
วนัที่เริ่ม วนัที่ หน่วยงานที่

ฝึกอบรม สิ้นสุด รับผดิชอบ

1 โครงการพฒันาผูบ้ริหารและเตรียม ไดร้ับความรู้และนาํมาประยกุต์ นางสายธาร สุเมธอธิคม

ผูบ้ริหาร ประจาํปี 2558 ใชใ้นการทาํงานไดอ้ยา่งมี นางสาวโสภา ไทยลา

ประสิทธิภาพ นางบวัระภา กลยนีย์

2 โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สูประชาคม นางสาวโสภา ไทยลา

อาเซียนโครงการเพิ่มขีดความสามารถของ นางสาวกมร สประภารพงษ์

นกัศึกษาและบุคลากร กิจกรรมฝึกอบรมหลกั นางสุมาลี พรเจริญ

สูตร Comp TIA IT Fundamentals บุคลากร ไดร้ับความรู้และนาํมาปฏิบตัิงาน นางสาวสุรียว์รรณ กลนัทกสุวณัณ์

มทร. ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นายธีรพฒัน์ จาํลองพิมพ์

นางสาวออ้มทิพย์ วงษศ์รีแกว้

นางสาวณฤชล บิลอิสมาแอล

นางพชัรินทร์ จาํนงเพียร

นางศิวะพร อคัคีโรจน์

3 โครงการ การอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบตัิ นางสาวโสภา ไทยลา

งานวจิยัและบริการวชิาการ ไดร้ับความรู้ ความเขา้ใจ นางบวัระภา กลยนีย์

เสาวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานวจิยัและบริการวชิาการ นางสาวกมร สุประภารพงษ์

นางสาวรัตดา พทุธะศรีเมือง

4 บุคลากร นางสาวนารีนาท แกว้รุ่งเรือง

มทร. เพิ่มศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน นางสาววชัรนนัทน์ ศรีประสงค์

และสร้างบริการที่เป็นเลิศ นางสาวศิริลกัษณ์ แท่นวมิล

นางศิวะพร อคัคีโรจน์

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

26-ต.ค.-58 31-ต.ค.-58 สาํนกัวทิยบริการฯ

17-พ.ย.-58 17-พ.ย.-58 สถาบนัวจิยัฯ

สรุปโครงการพฒันาบุคลากร  กลุ่มวทิยบริการ  ระหว่างวนัที ่ 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 

ที่ โครงการ เป้าหมาย ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
ผูเ้ขา้อบรม

ชื่อ-สกุล

โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

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

หวัหนา้งาน



สรุปโครงการพฒันาบุคลากร  กลุ่มวทิยบริการ  ระหว่างวนัที ่ 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 

5 โครงการพฒันาทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษ นางสายธาร สุเมธอธิคม

ในวชิาการ หวัหนา้กลุ่ม ไดร้ับความรู้และนาํมาประยกุต์ สาํนกัส่งเสริมวชิาการและ นางบวัระภา กลยนีย์

หวัหนา้งาน ใชใ้นการทาํงานไดอ้ยา่งมี งานทะเบียน นางสาวกมร สุประภารพงษ์

ประสิทธิภาพ นางสาวรัตดา พทุธะศรีเมือง

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สร้างจิตสดใส นางสาวนารีนาท แกว้รุ่งเรือง

ร่างกาย แขง็แรง ประจาํปี 2559 บุคลากร ไดร้ับความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ นางสาวรุ่งทิวา อึ่งวะระ

มทร. และนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติ นางสาวณฤชล บิลอิสมาแอล

ประจาํวนัไดเ้ป็นอยา่งดี นางสาวศิริลกัษณ์ แท่นวมิล

7 โครงการ การอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบตัิ นางสาวโสภา ไทยลา

งานวจิยัและบริการวชิาการ หวัหนา้งาน ไดร้ับความรู้  ความเขา้ใจ นางบวัระภา กลยนีย์

ศึกษาดูงาน และสร้างทศันคติที่ดีต่องาน นางสาวกมร สุประภารพงษ์

ต่อองคก์ร นางสาวรัตดา พทุธะศรีเมือง

8 ไดร้ับความรู้และนาํมาประยกุต์ นางสายธาร สุเมธอธิคม

ใชใ้นการทาํงานไดอ้ยา่งมี นางบวัระภา กลยนีย์

ประสิทธิภาพ

9 โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สูประชาคม นางสาวรุ่งทิวา อึ่งวะระ

อาเซียนโครงการเพิ่มขีดความสามารถของ บุคลากร ไดร้ับความรู้และนาํมาปฏิบตัิงาน นางสาวศิริลกัษณ์ แท่นวมิล

นกัศึกษาและบุคลากร กิจกรรมฝึกอบรมหลกั มทร. ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นางสาววชัรนนัทน์ ศรีประสงค์

สูตร Comp TIA IT Fundamentals นางสาวนารีนาท แกว้รุ่งเรือง

10 โครงการพฒันาเครือข่ายระบบหอ้งสมุดใน บรรณารักษ.์ ไดร้ับความรู้และนาํมาประยกุต์ นางสาวออ้มทิพย์ วงษศ์รีแกว้

ประเทศไทย (ThaiLIS) ประจาํปี พ.ศ.2559 นกัเอกสารสนเทศ ใชใ้นการทาํงานไดอ้ยา่งมี นางพชัรินทร์ จาํนงเพียร

ประสิทธิภาพ นางสาวนารีนาท แกว้รุ่งเรือง

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ การดาํเนิน

กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ

พฒันาการศึกษา ครั้งที่ 32 WUNCA

15-ก.พ.-59 20-ก.พ.-59 สาํนกัวทิยฯ

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 สถาบนัวจิยัฯ

สกอ.



สรุปโครงการพฒันาบุคลากร  กลุ่มวทิยบริการ  ระหว่างวนัที ่ 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 

11 เขา้ร่วมประชุมและฝึกอบรม เรื่อง การใชง้าน ไดร้ับความรู้และนาํมาประยกุต์ นางสาวโสภา ไทยลา

โปรแกรม UC Connexion Client และการสืบคน้ ใชใ้นการทาํงานไดอ้ยา่งมี นางบวัระภา กลยนีย์

ฐานขอ้มูลสหบรรณานุกรม UCTAL OPAC ประสิทธิภาพ

12 โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สูประชาคม นางสายธาร สุเมธอธิคม

อาเซียนโครงการเพิ่มขีดความสามารถของ บุคลากร ไดร้ับความรู้และนาํมาประยกุต์ นางสาวกมร สุประภารพงษ์

นกัศึกษาและบุคลากร กิจกรรมฝึกอบรมหลกั มทร. ใชใ้นการทาํงานไดอ้ยา่งมี นางสาวรุ่งทิวา อึ่งวะระ

สูตร Comp TIA IT Fundamentals  รุ่น 6 ประสิทธิภาพ นางสาววชัรนนัทน์ ศรีประสงค์

นางศิวะพร อคัคีโรจน์

13 หวัหนา้งาน ไดร้ับความรู้และนาํมาปฏิบตัิงาน นางสาวโสภา ไทยลา

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นางบวัระภา กลยนีย์

14 อบรมการใชง้านฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อ บรรณารักษ,์ นางสาวรัตดา พทุธะศรีเมือง

การสืบคน้ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 นกัเอกสารสนเทศ ไดร้ับความรู้และนาํมาปฏิบตัิงาน นางสาวณฤชล บิลอิสมาแอล

ไดเ้ป็นอยา่งดี นายธีรพฒัน์ จาํลองพิมพ์

15 เขา้ร่วมการสมัมนาทางวชิาการในงานสปัดาห์ บรรณารักษ,์ ไดร้ับความรู้เกี่ยวกบัการปฏิบตัิงาน

หอ้งสมุด ประจาํปี 2559 นกัเอกสารสนเทศ ดา้นหอ้งสมุดดิจิทลั

16 เขา้ร่วมงาน Thomson Reuters Roadshow 2016 บรรณารักษ์ ไดร้ับความรู้ เทคนิคการเขียน นางบวัระภา กลยนีย์

นกัเอกสารสนเทศ บทความใหไ้ดร้ับการตีพิมพ์ นางพชัรินทร์ จาํนงเพียร

17 บรรณารักษ์ นางสายธาร สุเมธอธิคม

นางสาวโสภา ไทยลา

18 ไดร้ับความรู้และนาํมาปฏิบตัิงาน นางบวัระภา กลยนีย์

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นางสาวโสภา ไทยลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง เสน้ทาง

ความกา้วหนา้ของบุคลากรสายสนบัสนุน

อบรมโครงการประชุมสมัมนาเครือข่ายสาํนกั

วทิยฯ

ประชุมผูบ้ริหารหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล 9 แห่ง

ไดร้ับความรู้ ในการดาํเนินการ

ขบัเคลือนนโยบายมหาวทิยาลยั

ดิจิทลั

นางสุมาลี พรเจริญ

บรรณารักษ์ 29 ก.พ.59 1-มี.ค.-59 สกอ.

7-มี.ค.-59 12-มี.ค.-59 สาํนกัวทิยฯ

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 มหาวทิยาลยับูรพา

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

มทร.ศรีวชิยั

26-เม.ย.-59 26-เม.ย.-59

28-เม.ย.-59 29-เม.ย.-59

บรรณารักษ์ 4-พ.ค.-59 4-พ.ค.-59 สกอ.



สรุปโครงการพฒันาบุคลากร  กลุ่มวทิยบริการ  ระหว่างวนัที ่ 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 

19 นางสาวโสภา ไทยลา

นางบวัระภา กลยนีย์

ไดร้ับความรู้และนาํมาปฏิบตัิงาน นางสาวกมร สุประภารพงษ์

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นางสาวณฤชล บิลอิสมาแอล

นางสาวนารีนาท แกว้รุ่งเรือง

นางพชัรินทร์ จาํนงเพียร

นางรุ่งทิวา อึ่งวะระ

นางสาวออ้มทิพย์ วงษศ์รีแกว้

20 หวัหนา้กลุ่ม ไดร้ับความรู้ในการปฏิบตัิงานช่วย นางสายธาร สุเมธอธิคม

หวัหนา้งาน ส่งเสริมใหก้ารทาํงานขา้มสายงาน นางสาวโสภา ไทยลา

ใหร้าบรื่น นางบวัระภา กลยนีย์

21 บรรณารักษ์ ไดร้ับความรู้และนาํมาปฏิบตัิงาน สกอ. นางสาวกมร สุประภารพงษ์

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นายธีรพฒัน์ จาํลองพิมพ์

22 หวัหนา้ส่วนงาน ไดร้ับความรู้และนาํมาปฏิบตัิงาน กองบริหารงานบุคคล นางสายธาร สุเมธอธิคม

ไดเ้ป็นอยา่งดี นางสาวโสภา ไทยลา

นางบวัระภา กลยนีย์

23 บุคลากร ไดร้ับความรู้และนาํมาปฏิบตัิงาน สาํนกัวทิยบริการฯ นางพชัรินทร์ จาํนงเพียร

มทร. ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นางสาวศิริลกัษณ์ แท่นวมิล

ประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง แนวทางการ

วเิคราะห์รายการทางบรรณานุกรม เพื่อการทาํ

รายการร่วมกนั Shared Cataloging

ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพฒันาการศึกษา

 ครั้งที่ 33

ประชุมโครงการพฒันาผูบ้ริหารและเตรียม

ผูบ้ริหาร ประจาํปี 2559

โครงการเพิ่มขีดความสามารถของนกัศึกษา

และบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใน

ระดบัสากล การดูแลและซ่อมบาํรุงเครื่อง

ิ ์สํ ั

อบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง ระบบการ

บริหารขา้มสายงาน Cross Functional

บรรณารักษ์ 6-ก.ค.-59 7-ก.ค.-59 สกอ.

8-ก.ค.-59 9-ก.ค.-59 กองบริหารงานบุคคล

15-ก.ค.-5913-ก.ค.-59

25-ก.ค.-59 26-ก.ค.-59

25-ก.ค.-59 29-ก.ค.-59


