
ค่าใช้จ่าย วัน/เดือน/ปี 

(บาท) ที่เข้าอบรม

นางศิวะพร อัคคีโรจน์

นางสาวสุรีย์วรรณ กลันทกสุวัณณ์

นางสาวศิริลักษ์ แท่นวิมล

นางสาววัชนันทน์ ศรีประสงค์

นางสายธาร สุเมธอธิคม

นางบัวระภา  กลยนีย์

นางสาวโสภา ไทยลา

นางสาวกมร สุประภารพงษ์

นายธีรพัฒน์ จํานองพิมพ์

นางสายธาร สุเมธอธิคม

นางบัวระภา  กลยนีย์

นางสาวกมร สุประภารพงษ์

นางสาวรัตดา พุทธะศรีเมือง

สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

10-12 พฤศจิกายน 2557

1

2

4

3

การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย

สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 

30 WUNCN

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่ม

สมาชิก

  บรรณารักษ์,     

 นักวิชาคอมพิวเตอร์
21- 23 มกราคม 2558

ได้รับความรู้และนํามาประยุกต์ใช้

ในการทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

 สุวรรณภูมิ ศูนย์

หันตรา

การเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ประจําปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร 

Digital Literacy Certificate (IC)

บุคลากร 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร

เพื่อพัฒนาทักษะของ

บุคลากรในด้านการาจัดการ

ได้ความรู้และนํามาประยุกต์ใช้ใน

การทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

20-21 ตุลาคม  2557

2 -3 พฤศจิกายน 2557
การจัดการองค์ความรู้"ห้องสมุดและ

วิชาชีพบรรณารักษ์"

    บรรณารักษ์,    

   นักเอกสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ได้ความรู้และนํามาประยุกต์ใช้ใน

การทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมาคมห้องสมุดแห่ง

ประเทศไทยฯ

การจัดการองค์ความรู้"ห้องสมุดและ

วิชาชีพบรรณารกัษ์"

เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

    บรรณารักษ์,    

   นักเอกสารสนเทศ

ได้ความรู้และนํามาประยุกต์ใช้ใน

การทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมาคมห้องสมุดแห่ง

ประเทศไทยฯ

สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร กลุ่มวิทยบริการ ประจําปี 2557
ผู้เข้าอบรม

ชื่อ-สกุล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



นางบัวระภา  กลยนีย์

นางสาวนฤมล โตเจริญ

นางสาวโสภา ไทยลา

นางสาวกมร สุประภารพงษ์

นางสายธาร สเมธอธิคม

นางบัวระภา กลยนีย์

นางสาวโสภา ไทยลา

นางสาวรัตดา พุทธะศรีเมือง

9
นางสาววัชนันทน์ ศรีประสงค์

นางพัชรินทร์ จํานงเพียร

5

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

8

การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

การสืบค้น ประจําปีงบประมาณ 2558

เพื่อสร้างความเข้าใจในการ

ใช้ฐานข้อมูล

    บรรณารักษ์,   

 นักเอกสารสนเทศ
25 มีนาคม 2558

ได้รับความรู้และนํามาปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศ

ไทย ThaiLIS

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้

ความเข้าใจถึงมาตรฐานการ

จัดเก็บเอกสารเอกสารฉบับ

เต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์

บรรณารักษ์ 19 - 20 มีนาคม 2558

ได้รับความรู้และนํามาประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

7,800 18 - 20 มีนาคม 2558

ได้รับความรู้และนํามาประยุกต์ใช้

ในการทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

สมาคมอห้องสมุด

แห่งประเทศไทย
7

60 ปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

กับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชีพ

บรรณารักษ์

เพื่อทราบเรื่องราวความรู้

ใหม่ ๆ  เกี่ยวกับการพัฒนา

ห้องสมุด

บรรณารักษ์

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

เผยแพร่ความรู้และการ

ขอรับรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล 

(ดีโอไอ) แก่นักวิจัยทั่ว

ประเทศ

ดีโอไอ-ไทยแลนด์ DoI-Thailand6 บรรณารักษ์ 1 มีนาคม 2558
ได้ทราบถึงตัวระบุวัตถุดิจิทัล

เกี่ยวกับงานวิจัย

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

วิจัยแห่งชาติ

เพื่อเกิดความเข้าใจวิธี

ตรวจสอบรายการ

บรรณานุกรมและการนําเข้า

ข้อมูลบรรณานุกรมที่

สอดคล้องกับการจัดการงาน

ด้าน Catalog

แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อ

เป็นมาตรฐานในการดําเนินงานระบบ

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

  บรรณารักษ์,     

นักวิชาคอมพิวเตอร์
29 - 30 มกราคม 2558

ได้ทราบถึงวิธีลงรายการตาม

หลักเกณฑ์การลงรายการ



นางสายธาร สุเมธอธิคม

นางสาวโสภา ไทยลา

นางสาวรัตดา พุทธะศรีเมือง

นางบัวระภา กลยนีย์

นางสาวกมร สุประภารพงษ์

11
นางสาวนฤชล บิลอิสมาแอล

นายธีรพัฒน์ จําลองพิมพ์

นางบัวระภา กลยนีย์

นางสาวโสภา ไทยลา

นางสาวรัตดา พุทธะศรีเมือง

นางสาวกมร สุประภารพงษ์

นางสาวโสภา ไทยลา

นางบัวระภา กลยนีย์

นางสาวนฤชล บิลอิสมาแอล

นางสาวกมร สุประภารพงษ์

ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ

เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

กองบริหารงานบุคคล

 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

13

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน 

และเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

เพื่อกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นของตําแหน่ง

ประเภททั่วไปและประเภทวชิาชีพ

เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

เพื่อสร้างความเข้าใจในการ

เขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ

กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น

     บรรณารักษ์,   

  นักเอกสารสนเทศ
27 - 29 พฤษภาคม 2558

     บรรณารักษ์,   

  นักเอกสารสนเทศ

      สํานักหอสมุด   

  มหาวิทยาลัย     

เกษตรศาสตร์

สัมนาวิชาการระดับนานาชาติ Online 

Information & Education 

Conference 2015

12

สร้างแนวคิดใหม่เกี่ยวกับ

การจัดการองค์ความรู้ เพื่อ

พัฒนาห้องสมุดให้เกิดดุลย

ภาพ

7 - 8 พฤษภาคม 2558
ได้รับความรู้และนํามาปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสสิต สํานัก

วิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สัมนาห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 2 Carbon 

 Neutral Event

เพื่อเผยแพร่ความรู้และ

ถ่ายทอดประสบการณ์การ

บริหารจัดการและลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

ห้องสมุด

8  เมษายน  2558
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องก๊าซ

เรือนกระจกในห้องสมุด

     บรรณารักษ์,   

 นักเอกสารสนเทศ

ได้รับความรู้และนํามาประยุกต์ใช้

 ในการทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ หน่วยวิจัย

นวัตกรรม ด้าน

สารสนเทศ สํานัก

วิชาสารสนเทศศาสตร์

บรรณารักษ์

เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ

ห้องสมุดในเครือข่ายได้มี

โอกาสแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ความคิดเห็น 

และปัญหาในการใช้งาน

ระบบห้องสมุด

สัมนากลุ่มความร่วมมือผู้ใช้ระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib
10 26 - 27 มีนาคม 2558



นางสายธาร สุเมธอธิคม

นางสาวรัตดา พุทธะศรีเมือง

นางสาวกมร สุประภารพงษ์

นายธีรพัฒน์ จําลองพิมพ์

นางสาวรุ่งทิวา อึ่งวะระ

นางสาวอ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว

ได้รับความรู้และนํามาประยุกต์ใช้

ในการทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

16

อบรมการใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access 

 English ของสํานักพิมพ์ Knowledge 

Trans mission และฐานข้อมัลติมีเดีย

ของ สํานักพิมพ์ Binumi

เพื่อให้บรรณารักษ์ 

เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีความรู้

ในการใช้งานฐานข้อมูล

     บรรณารักษ์,   

 นักเอกสารสนเทศ
16 มิถุนายน 2558

ได้รับความรู้และนํามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น 

แอนด์ เซอร์วิส

ประชุมวิชาการ สํานักงานวิทย

ทรัพยากร ประจําปี 2558 OAR 

Conference 2015 เรื่อง ก้าวไป

ด้วยกัน  Library 2015:Togethe We 

Go

14

เพื่อสร้างความพร้อมของ

ห้องสมุดและสถาบันบริการ

สารสนเทศในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

     บรรณารักษ์,   

 นักเอกสารสนเทศ
6,400 28 - 29พฤษภาคม 2558

ได้รับความรู้ในการพัฒนาและ

เชื่อมโยงสารสนเทศและองค์

ความรู้ต่างๆ ของประชาคม

อาเซียน

สํานักงานวิทย

ทรัพยากร 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

15

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียนโครงการเพิ่มขีดความสามารถ

ของบุลคากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในระดับสากล

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

บุคลากร 

มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร

1 - 10 มิถุนายน 2558



นางบัวระภา กลยนีย์

นางสาวณฤชล บิลอิสมาแอล

นางสุมาลี พรเจริญ

นางสาวสุรีย์วรรณ กลันทกสุวัณณ์

นางสาวกมร สุประภารพงษ์

นายธีรพัฒน์ จําลองพิมพ์

นางสาวนารีนาท แก้วรุ่งเรือง

นางสาวอ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว

นางสาวศิริลักษณ์ แท่นวิมล

นางพัชรินทร์ จํานงเพียร

นางสาววัชรนันทร์ ศรีประสงค์

นางศิวะพร อัคคีโรจน์

นางสาวนารีนาท แก้วรุ่งเรือง

นางสาวศิริลักษณ์ แท่นวิมล

สํานักส่งเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ

สร้างความสุขในการทํางาน 

Happy Workplace

พัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและ

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

ห้องสมุด

18
บรรณารักษ์,นัก

เอกสารสนเทศ
3 กรกฎาคม 2558

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้าง

ความสุขในการทํางาน Happy 

Workplace

สํานักบรรณาสาร

การพัฒนาสถาบัน

บัณฑิตพัฒนา

บริหารศาสตร์

17

เพิ่มขีดความสามารถของบุลคากรด้าน

ภาษาต่างประเทศในระดับสากล 

กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร

ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลกรของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      

พระนคร

เพื่อพัฒนาทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ และหาความรู้

เพิ่มเติมเพื่อเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

บุคลากร 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร

2 กรกฎาคม  2558

ได้รับความรู้และนํามาประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ



นางสายธาร สุเมธอธิคม

24  กรกฎาคม 2558

ทราบถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรม

และนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด

ให้น่าสนใจ

สมาคมห้องสมุดแห่ง

ประเทศไทยฯ

เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน

สัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 39 พุทธศักราช

 2558

19

เพื่อเทิดพระเกียรติและสํานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณของ

สมเด็จพระเทพรัตน์ราช

สุดาฯสยามบรมราชกุมารีต่อ

วงการห้องสมุด

บรรณารักษ์ 1,400


