน์วโิรจน ์
นางสาวน  าอ้อย  สุขสมยั 
นางสาววัลยา  นรากร 
นางสาวรุ่งอรุณ  ประดับทอง 
นางสาวรุ่งนภา  นิตยกลุ 



ชื่อโครงการ วันที่  ชื่อผู้เข้าร่วม 
พิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลสตวมาร 
(100 วัน) พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช  
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธริาช 
บรมนาถบพิตร 

20 มกราคม 2560 บุคลากรกองคลังทุกท่าน 

โครงการทบทวนคู่มือตัวชี้วัดแผน 
และลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัด 

8 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวนลินี  แสงอรญั 

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูน
ความรู้เพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

30 – 31 มีนาคม 2560 นางสาวนลินี  แสงอรญั 

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง 
หลักการเขียนวาระการประชมุ 
รายงานการประชุม และสรุปมตทิี่
ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวกาญจนา  น้อยสมวงษ์ 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรร่าง
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ........  
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง  
รุ่นที่ 6 

21 กุมภาพันธ์ 2560 
นางสาวนลินี  แสงอรญั 
นางสาววราภรณ์  คงเจริญ 
นางสาววัลลภา  แสงจันทร ์

โครงการอบรมฝึกซ้อมการดับเพลิง
เบ้ืองต้น และฝึกซ้อมการหนีไฟ 

15 มีนาคม 2560 

นางสาวกรรณิกา  ทองค า 
นางสาววัลลภา  แสงจันทร ์
นางจุฑาณัชญ์  เหมาะใจ 
นางสาวนภัสสร  ว่องประสพสุข 
นางสาวสายชล  แดงแก้ว 
นางสาวศิศิรา  ไทรไกรกระ 
นางสาวสลุัดดา  วิเศษสังข์ 
นางสาวอรวรรณ  ทิมประเสริฐ 
นางสาวสมร  พิมพาลัย 
นางสาวณัฐกาญจน์  ศรีนิลทิน 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
หลักสูตร “การบริหารด้านการบญัชี
การเงินส าหรับบุคลากรที่ปฏบิัติงาน
หน่วยงานภาครัฐ” 

16 – 17 มีนาคม 2560 
นางสาวชุติมา  เลศิลบศริ ิ
นางสาวนภัสสร  ว่องประสพสุข 

โครงการสมัมนาทบทวนวิสัยทัศน์
และแผนกลยุทธ ์

22 – 24 มีนาคม 2560 
นางสาวนลินี  แสงอรญั 
นางสาววราภรณ์  คงเจริญ 
นางสาวสาวิตรี  เสนาพิทักษ ์

 
 
 
 

  



ชื่อโครงการ วันที่  ชื่อผู้เข้าร่วม 
โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการใชจ้่าย
งบประมาณและการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

29 มีนาคม 2560 นางสาวปัทมา  จตุรพันธ ์
นางสาววัลลภา  แสงจันทร ์

อบรมหลกัสูตร “ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐและวธิี
ปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส”์ 

30 – 31 มีนาคม  
และ 1 เมษายน 2560 นางสาววัลลภา  แสงจันทร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


