
 
ก าหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการ 

การใช้งานและการน าเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง (EIS) 
ระหว่างวันที่ 5 – 11 กันยายน 2561 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 

 

หมายเหตุ : 1. ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้องของหน่วยงานตนเอง เพื่อความสะดวกในการบันทึก 
                  ข้อมูล ดังเอกสารแนบ 1 
               2. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

วันที่ 5 กันยายน 2561 
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 09.30 น. ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
   โดย  ผศ.สมทรง นุ่มนวล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
09.30 น. – 10.00 น. ชี้แจงแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
   โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร  

      รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ ฝ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ 
10.00 น. – 10.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการภาพรวมการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง(EIS)  
              ระดับปฏิบัติการ 
10.30 น. – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 น. – 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการภาพรวมการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง(EIS)  
              ระดับปฏิบัติการ (ต่อ) 
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการภาพรวมการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง(EIS)  
              ระดับปฏิบัติการ (ต่อ) 
14.30 น. – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.45 น. – 16.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการภาพรวมการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง(EIS)  
              ระดับปฏิบัติการ (ต่อ) 
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               2. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

วันที่ 7 กันยายน 2561 (ช่วงเช้า) 
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการน าเข้าข้อมูล  

ชุดรายงานที่ 7 ด้านอาคาร /ยานพาหนะ / สาธารณูปโภค 

10.30 น. – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 น. – 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการน าเข้าข้อมูล  
    ชุดรายงานที่ 7 ด้านอาคาร /ยานพาหนะ / สาธารณูปโภค (ต่อ) 

 
วันที่ 7 กันยายน 2561 (ช่วงบ่าย) 
12.30 น. – 13.00 น. ลงทะเบียน 
13.00 น. – 14.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการน าเข้าข้อมูล  
    ชุดรายงานที่ 8 ด้านบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะ 
14.30 น. – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.45 น. – 16.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการน าเข้าข้อมูล  
    ชุดรายงานที่ 8 ด้านบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะ(ต่อ) 
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               2. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

วันที่ 10 กันยายน 2561 (ช่วงเช้า) 
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการน าเข้าข้อมูล  

ชุดรายงานที่ 9 ด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
10.30 น. – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 น. – 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการน าเข้าข้อมูล  

ชุดรายงานที่ 9 ด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการ (ต่อ) 

 
วันที่ 10 กันยายน 2561 (ช่วงบ่าย) 
12.30 น. – 13.00 น. ลงทะเบียน 
13.00 น. – 14.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการน าเข้าข้อมูล  

ชุดรายงานที่ 1 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน 
                                             การสอน 

14.30 น. – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.45 น. – 16.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการน าเข้าข้อมูล  

ชุดรายงานที่ 2 ชุดรายงานด้านนักศึกษา 
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วันที่ 11 กันยายน 2561  
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.45 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการน าเข้าข้อมูล  
    ชุดรายงานที่ 4 ด้านการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ 
             มหาวิทยาลัย 
10.30 น. – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 น. – 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการน าเข้าข้อมูล  

ชุดรายงานที่ 6 ด้านการเบิก-จ่ายพัสดุ 
ชุดรายงานที่ 8 ชุดรายงานด้านบริหารงานวิจัย บริการวิชาการท านุบ ารุงศิลปะ 

12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการน าเข้าข้อมูล  
    ชุดรายงานที่ 10 ด้านประเมินผลการปฏิบัติงาน 
14.30 น. – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.45 น. – 16.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการน าเข้าข้อมูล  
    ชุดรายงานที่ 11 ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 


