
วนัท่ีเร่ิม วนัท่ี หน่วยงานท่ี
ฝึกอบรม ส้ินสุด รับผิดชอบ

1 โครงการพฒันาผูบ้ริหารและเตรียม หวัหนา้กลุ่ม ไดรั้บความรู้และน ามาประยกุต์ นางสายธาร สุเมธอธิคม

ผูบ้ริหาร ประจ าปี 2558 หวัหนา้งาน ใชใ้นการท างานไดอ้ยา่งมี นางสาวโสภา ไทยลา

ประสิทธิภาพ นางบวัระภา กลยนีย์

2 โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สูประชาคม นางสาวโสภา ไทยลา

อาเซียนโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของ นางสาวกมร สุประภารพงษ์

นกัศึกษาและบุคลากร กิจกรรมฝึกอบรมหลกั นางสุมาลี พรเจริญ

สูตร Comp TIA IT Fundamentals บุคลากร ไดรั้บความรู้และน ามาปฏิบติังาน นางสาวสุรียว์รรณ กลนัทกสุวณัณ์

มทร. ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน นายธีรพฒัน์ จ  าลองพิมพ์

นางสาวออ้มทิพย์ วงษศ์รีแกว้

นางสาวณฤชล บิลอิสมาแอล

นางพชัรินทร์ จ านงเพียร

นางศิวะพร อคัคีโรจน์

3 โครงการ การอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบติั นางสาวโสภา ไทยลา

งานวิจยัและบริการวิชาการ ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ นางบวัระภา กลยนีย์

เสาวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในงานวิจยัและบริการวิชาการ นางสาวกมร สุประภารพงษ์

นางสาวรัตดา พทุธะศรีเมือง

4 บุคลากร นางสาวนารีนาท แกว้รุ่งเรือง

มทร. เพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบติังาน นางสาววชัรนนัทน์ ศรีประสงค์

และสร้างบริการท่ีเป็นเลิศ นางสาวศิริลกัษณ์ แท่นวิมล
นางศิวะพร อคัคีโรจน์

11-ส.ค.-5810-ส.ค.-58 กองบริหารงานบุคคล

26-ต.ค.-58 31-ต.ค.-58 ส านกัวิทยบริการฯ

17-พ.ย.-58 17-พ.ย.-58 สถาบนัวิจยัฯ

สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร  กลุ่มวทิยบริการ  ระหว่างวนัที ่ 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 

ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ผูเ้ขา้อบรม
ช่ือ-สกุล

โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

19-พ.ย.-58 20-พ.ย.-58 กองบริหารงานบุคคล

หวัหนา้งาน



สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร  กลุ่มวทิยบริการ  ระหว่างวนัที ่ 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 

5 โครงการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ นางสายธาร สุเมธอธิคม

ในวิชาการ หวัหนา้กลุ่ม ไดรั้บความรู้และน ามาประยกุต์ ส านกัส่งเสริมวิชาการและ นางบวัระภา กลยนีย์

หวัหนา้งาน ใชใ้นการท างานไดอ้ยา่งมี งานทะเบียน นางสาวกมร สุประภารพงษ์

ประสิทธิภาพ นางสาวรัตดา พทุธะศรีเมือง

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สร้างจิตสดใส นางสาวนารีนาท แกว้รุ่งเรือง

ร่างกาย แข็งแรง ประจ าปี 2559 บุคลากร ไดรั้บความรู้ในเร่ืองการดูแลสุขภาพ นางสาวรุ่งทิวา อ่ึงวะระ

มทร. และน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิต นางสาวณฤชล บิลอิสมาแอล

ประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี นางสาวศิริลกัษณ์ แท่นวิมล

7 โครงการ การอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบติั นางสาวโสภา ไทยลา

งานวิจยัและบริการวิชาการ หวัหนา้งาน ไดรั้บความรู้  ความเขา้ใจ นางบวัระภา กลยนีย์

ศึกษาดูงาน และสร้างทศันคติท่ีดีต่องาน นางสาวกมร สุประภารพงษ์

ต่อองคก์ร นางสาวรัตดา พทุธะศรีเมือง

8 ไดรั้บความรู้และน ามาประยกุต์ นางสายธาร สุเมธอธิคม

ใชใ้นการท างานไดอ้ยา่งมี นางบวัระภา กลยนีย์

ประสิทธิภาพ

9 โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สูประชาคม นางสาวรุ่งทิวา อ่ึงวะระ

อาเซียนโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของ บุคลากร ไดรั้บความรู้และน ามาปฏิบติังาน นางสาวศิริลกัษณ์ แท่นวิมล

นกัศึกษาและบุคลากร กิจกรรมฝึกอบรมหลกั มทร. ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน นางสาววชัรนนัทน์ ศรีประสงค์

สูตร Comp TIA IT Fundamentals นางสาวนารีนาท แกว้รุ่งเรือง

10 โครงการพฒันาเครือข่ายระบบห้องสมุดใน บรรณารักษ.์ ไดรั้บความรู้และน ามาประยกุต์ นางสาวออ้มทิพย์ วงษศ์รีแกว้

ประเทศไทย (ThaiLIS) ประจ าปี พ.ศ.2559 นกัเอกสารสนเทศ ใชใ้นการท างานไดอ้ยา่งมี นางพชัรินทร์ จ านงเพียร

ประสิทธิภาพ นางสาวนารีนาท แกว้รุ่งเรือง

โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ การด าเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือ
พฒันาการศึกษา คร้ังท่ี 32 WUNCA

15-ก.พ.-59 20-ก.พ.-59 ส านกัวิทยฯ

29 ก.พ. 59 1-มี.ค.-59

26-พ.ย.-58 27-พ.ย.-58

บรรณารักษ์ 20-ม.ค.-59 22-ม.ค.-59 สกอ.

16-ธ.ค.-58 18-ธ.ค.-58 กองบริหารงานบุคคล

21-ธ.ค.-58 23-ธ.ค.-58 สถาบนัวิจยัฯ

สกอ.



สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร  กลุ่มวทิยบริการ  ระหว่างวนัที ่ 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 

11 เขา้ร่วมประชุมและฝึกอบรม เร่ือง การใชง้าน ไดรั้บความรู้และน ามาประยกุต์ นางสาวโสภา ไทยลา

โปรแกรม UC Connexion Client และการสืบคน้ ใชใ้นการท างานไดอ้ยา่งมี นางบวัระภา กลยนีย์

ฐานขอ้มูลสหบรรณานุกรม UCTAL OPAC ประสิทธิภาพ

12 โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สูประชาคม นางสายธาร สุเมธอธิคม

อาเซียนโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของ บุคลากร ไดรั้บความรู้และน ามาประยกุต์ นางสาวกมร สุประภารพงษ์

นกัศึกษาและบุคลากร กิจกรรมฝึกอบรมหลกั มทร. ใชใ้นการท างานไดอ้ยา่งมี นางสาวรุ่งทิวา อ่ึงวะระ

สูตร Comp TIA IT Fundamentals  รุ่น 6 ประสิทธิภาพ นางสาววชัรนนัทน์ ศรีประสงค์

นางศิวะพร อคัคีโรจน์

13 หวัหนา้งาน ไดรั้บความรู้และน ามาปฏิบติังาน นางสาวโสภา ไทยลา

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน นางบวัระภา กลยนีย์

14 อบรมการใชง้านฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ บรรณารักษ,์ นางสาวรัตดา พทุธะศรีเมือง

การสืบคน้ ปีงบประมาณ 2559 คร้ังท่ี 2 นกัเอกสารสนเทศ ไดรั้บความรู้และน ามาปฏิบติังาน นางสาวณฤชล บิลอิสมาแอล

ไดเ้ป็นอยา่งดี นายธีรพฒัน์ จ  าลองพิมพ์

15 เขา้ร่วมการสมัมนาทางวิชาการในงานสปัดาห์ บรรณารักษ,์ ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังาน

ห้องสมุด ประจ าปี 2559 นกัเอกสารสนเทศ ดา้นห้องสมุดดิจิทลั

16 เขา้ร่วมงาน Thomson Reuters Roadshow 2016 บรรณารักษ์ ไดรั้บความรู้ เทคนิคการเขียน นางบวัระภา กลยนีย์

นกัเอกสารสนเทศ บทความให้ไดรั้บการตีพิมพ์ นางพชัรินทร์ จ านงเพียร

17 บรรณารักษ์ นางสายธาร สุเมธอธิคม

นางสาวโสภา ไทยลา

18 ไดรั้บความรู้และน ามาปฏิบติังาน นางบวัระภา กลยนีย์

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน นางสาวโสภา ไทยลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง เสน้ทาง
ความกา้วหนา้ของบุคลากรสายสนบัสนุน

อบรมโครงการประชุมสมัมนาเครือข่ายส านกั
วิทยฯ

ประชุมผูบ้ริหารห้องสมุดมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล 9 แห่ง บรรณารักษ์

นางสุมาลี พรเจริญ

บรรณารักษ์ 29 ก.พ.59 1-มี.ค.-59 สกอ.

7-มี.ค.-59 12-มี.ค.-59 ส านกัวิทยฯ

9-มี.ค.-59 11-มี.ค.-59 กองบริหารงานบุคคล

18-มี.ค.-59 18-มี.ค.-59 สกอ.

21-มี.ค.-59 22-มี.ค.-59 มหาวิทยาลยับูรพา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

มทร.ศรีวิชยั

26-เม.ย.-59 26-เม.ย.-59

28-เม.ย.-59 29-เม.ย.-59
ไดรั้บความรู้ ในการด าเนินการ
ขบัเคลือนนโยบายมหาวิทยาลยั
ดิจิทลั

สกอ.4-พ.ค.-59 4-พ.ค.-59



สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร  กลุ่มวทิยบริการ  ระหว่างวนัที ่ 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 

19 นางสาวโสภา ไทยลา

นางบวัระภา กลยนีย์

ไดรั้บความรู้และน ามาปฏิบติังาน นางสาวกมร สุประภารพงษ์

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน นางสาวณฤชล บิลอิสมาแอล

นางสาวนารีนาท แกว้รุ่งเรือง

นางพชัรินทร์ จ านงเพียร

นางรุ่งทิวา อ่ึงวะระ

นางสาวออ้มทิพย์ วงษศ์รีแกว้

20 หวัหนา้กลุ่ม ไดรั้บความรู้ในการปฏิบติังานช่วย นางสายธาร สุเมธอธิคม

หวัหนา้งาน ส่งเสริมให้การท างานขา้มสายงาน นางสาวโสภา ไทยลา

ให้ราบร่ืน นางบวัระภา กลยนีย์

21 บรรณารักษ์ ไดรั้บความรู้และน ามาปฏิบติังาน สกอ. นางสาวกมร สุประภารพงษ์

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน นายธีรพฒัน์ จ  าลองพิมพ์

22 หวัหนา้ส่วนงาน ไดรั้บความรู้และน ามาปฏิบติังาน กองบริหารงานบุคคล นางสายธาร สุเมธอธิคม

ไดเ้ป็นอยา่งดี นางสาวโสภา ไทยลา

นางบวัระภา กลยนีย์

23 บุคลากร ไดรั้บความรู้และน ามาปฏิบติังาน ส านกัวิทยบริการฯ นางพชัรินทร์ จ านงเพียร

มทร. ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน นางสาวศิริลกัษณ์ แท่นวิมล25-ก.ค.-59 29-ก.ค.-59

ประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง แนวทางการ
วิเคราะห์รายการทางบรรณานุกรม เพ่ือการท า
รายการร่วมกนั Shared Cataloging

ประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การด าเนินกิจกรรม
ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพฒันาการศึกษา
 คร้ังท่ี 33

ประชุมโครงการพฒันาผูบ้ริหารและเตรียม
ผูบ้ริหาร ประจ าปี 2559

โครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนกัศึกษา
และบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ระดบัสากล การดูแลและซ่อมบ ารุงเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส านกังาน

อบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง ระบบการ
บริหารขา้มสายงาน Cross Functional

บรรณารักษ์ 6-ก.ค.-59 7-ก.ค.-59 สกอ.

กองบริหารงานบุคคล

15-ก.ค.-5913-ก.ค.-59

25-ก.ค.-59 26-ก.ค.-59

8-ก.ค.-59 9-ก.ค.-59


