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ค าน า 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ือมุ่งให้บุคลำกร 
ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยแผน     
กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรฯ ดังกล่ำว สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2564) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับ
คุณภำพกำรให้บริกำรและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร  กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนำศักยภำพบุคลำกร 

บัดนี้ ได้สิ้นสุดปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ือรำยงำนรำยละเอียดกำรด ำเนินโครงกำรและ
กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ตำมแผนฯ ผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ปัญหำและอุปสรรค ที่พบจำกกำร
ด ำเนินงำน รวมทั้งข้อเสนอแนะส ำหรับเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำร
บริหำรและพัฒนำบุคลำกร ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 ต่อไป 
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บทท่ี 1 
ภาพรวมแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำ

ศักยภำพของบุคลำกร โดยถือว่ำบุคลำกรเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ เป็นรำกฐำนส ำคัญต่อกำร         
สร้ำงควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืนให้กับองค์กร จึงมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนที่สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำน โดยน ำหลักกำรส ำคัญจำกยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งมุ่งหวังให้กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล โดยมีระบบกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล มุ่งผลสัมฤทธิ์     
ต่อภำรกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มำเป็นกรอบและทิศทำงในกำรก ำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือให้กำรพัฒนำบุคลำกรมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของส ำนัก 
สำมำรถพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในกำรผลักดันประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมท่ีก ำหนดไว้ 

นอกจำกนี้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้น ำหลักสมรรถนะมำใช้ในกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล (Competency–based Human Resource Development) และเครื่องมือ
ที่ใช้วัดผลกำรด ำเนินงำนรำยบุคคล (Key Performance Indicator : KPI) ที่มีกำรเชื่อมโยงเป้ำหมำย
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับองค์กร หน่วยงำน และบุคคลเข้ำด้วยกัน โดยมีกระบวนกำรก ำหนด
เป้ำหมำยที่ชัดเจนมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ทรำบถึงควำมคืบหน้ำและ
พฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทั้งผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมเป้ำหมำยและ
พฤติกรรมหรือสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนซึ่งผลจำก กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนท ำให้
ทรำบว่ำบุคลำกรมีผลงำนเทียบกับเป้ำหมำยเป็นอย่ำงไรและแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะตำม
ต ำแหน่งงำนหรือไม่ โดยจะน ำผลจำกกำรประเมินมำจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) ซึ่ งผู้บั งคับบัญชำเป็นบุคคลส ำคัญในกำรก ำหนดวิธีกำรพัฒนำแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำให้เหมำะสมกับสภำพกำรท ำงำนและตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงำน สำมำรถพัฒนำควำมรู้ ทักษะ
และพฤติกรรมในกำรท ำงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
2. เพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
3. เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 

 

3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
กำรจัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561–2564 

ส ำนัก  วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้พิจำรณำควำมสอดคล้องยึดปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนัก ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร โดยกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมภำยใน ได้แก่ แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561–2564) ส ำนัก         
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) ส ำนัก         
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ควำมสอดคล้องกับแผนงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้แผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกรมีกำร 
บูรณำกำรร่วมกันกับแผนงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และควำมคิดเห็นของบุคลำกร จำกผลกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนัก รวมทั้งกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก            
ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนัก ได้แก่ สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของไทยปัจจุบัน และกฎหมำย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ซึ่งแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกรที่ได้จัดท ำขึ้นนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำบุคลำกรของส ำนัก ในกำรพัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และผลักดันกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 

4. กระบวนการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำร

บริหำรและพัฒนำบุคลำกร ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งมีขั้นตอนกำรจัดท ำ ดังนี้ 

1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
โดยคณะกรรมกำรจัดท ำแผนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

2. ก ำหนด เป้ำประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
3. ก ำหนดตัวชี้วัดและตั้งเป้ำหมำยของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรและ

พัฒนำบุคลำกร  
4. ถ่ำยทอดแผนสู่กำรปฏิบัติโดยจัดท ำเป็นโครงกำร/กิจกรรมไปยังบุคลำกร 
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5. ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลตำมแผน 
6. จัดท ำรำยงำนผลแผน วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไขเพื่อให้ด ำเนินงำน

ได้ตำมแผน 
7. รำยงำนให้ผู้บริหำรเพ่ือทรำบและให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปี

ถัดไป 
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บทที่ 2 
ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้ก ำหนดโครงกำรที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรและพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำร กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนำศักยภำพบุคลำกร  มีผลสรุปกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและ
พัฒนำบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรพัฒนำ

บุคลำกรให้มีสมรรถนะสูงข้ึน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูงข้ึน 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
ตัวช้ีวัด  
1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรถ่ำยทอดแผนกำรบริหำรและ

พัฒนำบุคลำกร 
2. บุคลำกรน ำควำมรู้ที่ได้รับมำเผยแพร่ ถ่ำยทอด จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ปีละ 5 เรื่อง 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา/การด าเนินการ 
1.1 พัฒนำระบบและกลไกกำร
บริหำรและพัฒนำบุคลำกร 

1. ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร และสร้ำง
กลไกกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำบุคลำกร  
2. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรประจ ำส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1 . 2  พัฒนำคว ำมรู้  ทั กษ ะกำ ร
ปฏิบัติ งำนของบุคลำกรเกี่ยวกับ
ระบบงำนและภำระงำนที่รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม ประชุมสัมมนำ และ
ศึกษำดูงำน ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน  
2. ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับกำรประเมินเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น  
3. ร้อยละของบุคลำกรที่มีทักษะได้ตำมมำตรฐำนของมหำวิทยำลัยก ำหนด  

 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา/การด าเนินการ 

2.1 พัฒนำศักยภำพบุคลำกร เพ่ือเพ่ิม
ควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ 

1. ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม ประชุมสัมมนำ และ
ศึกษำดูงำนเชี่ยวชำญเฉพำะทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย 

2.2 พัฒนำบุคลำกร เข้ำสู่ต ำแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

 

1. ศึกษำและวิเครำะห์แนวทำงกำรสนับสนุนให้บุคลำกร เข้ำสู่
ต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
2. ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับ
บุคลำกรที่พร้อมจะเข้ำสู่ต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
3. สร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรพัฒนำ
ผลงำนเพ่ือเข้ำสู่ต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

2.3  พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรให้มี
ควำมสอดคล้องตำมภำรกิจและ   
ลักษณะงำน 

1. ปรับปรุงแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะด้ำน
ควำมรู้ และทักษะกำรปฏิบัติงำนในสำยงำน 
2. ก ำหนดมำตรกำรให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองให้เป็นไป
ตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
3. พัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศ เช่น ภำษำอังกฤษ, 
ภำษำจีน ให้กับบุคลำกร 
4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย (Knowledge management) เพ่ือสร้ำงองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) 
5. ส่งเสริมให้บุคลำกรมีกำรศึกษำและเรียนรู้ด้วยตนเอง       
(E-Learning) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร  
2. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรจัดสวัสดิกำร 
3. ร้อยละของบุคลำกรที่มีรำยได้เพ่ิม 
กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา/การด าเนินการ 

3.1 พัฒนำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน      
ให้เหมำะสม เสริมสร้ำงบรรยำกำศที่ดี      
ในกำรท ำงำนและอ ำนวยควำมสะดวก     
ให้บุคลำกรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

1. ปรับปรุง/พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมในกำร
ท ำงำนให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และมีบรรยำกำศท่ีดี  
ในกำรท ำงำน 
2. จัดหำเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพียงพอ และมีควำม
ปลอดภัยต่อกำรปฏิบัติงำน 

3.2 พัฒนำระบบและวิธีกำรท ำงำน 
เพ่ือให้บุคลำกรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

1. จัดให้มีกำรสอนงำนและกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ จัดท ำ
คู่มือเอกสำรแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
2. กำรมอบหมำยงำนที่สอดคล้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และสมรรถนะของแต่ละบุคคล  
3. โครงกำรติดตำมประเมินผลประสิทธิภำพกำรท ำงำนของ
บุคลำกร  

3.3 พัฒนำกำรด ำเนินกำรบริหำรบุคคล
ที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
เพ่ือสร้ำงขวัญก ำลังใจ และแรงจูงใจใน
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

1. กิจกรรมกำรพัฒนำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
2. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพและ
ด ำเนินงำนส ำนักฯ 

3.4 ส่งเสริมให้บุคลำกรมีสุขภำพท่ีดี โครงกำรออกก ำลังกำยเพ่ือส่งเสริมสุขภำพที่ดี 
3.5 ส่งเสริมให้บุคลำกรมีรำยได้เสริม 1. มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เพ่ือเสริมสร้ำงรำยได้ให้กับ

บุคลำกร 
2. กิจกรรมตลำดนัดสินค้ำรำคำถูก 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
ตัวช้ีวัด  
1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีกำรถ่ำยทอดแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
2. บุคลำกรน ำควำมรู้ที่ได้รับมำเผยแพร่ถ่ำยทอด  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำปีละ  5  เรื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร    
1. พัฒนำระบบและกลไกรกำรบริหำร
และพัฒนำบุคลำกร 

1. ส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  มีกำร
ถ่ำยทอดแผนกำร
บริหำรและพัฒนำ
บุคลำกร 
 

1 
งำน 

1 
งำน 

  1. ถ่ำยทอดและเผยแพร่แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร    

2. พัฒนำควำมรู้ ทักษะกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรเกี่ยวกับ
ระบบงำนและภำระงำนที่
รับผิดชอบ 

2. บุคลำกรน ำควำมรู้ที่
ได้รับมำเผยแพร่
ถ่ำยทอด  จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำปีละ  5  เรื่อง 
 

5  เรื่อง 10 เรื่อง   รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมฝึกอบรม/ศึกษำดูงำน/ประชุม  โดยกำร
รำยงำนผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  ดังนี้ 

1. ประชุมวิชำกำร เรื่อง “ศักยภำพบรรณำรักษ์เพื่อพัฒนำ
ห้องสมุดและสังคม  วันที่ 26 ม.ค.61 ณ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
กรุงเทพฯ 

2. โครงกำรฝึกอบรม “กำรพัฒนำผู้ตรวจประเมินห้องสมุด    
สี เ ขี ยว  วันที่  29  ม .ค .61 ณ ส ำนั กหอสมุดมหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์  กรุงเทพฯ 

3. อบรมเชิงปฏิบัติกำร “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีประเมิน
ค่ำงำนและผลงำนกำรวิเครำะห์เพื่อก ำหนดต ำแหน่งที่สูงขึ้นของ
ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพหรือเช่ียวชำญเฉพำะ ของพนักงำน
มหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน วันที่ 1 – 2 ก.พ.61 ณ โรงแรมภูวนำลี 
รีสอร์ท เขำใหญ่  จ.นครรำชสีมำ 

4. กิจกรรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำห้องสมุดมี ชีวิต  
Human Library  วั นที่  2  ก .พ . 61  ณ  ส ำนั ก วิ ทยบริ ก ำรฯ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน จ.นครรำชสีมำ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร    
5. ประชุม “แนวทำงปฏิบัติในกำรลงรำยกำรและเตรียม

ควำมพร้อมส ำหรับกำรให้บริกำรยืม – คืน ระหว่ำงห้องสมุดสมำชิก
บนฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม  ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ กรุงเทพฯ 

6. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยระบบห้องสมุดในประเทศไทย 
(ThaiLis) ประจ ำปี 2561  วันท่ี 21 – 22 ก.พ.61 ณ ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กรุงเทพฯ 

7. อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรลงรำยกำรตำมมำตรฐำน
กำรท ำรำยกำรระเบียนในระดับสหบรรณำนุกรม   (UC Level)  
และกำรด ำเนินงำนร่วมกันบนฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม  วันท่ี 26 
– 27 เม.ย.61 ณ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8. โครงกำรบริกำรวิชำกำรและส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้  
“หลักสูตรอบรมเ ชิงปฏิบัติกำร  กำรอ้ ำงอิ งและกำรเขียน
บรรณำนุกรมรูปแบบ APA ส ำหรับวิทยำนิพนธ์และกำรท ำวิจัย 
R2R” วันที่  8 พ.ค.61 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
กรุงเทพฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร    
9. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเครือข่ำย

ควำมร่วมมือ : แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  วันที่ 17 
พ.ค.61 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  จ.นครปฐม 

10. อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรใช้งำนระบบจัดเก็บ
เอกสำรฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ วันท่ี 16 ส.ค.61 ณ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กรุงเทพฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน  
2. ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับกำรประเมินเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น  
3. ร้อยละของบุคลำกรที่มีทักษะได้ตำมมำตรฐำนของมหำวิทยำลัยก ำหนด  

ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น    

2.1  พัฒนำศักยภำพบุคลำกร เพ่ือ
เพ่ิมควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ 

ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำร
พั ฒ น ำ ต ำ ม เ ส้ น ท ำ ง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 93.87   ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ได้มีกำรจัดส่ง
บุคลำกรเข้ำรับกำรประชุม อบรม สัมมนำ ศึกษำดู
งำน  จ ำนวน 46  คน (รำยละเอียดกำรเข้ำอบรม
ตำมแบบสรุป) 

2.2 พัฒนำบุคลำกรเข้ำสู่ต ำแหน่ง  
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับ
กำรประเมินเข้ำสู่ต ำแหน่งที่
สูงขึ้น 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 10   มีบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรม “ทบทวนหลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินค่ำงำนและผลกำรวิเครำะห์เพ่ือ
ก ำหนดต ำแหน่งสูงขึ้นของต ำแหน่งประเภทวิชำชีพ
เฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับช ำนำญกำร ของ
พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน  และได้ส่งเล่ม
กำรประเมินค่ำงำน เรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 5  คน  
ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น    

1. นำยอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
2. นำงนภำรัตน์  พุ่มพฤกษ์ 
3. นำงสำวเมตตำ  สังข์ทอง 
4. นำยอ ำนำจ  แก้วภูผำ 
5. นำงสำวฐิติรัตน์  ขำวบริสุทธิ์ 

2.3  พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรให้
มีควำมสอดคล้องตำมภำรกิจและ
ลักษณะงำน 

3. ร้อยละของบุคลำกรที่มี
ทักษะได้ตำมมำตรฐำนของ
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5   มีกำรจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมที่สอดคล้อง
ตำมภำรกิจและลักษณะงำน  ในด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร ด้ ำนห้องสมุด  และด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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สรุปการเข้าประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  ของบุคลากร 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ   
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 อบรมเชิงปฏิบัติกำร พัฒนำระบบและกลไกลกำรขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำน 
(Key : Performance Indicators : KPIs) มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ    
ครั้งที่ 4/2560  วันพฤหัสบดีที่ 5 ต.ค.60 เวลำ 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยำ – อำเซียน  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

2 อบรมเชิงปฏิบัติกำร พัฒนำระบบและกลไกลกำรขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำน 
(Key : Performance Indicators : KPIs) มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ    
ครั้งที่ 5/2560 วันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค.60 เวลำ 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยำ – อำเซียน ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

3 ประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ วันที่ 23 - 24 พ.ย.60 ณ โรงแรม 
เดอะลอฟท์ ซีไซต์ ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 

4 สัมมนำเครือข่ำยห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระดับนำนำชำติ วันที่ 6 – 9 
ธ.ค.60  ณ คุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่ 

5 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60              
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง "กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศฯ 
Wunca ครั้งที่ 36 วันที่ 16 - 19 ม.ค.61  ณ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

7 สัมมนำเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 วันที่ 15–17 ก.พ.
61 ณ ม.รำชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี 

8 เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและกำรเรียนรู้ CSIC และ OpenLab วันที่ 18 เม.ย.61          
ณ G Tower พระรำม 9 กรุงเทพฯ 

9 อบรมสัมมนำวิชำกำร Education ICT Forum 2018 วันที่ 25 - 26 เม.ย.61            
ณ โรงแรมเซ็นทรำศูนย์รำชกำร กรุงเทพฯ 

10 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่       
10–11 พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี  จ.เพชรบุรี   
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ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

11 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ.2562  มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ระหว่ำงวันที่ 22 – 22 พ.ค.61 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท        
เขำใหญ่ จ.นครรำชสีมำ   

12 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือ
พัฒนำกำรศึกษำ Wunca ครั้งที่ 37 วันที่ 18 – 20 ก.ค.61  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์  จ.นครสวรรค์   

13 ประชุมประจ ำปี ร่วมกับบริษัท EBSCO  (เรื่องฐำนข้อมูลออนไลน์) วันที่ 3 ส.ค.61      
ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ 

 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  ณ หนองคาย   

ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 ประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ วันที่ 23 - 24 พ.ย.60 ณ โรงแรม 
เดอะลอฟท์ ซีไซต์ ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 

2 สัมมนำเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 วันที่ 15 – 17 ก.พ.
61 ณ ม.รำชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี 

3 อบรม กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น  วันที่ 19 มี.ค.
61  เวลำ 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

4 เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและกำรเรียนรู้ CSIC และ OpenLab วันที่ 18 เม.ย.61          
ณ G Tower พระรำม 9 กรุงเทพฯ 

5 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 วันจันทร์ที่ 30 เม.ย.61 ณ ห้องประชุมต้นโมก  ม.รำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ 

6 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่       
10–11 พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี   

7 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ.2562  มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ระหว่ำงวันที่ 22 – 22 พ.ค.61 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท          
เขำใหญ่ จ.นครรำชสีมำ   
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3. อาจารย์อธิบ  โพทอง  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 สัมมนำเครือข่ำยห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระดับนำนำชำติ วันที่ 6 - 9  
ธ.ค.60  ณ คุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่ 

2 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60      
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ 

3 ประชุมกำรให้บริกำรข้อมูลผลคะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ  วันที่ 27 ธ.ค.60        
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง "กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศฯ Wunca 
ครั้งที่ 36 วันที่ 16 - 19 ม.ค.61  ณ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

5 สัมมนำเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 วันที่ 15 - 17 ก.พ.61 
ณ ม.รำชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี 

6 สัมนำ Thailand 4.0 :Turnround to new Trust Economy"  วันที่ 21 ก.พ.61        
ณ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

7 เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและกำรเรียนรู้ CSIC และ OpenLab วันที่ 18 เม.ย.61           
ณ G Tower พระรำม 9 กรุงเทพฯ 

8 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำ
กำรศึกษำ Wunca ครั้งที่ 37 วันที่ 18 – 20 ก.ค.61  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
จ.นครสวรรค์   

9 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือมอบนโยบำยและชี้แจงแนวทำงกำรจัดท ำข้อมูลตำมมำตรฐำน
ข้อมูลกลำงอุดมศึกษำเพ่ือรองรับนโยบำย Big Data ด้ำนกำรศึกษำของรัฐบำล วันที่ 25 
ก.ค.61 ณ โรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำ กรุงเทพฯ   
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4. อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์   
ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
1 ประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ วันที่ 23 - 24 พ.ย.60 ณ โรงแรม 

เดอะลอฟท์ ซีไซต์ ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 

2 สัมมนำเครือข่ำยห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระดับนำนำชำติ วันที่ 6 – 9  
ธ.ค.60  ณ คุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่ 

3 กิจกรรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำห้องสมุดมีชีวิต Human Library วันที่ 2 ก.พ.61              
ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  จ.นครรำชสีมำ 

4 สัมมนำเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 วันที่ 15–17 ก.พ.61        
ณ ม.รำชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี 

5 อบรม กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น  วันที่ 19 มี.ค.
61  เวลำ 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

6 เป็นวิทยำกำรอบรม หลักสูตรผู้ช่วยบรรณำรักษ์และกำรซ่อมหนังสือ วันที่ 21 มี.ค.61            
ณ ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยำ 

7 อบรมกำรใช้งำนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสืบค้น (ออนไลน์) ประจ ำปี 2561     
วันที่23 มี.ค.61 ณ ม.เกษตรศำสตร์  กรุงเทพฯ 

8 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่         
10 – 11 พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี  จ.เพชรบุรี   

9 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ : แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practice)  วันที่ 17 พ.ค.61 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม 

10 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง โครงกำรรำงวัลแนวปฏิบัติที่ดี (ARU KM Day)     
ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 13 มิ.ย.61  เวลำ 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก ม.รำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ     

11 เป็นวิทยำกร โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงหนังสือ  วันที่ 21 – 22 
มิ.ย.61 ณ เรือนจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  จ.พระนครศรีอยุธยำ 

12 ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 (ประจ ำปี 2561) วันที่ 18 ก.ค.
61 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  กรุงเทพฯ 

13 ประชุมประจ ำปี ร่วมกับบริษัท EBSCO  (เรือ่งฐำนข้อมูลออนไลน์) วันที่ 3 ส.ค.61        
ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ 
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5. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 อบรมเชิงปฏิบัติกำร พัฒนำระบบและกลไกลกำรขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำน 
(Key : Performance Indicators : KPIs) มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ   
ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 5 ต.ค.60 เวลำ 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยำ – อำเซียน   

2 อบรมเชิงปฏิบัติกำร พัฒนำระบบและกลไกลกำรขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำน 
(Key : Performance Indicators : KPIs) มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ     
ครั้งที่ 5/2560 วันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค.60 เวลำ 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยำ – อำเซียน ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

3 ประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ วันที่ 23 - 24 พ.ย.60 ณ โรงแรม 
เดอะลอฟท์ ซีไซต์ ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 

4 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรบริหำรพัสดุ ตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 22 
ธ.ค.60 เวลำ 08.30 – 17.30 น. ณ ห้อง 3001 ชั้น 1 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย   

5 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 วันจันทร์ที่ 30 เม.ย.61 ณ ห้องประชุมต้นโมก  ม.รำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ 

6 อบรมผู้ใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561  วันที่ 16 พ.ค.61  เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร   100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

7 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง โครงกำรรำงวัลแนวปฏิบัติที่ดี (ARU KM Day)       
ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 13 มิ.ย.61  เวลำ 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก           
ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ     

8 อบรมผู้ใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562  วันที่ 16 ก.ค.61  เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104  อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
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6. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 ประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ วันที่ 23 - 24 พ.ย.60 ณ โรงแรม 
เดอะลอฟท์ ซีไซต์ ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 

2 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60      
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์       
ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง "กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศฯ Wunca 
ครั้งที่ 36 วันที่ 16 - 19 ม.ค.61  ณ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

4 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินค่ำงำนและผลกำร
วิเครำะห์เพื่อก ำหนดต ำแหน่งสูงขึ้นของต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญ
เฉพำะ ระดับช ำนำญกำร ของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน  วันที่ 1 – 2 ก.พ.61  
ภูวนำรีรีสอร์ท จ.นครรำชสีมำ   

5 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

6 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่         
10 – 11 พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี   

7 อบรมผู้ใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561  วันที่ 16 พ.ค.61  เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

8 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ.2562  มหำวิทยำลัย   
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ระหว่ำงวันที่ 22 – 22 พ.ค.61 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขำใหญ่ 
จ.นครรำชสีมำ 

9 อบรมผู้ใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562  วันที่ 16 ก.ค.61  เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104  อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

10 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำ
กำรศึกษำ Wunca ครั้งที่ 37 วันที่ 18 – 20 ก.ค.61  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
จ.นครสวรรค์   
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7. นางพรทิพย์  เดชรอด  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 ประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ วันที่ 23 - 24 พ.ย.60 ณ โรงแรม 
เดอะลอฟท์ ซีไซต์ ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 

2 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60              
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ 

3 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรบริหำรพัสดุ ตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 22 ธ.ค.
60  เวลำ 08.30 – 17.30 น. ณ ห้อง 3001 ชั้น 1 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย  ม.รำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ 

4 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร  
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31104 
อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

5 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจ ำปีงบประมำณ     
พ.ศ.2561  วันจันทร์ที่ 30 เม.ย.61 ณ ห้องประชุมต้นโมก  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

6 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่  10 – 11 
พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี     จ.เพชรบุรี   

7 อบรมผู้ใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561  วันที่ 16 พ.ค.61  เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31104 
อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ     

8 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ.2562  มหำวิทยำลัย    
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ระหว่ำงวันที่ 22 – 22 พ.ค.61 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขำใหญ่    
จ.นครรำชสีมำ 

9 อบรมผู้ใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562  วันที่ 16 ก.ค.61  เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31104  
อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
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8. นางยุพิน  กิจที่พึ่ง  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 ประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ วันที่ 23 - 24 พ.ย.60 ณ โรงแรม 
เดอะลอฟท์ ซีไซต์ ศรีรำชำ จ.ชลบุร ี

2 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60     
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์       
ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

3 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

4 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่  10 – 
11 พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี   

5 อบรมผู้ใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ      
พ.ศ.2561  วันที่ 16 พ.ค.61  เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ    

6 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ.2562  มหำวิทยำลัย   
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ระหว่ำงวันที่ 22 – 22 พ.ค.61 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขำใหญ่              
จ.นครรำชสีมำ   

7 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง โครงกำรรำงวัลแนวปฏิบัติที่ดี (ARU KM Day)       
ครั้งที่ 3  วันพุธที่ 13 มิ.ย.61  เวลำ 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก ม.รำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ          

8 อบรมผู้ใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562  วันที่ 16 ก.ค.61  เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104  อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
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9. นางกัลยา  จันทร์โชติ  ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60     
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์       
ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

2 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ 

3 กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี 
ด้ำนเทคนิคกำรประสำนที่ดี  วันที่ 9 พ.ค.61  เวลำ  13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 
317 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

4 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่         
10 – 11 พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี   

 
10. นางละเอียด  รามคุณ  ต าแหน่ง  พนักงานพิมพ์ 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
1 กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อออนไลน์”  วันพุธที่ 11 ต.ค.61  เวลำ 11.00–12.00 น.      

ณ ห้องประชุมอินทนิล  อำคำร 41 คณะวิทยำกำรจัดกำร  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
2 ประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ วันที่ 23 - 24 พ.ย.60 ณ โรงแรม 

เดอะลอฟท์ ซีไซต์ ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
3 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60        

ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์        
ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

4 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

5 อบรม กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น  วันที่ 19 มี.ค.
61  เวลำ 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
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ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

6 เป็นวิทยำกำรอบรม หลักสูตรผู้ช่วยบรรณำรักษ์และกำรซ่อมหนังสือ วันที่ 21-23 มี.ค.61 
ณ ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยำ 

7 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่  10 – 
11 พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี   

8 เป็นวิทยำกร โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงหนังสือ  วันที่ 21 – 22 
มิ.ย.61 ณ เรือนจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  จ.พระนครศรีอยุธยำ   

 
11. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์ 

 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 เป็นวิทยำกำร โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กิจกรรมสร้ำงแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน  วันที่ 17 – 
18 ต.ค.60  เวลำ 07.20 – 17.00 น. ณ วัดโพธิวงษ์  จ.อ่ำงทอง   

2 ประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ วันที่ 23 - 24 พ.ย.60 ณ โรงแรม 
เดอะลอฟท์ ซีไซต์ ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 

3 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60 ณ 
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ 

4 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินค่ำงำนและผลกำร
วิเครำะห์เพื่อก ำหนดต ำแหน่งสูงขึ้นของต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญ
เฉพำะ ระดับช ำนำญกำร ของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน  วันที่ 1 – 2 ก.พ.61  
ภูวนำรีรีสอร์ท จ.นครรำชสีมำ   

5 ประชุม "แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรลงรำยกำรเพ่ือเป็นมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำน (Union 
Catalog)  วันที่ 19-20 ก.พ.61 ณ สกอ. กรุงเทพฯ 

6 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร  
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31104 
อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ 

7 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรลงรำยกำรตำมมำตรฐำนกำรท ำรำยกำรระเบียน              
ในระดับสหบรรณำนุกรม (UC Level) และกำรด ำเนินงำนร่วมกันบนฐำนข้อมูล           
สหบรรณำนุกรม  วันที่ 26 - 27 เม.ย.61 ณ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเพทฯ 
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ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

8 อบรมผู้ใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ     
พ.ศ.2561  วันที่ 16 พ.ค.61  เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ     

9 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ : แนวปฏิบัติที่เป็น
เลิศ  (Best Practice)  วันที่ 17 พ.ค.61 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม 

10 อบรมผู้ใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ     
พ.ศ.2562  วันที่ 16 ก.ค.61  เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104  อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

 
12. นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์ 

 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
1 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60        

ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์         
ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

2 ประชุมวิชำกำร เรื่อง "ศักยภำพบรรณำรักษ์ เพ่ือพัฒนำห้องสมุดและสังคม" วันที่ 26 ม.ค.
61 ณ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

3 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร   
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31104 
อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

4 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่ 10–11 
พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี     จ.เพชรบุรี   

5 อบรมผู้ใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ     
พ.ศ.2562  วันที่ 16 ก.ค.61  เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104  อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
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13. นางนภารัตน์  จ าเนียร  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์ 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อออนไลน์”  วันพุธที่ 11 ต.ค.61  เวลำ 11.00–12.00 น.      
ณ ห้องประชุมอินทนิล  อำคำร 41 คณะวิทยำกำรจัดกำร  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

2 ประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ วันที่ 23 - 24 พ.ย.60 ณ โรงแรม 
เดอะลอฟท์ ซีไซต์ ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 

3 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60              
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ 

4 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรบริหำรพัสดุ ตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 22 ธ.ค.
60  เวลำ 08.30 – 17.30 น. ณ ห้อง 3001 ชั้น 1 อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย  ม.รำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ 

5 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินค่ำงำนและผลกำร
วิเครำะห์เพื่อก ำหนดต ำแหน่งสูงขึ้นของต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญ
เฉพำะ ระดับช ำนำญกำร ของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน  วันที่ 1 – 2 ก.พ.61  
ภูวนำรีรีสอร์ท จ.นครรำชสีมำ   

6 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ 

7 อบรม กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น  วันที่ 19 มี.ค.
61  เวลำ 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

8 เป็นวิทยำกำรอบรม หลักสูตรผู้ช่วยบรรณำรักษ์และกำรซ่อมหนังสือ วันที่ 21-23 มี.ค.61        
ณ ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยำ 

9 กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี 
ด้ำนเทคนิคกำรประสำนที่ดี  วันที่ 9 พ.ค.61  เวลำ  13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 
317 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

10 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่ 10–11 
พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี 
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ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

11 อบรมผู้ใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561  วันที่ 16 พ.ค.61  เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ       

12 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ : แนวปฏิบัติที่เป็น
เลิศ  (Best Practice)  วันที่ 17 พ.ค.61 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม 

13 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง โครงกำรรำงวัลแนวปฏิบัติที่ดี (ARU KM Day)       
ครั้งที่ 3  วันพุธที่ 13 มิ.ย.61  เวลำ 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก ม.รำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ           

14 เป็นวิทยำกร โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงหนังสือ  วันที่ 21 – 22 
มิ.ย.61 ณ เรือนจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  จ.พระนครศรีอยุธยำ   

15 อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “กำรใช้งำนระบบจัดเก็บเอกสำรฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” 
วันที่ 16 ก.ค.61 ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กรุงเทพฯ   

16 สัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง กำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลเอกสำรส ำคัญขององค์กร  วันที่ 
31 ส.ค.61 ณ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จ.นนทบุรี   

 
14. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พึ่ง  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์ 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อออนไลน์”  วันพุธที่ 11 ต.ค.61  เวลำ 11.00–12.00 น. 
ณ ห้องประชุมอินทนิล  อำคำร 41 คณะวิทยำกำรจัดกำร  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

2 เป็นวิทยำกำร โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กิจกรรมสร้ำงแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน  วันที่      
17 – 18 ต.ค.60  เวลำ 07.20 – 17.00 น. ณ วัดโพธิวงษ์  จ.อ่ำงทอง   

3 ประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ วันที่ 23 - 24 พ.ย.60 ณ โรงแรม 
เดอะลอฟท์ ซีไซต์ ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 

4 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60        
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง "กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศฯ Wunca 
ครั้งที่ 36 วันที่ 16 - 19 ม.ค.61  ณ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

6 ลงนำมบันทึกข้อตกลงและฝึกอบรม "กำรพัฒนำผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว"  วันที่  
29 ม.ค.61  ณ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กรุงเทพฯ 
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ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

7 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินค่ำงำนและผลกำร
วิเครำะห์เพื่อก ำหนดต ำแหน่งสูงขึ้นของต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญ
เฉพำะ ระดับช ำนำญกำร ของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน  วันที่ 1 – 2 ก.พ.61  
ภูวนำรีรีสอร์ท จ.นครรำชสีมำ   

8 ประชุม "แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรลงรำยกำรเพ่ือเป็นมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำน 
(Union Catalog)  วันที่ 19-20 ก.พ.61 ณ สกอ. กรุงเทพฯ 

9 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร   
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

10 เป็นวิทยำกำรอบรม หลักสูตรผู้ช่วยบรรณำรักษ์และกำรซ่อมหนังสือ วันที่ 21, 23 มี.ค.
61 ณ ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยำ 

11 อบรมเชิงปฏิบัติกร กำรอ้ำงอิงและกำรเขียนบรรณำนุกรมรูปแบบ APA ส ำหรับ
วิทยำนิพนธ์และกำรท ำวิจัย R2R  วันที่ 8 พ.ค.61 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  
กรุงเทพฯ   

12 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่  10 – 
11 พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี   

13 เป็นวิทยำกร อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “ระบบเครือข่ำยเบื้องต้น Basic Network”  วัน
พุธที่ 25 ก.ค.61  เวลำ 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31104  
อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

14 เป็นวิทยำกร โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงหนังสือ  วันที่ 21 – 22 
มิ.ย.61 ณ เรือนจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  จ.พระนครศรีอยุธยำ   

15 ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 (ประจ ำปี 2561) วันที่ 18 ก.ค.
61 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  กรุงเทพฯ   

16 ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติด้ำนอีเลิร์นนิง 2561 วันที่ 19 – 20 ก.ค.61                 
ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทคบำงนำ กรุงเทพฯ   
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15. นายจิรทีปต์  น้อยดี  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์ 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60     
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์        
ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

2 ประชุมวิชำกำร เรื่อง "ศักยภำพบรรณำรักษ์ เพ่ือพัฒนำห้องสมุดและสังคม" วันที่ 26 
ม.ค.61 ณ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

3 อบรมกำรใช้งำนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสืบค้น (ออนไลน์) ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 วันที่ 21 - 22 ก.พ.61 ณ ม.เกษตรศำสตร์ กรุงเทพฯ 

4 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

5 เป็นวิทยำกำรอบรม หลักสูตรผู้ช่วยบรรณำรักษ์และกำรซ่อมหนังสือ วันที่ 21 มี.ค.61     
ณ ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยำ 

6 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรลงรำยกำรตำมมำตรฐำนกำรท ำรำยกำรระเบียน          
ในระดับสหบรรณำนุกรม (UC Level) และกำรด ำเนินงำนร่วมกันบนฐำนข้อมูล
สหบรรณำนุกรม  วันที่ 26 - 27 เม.ย.61 ณ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเพทฯ 

7 กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี 
ด้ำนเทคนิคกำรประสำนที่ดี  วันที่ 9 พ.ค.61  เวลำ  13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 
317 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

8 อบรมผู้ใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561  วันที่ 16 พ.ค.61  เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ       

9 เป็นวิทยำกร โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงหนังสือ  วันที่ 21 – 22 
มิ.ย.61 ณ เรือนจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  จ.พระนครศรีอยุธยำ   

10 อบรมผู้ใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562  วันที่ 16 ก.ค.61  เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104  อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
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16. นายนิทัศน์  รสโอชา  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์ 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60     
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์       
ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

2 ประชุมวิชำกำร เรื่อง "ศักยภำพบรรณำรักษ์ เพ่ือพัฒนำห้องสมุดและสังคม"  วันที่ 26 
ม.ค.61 ณ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

3 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ 

4 กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี 
ด้ำนเทคนิคกำรประสำนที่ดี  วันที่ 9 พ.ค.61  เวลำ  13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 
317 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

5 อบรมผู้ใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561  วันที่ 16 พ.ค.61  เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ       

6 อบรมผู้ใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562  วันที่ 16 ก.ค.61  เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104  อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

 
17. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์ 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
1 ประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ วันที่ 23 - 24 พ.ย.60 ณ โรงแรม 

เดอะลอฟท์ ซีไซต์ ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
2 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60      

ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์       
ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

3 กิจกรรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำห้องสมุดมีชีวิต Human Library วันที่ 2 ก.พ.61      
ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  จ.นครรำชสีมำ 
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ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

4 อบรมกำรใช้งำนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสืบค้น (ออนไลน์) ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 วันที่ 21 - 22 ก.พ.61 ณ ม.เกษตรศำสตร์ กรุงเทพฯ 

5 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

6 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรลงรำยกำรตำมมำตรฐำนกำรท ำรำยกำรระเบียน          
ในระดับสหบรรณำนุกรม (UC Level) และกำรด ำเนินงำนร่วมกันบนฐำนข้อมูล
สหบรรณำนุกรม  วันที่ 26 - 27 เม.ย.61 ณ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเพทฯ 

7 กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี 
ด้ำนเทคนิคกำรประสำนที่ดี  วันที่ 9 พ.ค.61  เวลำ  13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 
317 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

8 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่ 10–11 
พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี   

9 สัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง กำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลเอกสำรส ำคัญขององค์กร  วั    
นที่ 31 ส.ค.61 ณ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จ.นนทบุรี   

 
18. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์ 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
1 ประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ วันที่ 23 - 24 พ.ย.60 ณ โรงแรม 

เดอะลอฟท์ ซีไซต์ ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
2 สัมมนำเครือข่ำยห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระดับนำนำชำติ วันที่ 6 - 9 

ธ.ค.60  ณ คุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่ 
3 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60     

ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์       
ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

4 กิจกรรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำห้องสมุดมีชีวิต Human Library วันที่ 2 ก.พ.61      
ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  จ.นครรำชสีมำ 
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ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

5 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

6 อบรมกำรใช้งำนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสืบค้น (ออนไลน์) ประจ ำปี 2561     
วันที่ 23 มี.ค.61 ณ ม.เกษตรศำสตร์  กรุงเทพฯ 

7 กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี 
ด้ำนเทคนิคกำรประสำนที่ดี  วันที่ 9 พ.ค.61  เวลำ  13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 
317 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

8 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่ 10–11 
พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี   

9 ประชุมเชิงปฏิบัตกิำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมือ : แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practice)  วันที่ 17 พ.ค.61 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม 

10 อบรมผู้ใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562  วันที่ 16 ก.ค.61  เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104  อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

11 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำ
กำรศึกษำ Wunca ครั้งที่ 37 วันที่ 18 – 20 ก.ค.61  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
จ.นครสวรรค์ 

 
19. นางศิริพร  แจ่มจ ารัส  ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60     
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์       
ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

2 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิพม์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

3 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่ 10–11 
พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี   
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20. นางศิริรัตน์  โพธิ์ภิรมย์ 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60     
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์       
ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

2 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

 
21. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์ 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 ประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ วันที่ 23 - 24 พ.ย.60 ณ โรงแรม 
เดอะลอฟท์ ซีไซต์ ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 

2 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60     
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์       
ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

3 กิจกรรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำห้องสมุดมีชีวิต Human Library วันที่ 2 ก.พ.61      
ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  จ.นครรำชสีมำ 

4 อบรมกำรใช้งำนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสืบค้น (ออนไลน์) ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 วันที่ 21 - 22 ก.พ.61 ณ ม.เกษตรศำสตร์ กรุงเทพฯ 

5 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

6 อบรมกำรใช้งำนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสืบค้น (ออนไลน์) ประจ ำปี 2561     
วันที่ 23 มี.ค.61 ณ ม.เกษตรศำสตร์  กรุงเทพฯ 

7 กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี 
ด้ำนเทคนิคกำรประสำนที่ดี  วันที่ 9 พ.ค.61  เวลำ  13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 
317 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
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ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

8 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่ 10–11 
พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี   

9 อบรมเชิงปฏิบัติกร กำรอ้ำงอิงและกำรเขียนบรรณำนุกรมรูปแบบ APA ส ำหรับ
วิทยำนิพนธ์และกำรท ำวิจัย R2R  วันที่ 8 พ.ค.61 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  
กรุงเทพฯ   

10 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำ
กำรศึกษำ Wunca ครั้งที่ 37 วันที่ 18 – 20 ก.ค.61  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
จ.นครสวรรค์   

11 อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “กำรใช้งำนระบบจัดเก็บเอกสำรฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” 
วันที่ 16 ก.ค.61 ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กรุงเทพฯ   

 
22. นางสาวชลธิชา  สว่างอารมย์  ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60     
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์       
ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

2 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

3 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่ 10–11 
พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี   
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23. นายสมชาย  เพ็ชสุข  ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60     
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์       
ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

2 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่ 10–11 
พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี   

 
24. นายสายันต์  ชิตถุง  ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60     
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์       
ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

2 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

3 เป็นวิทยำกำรอบรม หลักสูตรผู้ช่วยบรรณำรักษ์และกำรซ่อมหนังสือ วันที่ 21-23 มี.ค.61 
ณ ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยำ 

4 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่ 10–11 
พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี  จ.เพชรบุรี   

5 เป็นวิทยำกร โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงหนังสือ  วันที่ 21–22 
มิ.ย.61 ณ เรือนจ ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  จ.พระนครศรีอยุธยำ   
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25. นางสาวอัญชรีพร  เหลืองธรรมชาติ  ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60     
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์       
ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

2 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

3 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่ 10–11 
พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี   

 
26. นายสมยศ  เฉลยมณี  ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60     
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์       
ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

2 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

3 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่ 10–11 
พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี   
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27. นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 เป็นวิทยำกำร โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กิจกรรมสร้ำงแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน  วันที่ 17 
– 18 ต.ค.60  เวลำ 07.20 – 17.00 น. ณ วัดโพธิวงษ์  จ.อ่ำงทอง   

2 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60     
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์       
ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

3 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

4 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่ 10–11 
พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี   

5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำ
กำรศึกษำ Wunca ครั้งที่ 37 วันที่ 18 – 20 ก.ค.61  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
จ.นครสวรรค์ 

 
28. นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธิ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
1 ประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ วันที่ 23 - 24 พ.ย.60 ณ โรงแรม 

เดอะลอฟท์ ซีไซต์ ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง "กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศฯ Wunca 

ครั้งที่ 36 วันที่ 16 - 19 ม.ค.61  ณ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

3 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินค่ำงำนและผลกำร
วิเครำะห์เพื่อก ำหนดต ำแหน่งสูงขึ้นของต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญ
เฉพำะ ระดับช ำนำญกำร ของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน  วันที่ 1 – 2 ก.พ.61  
ภูวนำลีรีสอร์ท จ.นครรำชสีมำ   

4 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
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ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

5 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่  10 – 
11 พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี     จ.เพชรบุรี   

6 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำ
กำรศึกษำ Wunca ครั้งที่ 37 วันที่ 18 – 20 ก.ค.61  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
จ.นครสวรรค์ 

 
29. นายเจษฎา  สุขสมพืช  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อออนไลน์”  วันพุธที่ 11 ต.ค.61  เวลำ 11.00  2.00 น. 
ณ ห้องประชุมอินทนิล  อำคำร 41 คณะวิทยำกำรจัดกำร  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

2 เป็นวิทยำกำร อบรม กำรเข้ำใช้งำนระบบกำรลงทะเบียนออนไลน์ และกำรเข้ำใช้งำน 
Google Classroom เบื้องต้น  วันที่  29 ต.ค.61 เวลำ 08.30 – 17.00 น.                
ณ  ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31110 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์      
ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

3 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60     
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ 

4 ประชุมกำรให้บริกำรข้อมูลผลคะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ  วันที่ 27 ธ.ค.61        
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 

5 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินค่ำงำนและผลกำร
วิเครำะห์เพื่อก ำหนดต ำแหน่งสูงขึ้นของต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญ
เฉพำะ ระดับช ำนำญกำร ของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน  วันที่ 1 – 2 ก.พ.61  
ภูวนำรีรีสอร์ท จ.นครรำชสีมำ   

6 ประชุม "แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรลงรำยกำรเพ่ือเป็นมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำน 
(Union Catalog)  วันที่ 19-20 ก.พ.61 ณ สกอ. กรุงเทพฯ 

7 สัมนำ Thailand 4.0 :Turnround to new Trust Economy"  วันที่ 21 ก.พ.61        
ณ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

8 อบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตรกำรพัฒนำและกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลฯ วันที่ 8 - 9 
มี.ค.61 ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพฯ 
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ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

9 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ 

10 เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและกำรเรียนรู้ CSIC และ OpenLab วันที่ 18 เม.ย.61 ณ G 
Tower พระรำม 9 กรุงเทพฯ 

11 กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี 
ด้ำนเทคนิคกำรประสำนที่ดี  วันที่ 9 พ.ค.61  เวลำ  13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 
317 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

12 อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “กำรใช้งำนระบบจัดเก็บเอกสำรฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” 
วันที่ 16 ก.ค.61 ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กรุงเทพฯ 

13 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือมอบนโยบำยและชี้แจงแนวทำงกำรจัดท ำข้อมูลตำมมำตรฐำน
ข้อมูลกลำงอุดมศึกษำเพ่ือรองรับนโยบำย Big Data ด้ำนกำรศึกษำของรัฐบำล วันที่ 25 
ก.ค.61 ณ โรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำ กรุงเทพฯ   

 
30. นายอ านาจ  แก้วภูผา  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
1 ประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ วันที่ 23 - 24 พ.ย.60 ณ โรงแรม 

เดอะลอฟท์ ซีไซต์ ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
2 ประชุมกำรให้บริกำรข้อมูลผลคะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ  วันที่ 27 ธ.ค.61        

ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 
3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง "กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศฯ Wunca 

ครั้งที่ 36 วันที่ 16 - 19 ม.ค.61  ณ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
4 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินค่ำงำนและผลกำร

วิเครำะห์เพื่อก ำหนดต ำแหน่งสูงขึ้นของต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญ
เฉพำะ ระดับช ำนำญกำร ของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน  วันที่ 1 – 2 ก.พ.61  
ภูวนำรีรีสอร์ท จ.นครรำชสีมำ   

5 อบรมกำรใช้งำนระบบ ThaiJo ระหว่ำงวันที่ 5 – 7 มี.ค.61 ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ศูนย์รังสิต   
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ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

6 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ 

7 เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและกำรเรียนรู้ CSIC และ OpenLab วันที่ 18 เม.ย.61            
ณ G Tower พระรำม 9 กรุงเทพฯ 

8 อบรมกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรพิจกำรควำมสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ (CHE Curriculum Online : CHECO) วนัที่ 13 มิ.ย.61                 
ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กรุงเทพฯ 

9 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำ
กำรศึกษำ Wunca ครั้งที ่37 วันที่ 18 – 20 ก.ค.61  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
จ.นครสวรรค์   

10 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือมอบนโยบำยและชี้แจงแนวทำงกำรจัดท ำข้อมูลตำมมำตรฐำน
ข้อมูลกลำงอุดมศึกษำเพ่ือรองรับนโยบำย Big Data ด้ำนกำรศึกษำของรัฐบำล วันที่ 25 
ก.ค.61 ณ โรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำ กรุงเทพฯ   

 
31. นายกสิพงษ์  กสิพันธ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 สัมมนำเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 วันที่ 15 - 17 ก.พ.61        
ณ ม.รำชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี 

2 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำรด้วย
โปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31104 
อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

3 เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและกำรเรียนรู้ CSIC และ OpenLab วันที่ 18 เม.ย.61 ณ G 
Tower พระรำม 9 กรุงเทพฯ 

4 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่  10 – 11 
พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี     จ.เพชรบุรี   
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32. นายอนนต์  พงษ์สวัสดิ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 เป็นวิทยำกร “อบรมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยภำพดิจิทัลเชิงสังคมและวัฒนธรรม วันพฤหัสบดีที่ 
16 พ.ย.61  เวลำ 07.00 – 18.00 น. ณ รอบเกำะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ 

2 ประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ วันที่ 23 - 24 พ.ย.60 ณ โรงแรม 
เดอะลอฟท์ ซีไซต์ ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 

3 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินค่ำงำนและผลกำร
วิเครำะห์เพื่อก ำหนดต ำแหน่งสูงขึ้นของต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญ
เฉพำะ ระดับช ำนำญกำร ของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน  วันที่ 1 – 2 ก.พ.61  
ภูวนำรีรีสอร์ท จ.นครรำชสีมำ   

4 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

5 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่ 10–11 
พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี   

6 ประชุมเชิงปฏิบัตกิำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมือ : แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practice)  วันที่ 17 พ.ค.61 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม 

7 ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติด้ำนอีเลิร์นนิง 2561 วันที่ 19 – 20 ก.ค.61 ณ ศูนย์
นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทคบำงนำ กรุงเทพฯ   

 
33. นางสาวมัทนียา หามาลัย  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

2 กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี 
ด้ำนเทคนิคกำรประสำนที่ดี  วันที่ 9 พ.ค.61  เวลำ  13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 
317 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
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34. นายณเรศณ์  จิตรัตน์  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 อบรมพัฒนำบุคลำกร "กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix"  วันที่ 18 ธ.ค.60      
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31116 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์       
ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง "กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศฯ Wunca 
ครั้งที่ 36 วันที่ 16 - 19 ม.ค.61  ณ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

3 สัมนำ Thailand 4.0 :Turnround to new Trust Economy"  วันที่ 21 ก.พ.61        
ณ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

4 อบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตรกำรพัฒนำและกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลฯ วันที่ 8 - 9 
มี.ค.61 ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพฯ 

5 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

6 เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและกำรเรียนรู้ CSIC และ OpenLab วันที่ 18 เม.ย.61            
ณ G Tower พระรำม 9 กรุงเทพฯ 

7 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่ 10–11 
พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี   

8 สัมมนำหัวข้อ “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม Drive Business with Innovation” 
วันที่ 7 มิ.ย.61 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 

9 ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติด้ำนอีเลิร์นนิง 2561 วันที่ 19 – 20 ก.ค.61                
ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทคบำงนำ กรุงเทพฯ   

10 โครงกำรเสวนำ เรื่อง “กำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง Digital Disruption 
ของสถำบันอุดมศึกษำไทย”  ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหำคม 2561 ณ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ
หำรศำสตร์ กรุงเทพฯ   
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35. นายมานิช  โชติช่วง  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

2 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ            
วันที่ 10–11 พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี   

3 สัมมนำหัวข้อ “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม Drive Business with Innovation” 
วันที่ 7 มิ.ย.61 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์   

 

36. นายวรพจน์  วรนุช  ต าแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
   

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
1 ประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ วันที่ 23 - 24 พ.ย.60 ณ โรงแรม 

เดอะลอฟท์ ซีไซต์ ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 

2 สัมมนำเครือข่ำยห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระดับนำนำชำติ วันที่ 6 - 9 
ธ.ค.60  ณ คุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่ 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง "กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศฯ 
Wunca ครั้งที่ 36 วันที่ 16 - 19 ม.ค.61  ณ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

4 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินค่ำงำนและผลกำร
วิเครำะห์เพื่อก ำหนดต ำแหน่งสูงขึ้นของต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญ
เฉพำะ ระดับช ำนำญกำร ของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน  วันที่ 1 – 2 ก.พ.61  
ภูวนำรีรีสอร์ท จ.นครรำชสีมำ   

5 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

6 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ            
วันที่ 10 – 11 พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี   

7 อบรมผู้ใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561  วันที่ 16 พ.ค.61  เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปี ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ       
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ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

8 ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติด้ำนอีเลิร์นนิง 2561 วันที่ 19 – 20 ก.ค.61             
ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรปชุมไบเทคบำงนำ กรุงเทพฯ   

 
37. นายสายชน  คงคะพันธ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
1 ประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ วันที่ 23 - 24 พ.ย.60 ณ โรงแรม 

เดอะลอฟท์ ซีไซต์ ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
2 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร

ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

3 เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและกำรเรียนรู้ CSIC และ OpenLab วันที่ 18 เม.ย.61           
ณ G Tower พระรำม 9 กรุงเทพฯ 

4 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ             
วันที่ 10 – 11 พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี   

 
38. นายธีระ  เอ็งวงษ์ตระกูล  ต าแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง "กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศฯ Wunca 
ครั้งที่ 36 วันที่ 16 - 19 ม.ค.61  ณ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

2 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำรด้วย
โปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 31104 
อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ 

3 กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี ด้ำน
เทคนิคกำรประสำนที่ดี  วันที่ 9 พ.ค.61  เวลำ  13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 317 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

4 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่  10 – 11 
พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี     จ.เพชรบุรี   
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39. นายอ าพล  เกิดชนะ  ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 อบรมพัฒนำบุคลำกร เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรพิมพ์เอกสำรและหนังสือรำชกำร
ด้วยโปรแกรม Microsoft Word" วันที่ 16 มี.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
31104 อำคำร 100 ปีศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ 

2 เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและกำรเรียนรู้ CSIC และ OpenLab วันที่ 18 เม.ย.61          
ณ G Tower พระรำม 9 กรุงเทพฯ 

3 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ            
วันที่ 10–11 พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี   

 
40. นางนงรักษ์  เกษมสังข์  ต าแหน่ง  คนงาน 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
1 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ             

วันที่  10 – 11 พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี จ.เพชรบุรี   
 
41. นางบุปผา  ชมวงษ์  ต าแหน่ง  คนงาน 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ            
วันที่  10 – 11 พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี  จ.เพชรบุรี   

 
42. นางเบญจา  ผลโต  ต าแหน่ง  คนงาน 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
1 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ             

วันที่ 10 – 11 พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี  จ.เพชรบุรี   
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43. นางพลอยนภัส  เพ็ชรวงษ์  ต าแหน่ง  คนงาน 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่  10 – 
11 พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี  จ.เพชรบุรี   

 
44. นางมาลี  รื่นรมย์  ต าแหน่ง  คนงาน 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
1 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่ 10–11 

พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี  จ.เพชรบุรี   
 
45. นางอุษา  บุญโสม  ต าแหน่ง  คนงาน 
 

ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่ 10–11 
พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี  จ.เพชรบุรี   

 
46. นายทิพย์  รามคุณ  ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 
ล าดับที่ รายการการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

1 ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่ 10–11 
พ.ค.61 ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ม.รำชภัฏเพชบุรี  จ.เพชรบุรี   

 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

 

สรุปการอบรม ประชุม สัมมนา (ภายนอก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ล าดับ
ที ่

อบรม/ประชุม/สัมมนา 
ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 23–24 
พ.ย.60 ณ โรงแรมเดอะ ลอฟท์ ซีไซต์ ศรีราชา       
จ.ชลบุรี  (ผู้เข้าร่วมประชุม 19 คน) 

1. อ.สาโรช  ปุริสังคหะ 
2. อ.สุภาพร ณ หนองคาย 
3. อ.ทัศนี  สุทธิวงศ์ 
4. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่ 
5. นางสาวรรสุคนธ์  ค าสอน 
6. นางพรทิพย์  เดชรอด 
7. นางยุพิน  กิจที่พ่ึง 
8. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง 
9. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
10. นางนภารัตน์  จ าเนียร 
11. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
12. นายอนนต์  พงษ์สวัสดิ์ 
13. นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธิ์ 
14. นายอ านาจ  แก้วภูผา 

ประชุมการให้บริการข้อมูลผลคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์   
วันที่ 27 ธ.ค.61  ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 
(ผู้เข้าร่วมประชุม 3 คน) 

1. อ.อธิบ  โพทอง 
2. นายเจษฎา  สุขสมพืช 
3. นายอ านาจ  แก้วภูผา 

สัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 
ระดับนานาชาติ  วันที่ 6 – 9 ธ.ค.60 ณ คุ้มขันโตก  
จ.เชียงใหม่  (ผู้เข้าร่วมสัมมนา  5 คน) 

1. อ.สาโรช  ปุริสังคหะ 
2. อ.ทัศนี  สุทธิวงศ์ 
3. อ.อธิบ  โพทอง 
4. นายวรพจน์  วรนุช 
5. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
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ล าดับ
ที ่

อบรม/ประชุม/สัมมนา 
ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 

15. นายวรพจน์  วรนุช 
16. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
17. นายสายชน  คงคะพันธ์ 
18. นางละเอียด  รามคุณ 
19. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 

2 สัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 
วันที่  15–17 ก.พ.61  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี  จ.ลพบุรี  (ผู้เข้าร่วมสัมมนา  5  คน) 

1. อ.สาโรช  ปุริสังคหะ 
2. อ.อธิบ  โพทอง 
3. อ.ทัศนี  สุทธิวงศ์ 
4. อ.สุภาพร  ณ หนองคาย 
5. นายกสิพงษ์  กสิพันธ์ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินกิจกรรมบน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
(Wunca ครั้งที่ 36) วันที่ 16 – 19 ม.ค.61   
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จ.มหาสารคาม 
(ผู้เข้าร่วมประชุม  9  คน) 

1. อ.สาโรช  ปุริสังคหะ 
2. อ.อธิบ  โพทอง 
3. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
4. นายวรพจน์  วรนุช 
5. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
6. นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธิ์ 
7. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน 
8. นายณเรศณ์  จิตรัตน์ 
9. นายธีระ  เอ็งวงษ์ตระกูล 

ประชุมวิชาการ เรื่อง “ศักยภาพบรรณารักษ์ เพ่ือพัฒนา
ห้องสมุดและสังคม วันที่ 26 ม.ค.61 ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ  (ผู้เข้าร่วมประชุม 3 คน) 

1. นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง 
2. นายนิทัศน์  รสโอชา 
3. นายจิรทีปต์  น้อยดี 



47 
 

 

ล าดับ
ที ่

อบรม/ประชุม/สัมมนา 
ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 

3 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่  10 – 11 พ.ค.61 ณ 
ส านักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏเพชรุบรี  จ.เพชรบุรี   
(ผู้เข้าศึกษาดูงาน  38 คน) 

1. อ.สาโรช  ปุริสังคหะ 
2. อ.ทัศนี  สุทธิวงศ์ 
3. อ.สุภาพร ณ หนองคาย 
4. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน 
5. นางพรทิพย์  เดชรอด 
6. นางยุพิน  กิจที่พ่ึง 
7. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
8. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
9. นางนภารัตน์  จ าเนียร 
10. นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง 
11. นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ 
12. นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธิ์ 
13. นายอนนต์  พงษ์สวัสดิ์ 
14. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
15. นายกสิพงษ์  กสิพันธ์ 
16. นายวรพจน์  วรนุช 

สัมมนา  Thailand 4.0 : Turnaround to new 
Trust Economy”  วันที่ 21 ก.พ.61 ณ โรงแรม
เดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ   
(ผู้เข้าร่วมสัมมนา  3  คน) 

1. อ.อธิบ  โพทอง 
2. นายเจษฎา  สุขสมพืช 
3. นายณเรศณ์  จิตรัตน์ 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและฝึกอบรม “การ
พัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว”  วันที่ 29 ม.ค.61 
ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ 
(ผู้เข้าร่วมอบรม  2 คน) 

1. นายอรรถสิทธิ์  กิจทึ่พ่ึง 
2. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
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ล าดับ
ที ่

อบรม/ประชุม/สัมมนา 
ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 

17. นายณเรศณ์  จิตรัตน ์
18. นายมานชิ  โชติช่วง 
19. นายสายชน  คงคะพันธ ์
20. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จนัทร์สงิห์ 
21. นางละเอียด  รามคุณ 
22. นายธีระ  เอ็งวงษต์ระกูล 
23. นายอ าพล  เกิดชนะ 
24. นางสาวยุธดิา  เข็มปัญญา 
25. นายสายนัต์  ชิตถุง 
26. นางศิริพร  แจ่มจ ารัส 
27. นางสาวอัญชรีพร  เหลืองธรรมชาต ิ
28. นายสมชาย  เพ็ญสุข 
29. นายสมยศ  เฉลยมณ ี
30. นางสาวชลธชิา  สว่างอารมย์ 
31. นางสาวกัลยา  จนัทร์โชต ิ
32. นางนงรักษ์  เกษมสังข ์
33. นางบุปผา  ชมวงษ์ 
34. นางเบญจา  ผลโต 
35. นางพลอยนภัส  เพ็ชรวงษ ์
36. นางมาลี  รื่นรมย ์
37. นางอุษา  บุญโสม 
38. นายทิพย์  รามคุณ 



49 
 

 

ล าดับ
ที ่

อบรม/ประชุม/สัมมนา 
ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เครือข่ายความร่วมมือ : แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best 
Practice)  วันที่ 17 พ.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จ.นครปฐม (ผู้เข้าร่วมประชุม  5  คน) 

1. อ.ทัศนี  สุทธิวงศ์ 
2. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง 
3. นายอนนต์  พงษ์สวัสดิ์ 
4. นางนภารัตน์  จ าเนียร 
5. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาและการใช้
งานระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการใน
สถาบันอุดมศึกษา  วันที่ 8 – 9 มี.ค.61             
ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส  กรุงเทพฯ 
(ผู้เข้าร่วมอบรม  2  คน) 

1. นายเจษฎา  สุขสมพืช 
2. นายณเรศณ์  จิตรัตน์ 

ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 
Human Library  วันที่ 2 ก.พ.61          
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน          
จ.นครราชสีมา  (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  4  คน) 

1. อ.ทัศนี  สุทธิวงศ์ 
2. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
3. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
4. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 

 
5  เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและการเรยีนรู้ (CSIC) และ 

OpenLab  ของผลติภณัฑ์หัวเวย่  วันท่ี 18 เม.ย.61 ณ G 
Tower พระราม 9 กรุงเทพฯ 
(ผู้เข้าเยีย่มชม  9  คน) 

1. อ.สาโรช  ปุรสิังคหะ 
2. อ.อธิบ  โพทอง 
3. อ.สุภาพร  ณ หนองคาย 
4. นายเจษฎา  สุขสมพืช 
5. นายกสิพงษ์  กสิพันธ ์
6. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
7. นายณเรศณ์  จิตรตัน ์
8. นายสายชน  คงคะพันธ์ 
9. นายอ าพล  เกิดชนะ 

ประชุมเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพ่ือเป็น
มาตรฐานในการด าเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุ
กรม”  วันที่ 19 ก.พ.61  ณ สกอ.  กรุงเทพฯ 
(ผู้เข้าร่วมประชุม  3  คน) 

1. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง 
2. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
3. นายเจษฎา  สุขสมพืช 
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ล าดับ
ที ่

อบรม/ประชุม/สัมมนา 
ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 

6  อบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 
2018  วันที่ 25 – 26 เม.ย.61  ณ โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการฯ  กรุงเทพฯ 
(ผู้เข้าร่วมอบรม  1  คน) 

1. อ.สาโรช  ปุริสังคหะ 

อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น 
(ออนไลน์) ประจ าปีงบประมาณ 2561  วันที่ 21 ก.พ.61 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ   
(ผู้เข้าร่วมอบรม  3  คน) 

1. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
2. นายจิรทีปต์  น้อยดี 
3. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 

7  สัมมนาหัวขอ้ “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม Drive 
Business with Innovation” วันที่ 7 มิ.ย.61 ณ 
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  (ผู้เข้าสัมมนา 2 คน) 

1. นายณเรศณ์  จิตรัตน์ 
2. นายมานิช  โชติช่วง 

เป็นวิทยากร อบรมหลักสูตรผู้ช่วยบรรณารักษ์และการ
ซ่อมหนังสือ  วันที่ 21 – 23 มี.ค.61 ณ ทัณฑสถานบ าบัด
พิเศษพระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา   
(ผู้เป็นวิทยากร  6  คน) 

1. อ.ทัศนี  สุทธิวงศ์ 
2. นางนภารัตน์  จ าเนียร 
3. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
4. นายจิรทีปต์  น้อยดี 
5. นางละเอียด  รามคุณ 
6. นายสายันต์  ชิตถุง 
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ล าดับ
ที ่

อบรม/ประชุม/สัมมนา 
ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 

8  อบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการพิจการความ
สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE 
Curriculum Online : CHECO) วันที่ 13 มิ.ย.61 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (ผู้เข้าอบรม 1 
คน)  

1. นายอ านาจ  แก้วภูผา 

อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น 
(ออนไลน์) ประจ าปี 2561  วันที่ 23 มี.ค.61   
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 
(ผู้เข้าร่วมอบรม 3 คน) 

1. อ.ทัศนี  สุทธิวงศ์ 
2. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
3. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 

9  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินกิจกรรมบน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
(Wunca ครั้งที่ 37 วันที่ 18 – 20 ก.ค.61   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ 
(ผู้เข้าร่วมประชุม  8  คน) 

1. อ.สาโรช  ปุริสังคหะ 
2. อ.อธิบ  โพทอง 
3. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
4. นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ 
5. นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธิ์ 
6. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน 
7. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
8. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการตามมาตรฐาน
การท ารายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม  
(UC Level)  และการด าเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูล
สหบรรณานุกรม วันที่ 26 – 27 เม.ย.61   
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพฯ   
(ผู้เข้าร่วมอบรม  3  คน) 

1. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง 
2. นายจิรทีปต์  น้อยดี 
3. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
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ล าดับ
ที ่

อบรม/ประชุม/สัมมนา 
ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 

10  ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 
วันที่ 19 – 20 ก.ค.61 ณ ศูนย์นิทรรศการและการป
ชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ  (ผู้เข้าร่วมประชุม 4 
คน) 

1. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
2. นายวรพจน์  วรนุช 
3. นายอนนต์  พงษ์สวัสดิ์ 
4. นายณเรศณ์  จิตรัตน์ 

อบรมเชิงปฏิบัติกร การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
รูปแบบ APA ส าหรับวิทยานิพนธ์และการท าวิจัย R2R  
วันที่ 8 พ.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
กรุงเทพฯ  (ผู้เข้าร่วมอบรม  2 คน) 

1. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
2. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 

11  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือมอบนโยบายและชี้แจง
แนวทางการจัดท าข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลาง
อุดมศึกษาเพ่ือรองรับนโยบาย Big Data ด้าน
การศึกษาของรัฐบาล วันที่ 25 ก.ค.61 ณ โรงแรม
เซ็นทรา บายเซ็นทารา กรุงเทพฯ  (ผู้เข้าร่วมประชุม 
3 คน) 

1. อ.อธิบ  โพทอง 
2. นายเจษฎา  สุขสมพืช 
3. นายอ านาจ  แกวภูผา 

เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการ
ซ่อมบ ารุงหนังสือ  วันที่ 21 – 22 มิ.ย.61 ณ เรือนจ า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา   
(ผู้เป็นวิทยากร  6  คน) 

1. อ.ทัศนี  สุทธิวงศ์ 
2. นายจิรทีปต์  น้อยดี 
3. นางนภารัตน์  จ าเนียร 
4. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
5. นางละเอียด  รามคุณ 
6. นายสายันต์  ชิตถุง 
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ล าดับ
ที ่

อบรม/ประชุม/สัมมนา 
ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 

12  โครงการเสวนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง Digital Disruption ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย”  ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 
2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
กรุงเทพฯ  (ผู้เข้าเสวนา 1 คน) 

1. นายณเรศณ์  จิตรัตน์ 

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 
(ประจ าปี 2561) วันที่ 18 ก.ค.61 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ  (ผู้เข้าประชุม 2 
คน) 

1. อ.ทัศนี  สุทธิวงศ์ 
2. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 

13   ประชุมประจ าปี ร่วมกับบริษัท EBSCO  (เรื่องฐานข้อมูล
ออนไลน์) วันที่ 3 ส.ค.61 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ 
(ผู้เข้าประชุม 2 คน) 

1. อ.สาโรช  ปุริสังคหะ 
2. อ.ทัศนี  สุทธิวงศ์ 

14   อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบจัดเก็บ
เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” วันที่ 16 ก.ค.61 
ณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ   
(ผู้เข้าอบรม 3 คน) 

1. นางนภารัตน์  จ าเนียร 
2. นายเจษฎา  สุขสมพืช 
3. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 
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ล าดับ
ที ่

อบรม/ประชุม/สัมมนา 
ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 

15   สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล
เอกสารส าคัญขององค์กร  วันที่ 31 ส.ค.61 ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี  (ผู้เข้า
สัมมนา 2 คน) 

1. นางนภารัตน์  จ าเนียร 
2. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
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สรุปการอบรม ประชุม สัมมนา (ภายใน)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ล าดับ

ที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบและกลไกลการ

ขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Key : 
Performance Indicatiors : KPIs) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2560  วัน
พฤหัสบดีที่ 5 ต.ค.60 เวลา 10.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมอยุธยา–อาเซียน (ผู้เข้าร่วมอบรม 2 
คน) 

1. อ.สาโรช  ปุริสังคหะ 
2. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่ 

กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อออนไลน์”  วันพุธที่ 
11 ต.ค.61  เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม
อินทนิล  อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 
(ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน) 

1. นางนภารัตน์  จ าเนียร 
2. นางละเอียด  รามคุณ 
3. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
4. นายเจษฎา  สุขสมพืช 

 

เป็นวิทยาการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมสร้าง
แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน  วันที่ 17 – 18 ต.ค.60  เวลา 07.20 
– 17.00 น. ณ วัดโพธิวงษ์  จ.อ่างทอง  (วิทยากร 3 คน) 

1. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง 
2. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
3. นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ  

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบและกลไกลการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Key : 
Performance Indicatiors : KPIs) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2560  วัน
พฤหัสบดีที่ 24 ต.ค.60 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ 
ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  (ผู้เข้าร่วมอบรม 2 
คน) 1.  อ.สาโรช  ปุริสังคหะ 
      2. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่ 

เป็นวิทยาการ อบรม การเข้าใช้งานระบบการ
ลงทะเบียนออนไลน์ และการเข้าใช้งาน Google 
Classroom เบื้องต้น  วันที่  29 ต.ค.61 เวลา 
08.30 – 17.00 น. ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
31110 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

1. นายเจษฎา  สุขมสมพืช 

เป็นวิทยากร  บรรยายเรื่อง “การสืบค้นเอกสารงานวิจัย
จากฐานข้อมูล”  วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย.61  เวลา 09.00 – 
12.00 น. ณ ห้อง 3017 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  
(วิทยากร 1 คน) 

1. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง) 
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ล าดับ
ที ่

อบรม/ประชุม/สัมมนา 
ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารพัสดุ ตาม 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 22 ธ.ค.60  เวลา 08.30 – 17.30 
น. ณ ห้อง 3001 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  (ผู้
เข้าอบรม 3 คน) 

1. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่ 
2. นางพรทิพย์  เดชรอด 
3. นางนภารัตน์  จ าเนียร    

เป็นวิทยากร “อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพดิจิทัล
เชิงสังคมและวัฒนธรรม วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย.61  
เวลา 07.00 – 18.00 น. ณ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
กรุงเทพฯ  (วิทยากร 1 คน) 

1. นายอนนต์  พงษ์สวัสดิ์ 

 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทบทวนหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินค่างานและผลการวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  วันที่ 1 – 2 
ก.พ.61  ภูวนารีรีสอร์ท จ.นครราชสีมา  (ผู้เข้าอบรม  
9  คน) 

1. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
2. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง 
3. นางนภารัตน์  จ าเนียร 
4. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน 

อบรมการใช้งานระบบ ThaiJo ระหว่างวันที่ 5 – 7 
มี.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต  (ผู้
เข้าอบรม 1 คน) 

1. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
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ล าดับ
ที ่

อบรม/ประชุม/สัมมนา 
ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 

5. นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธิ์ 
6. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
7. นายวรพจน์  วรนุช 
8. นายอนนต์  พงษ์สวัสดิ์ 
9. นายเจษฎา  สุขสมพืช 

5 อบรม การจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  วันที่ 19 มี.ค.61  
เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก (ผู้
เข้าอบรม 4 คน) 

1. อ.สุภาพร  ณ หนองคาย 
2. อ.ทัศนี  สุทธิวงศ์ 
3. นางนภารัตน์  จ าเนียร 
4. นางละเอียด  รามคุณ 

เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ
เครือข่ายเบื้องต้น Basic Network”  วันพุธที่ 25 
ก.ค.61  เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 31104  อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์  (วิทยากร 1 คน) 

1. นายเจษฎา  สุขสมพืช 

 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and 
Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  วันจันทร์ที่ 30 เม.ย.61 ณ ห้องประชุมต้นโมก 
(ผู้เข้าอบรม 3 คน) 

1. อ.สุภาพร  ณ หนองคาย 
2. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู ่
3. นางพรทิพย์  เดชรอด 
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ล าดับ
ที ่

อบรม/ประชุม/สัมมนา 
ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 

7 อบรมผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ
และการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  วันที่ 
16 พ.ค.61  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 อาคาร 100 ปี 
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  (ผู้เข้าอบรม 9 คน) 

1. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่ 
2. นางพรทิพย์  เดชรอด 
3. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน 
4. นางยุพิน  กิจที่พ่ึง 
5. นายนิทัศน์  รสโอชา 
6. นางนภารัตน์  จ าเนียร 
7. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง 
8. นายจิรทีปต์  น้อยดี 
9. นายวรพจน์  วรนุช 

  

8 กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการ
ความรู้ (KM) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านเทคนิค
การประสานที่ดี  วันที่ 9 พ.ค.61  เวลา  13.00 – 
16.30 น.  (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน) 

1. นางนภารัตน์  จ าเนียร  (วิทยากร) 
2. นายนิทัศน์  รสโอชา 
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ล าดับ
ที ่

อบรม/ประชุม/สัมมนา 
ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 

3. นายจิรทีปต์  น้อยดี 
4. นางสาวกัลยา  จันทร์โชติ 
5. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 
6. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
7. นายธีระ  เอ็งวงษ์ตระกูล 
8. นางสาวมัทนียา  หามาลัย 
9. นายเจษฎา  สุขสมพืช 
10. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก   

9 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ.2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 22 – 22 พ.ค.61 
ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา  (ผู้เข้า
ประชุม 5 คน) 

1. อ.สาโรข  ปุริสังคหะ 
2. อ.สุภาพร  ณ หนองคาย 
3. นางยุพิน  กิจที่พ่ึง 
4. นางพรทิพย์  เดชรอด 
5. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน 
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ล าดับ
ที ่

อบรม/ประชุม/สัมมนา 
ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 

10 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการรางวัล
แนวปฏิบัติที่ดี (ARU KM Day)  ครั้งที่ 3  วันพุธที่ 
13 มิ.ย.61  เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม
ต้นโมก (ผู้เข้าอบรม 4 คน) 

1. อ.ทัศนี  สุทธิวงศ์ 
2. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่ 
3. นางนภารัตน์  จ าเนียร 
4. นางยุพิน  กิจที่พ่ึง 

  

11 อบรมผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและการ
คลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  วันที่ 16 ก.ค.61  เวลา 
08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104  
อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  (ผู้เข้าอบรม 10 
คน) 

1. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่ 
2. นางพรทพิย์  เดชรอด 
3. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน 
4. นางยุพิน  กิจที่พึ่ง 
5. นายนิทัศน์  รสโอชา 
6. นางนภารัตน์  จ าเนียร 
7. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง 
8. นายจิรทีปต์  น้อยดี 
9. นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง 
10. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร  
2. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรจัดสวัสดิกำร 
3. ร้อยละของบุคลำกรที่มีรำยได้เพ่ิม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
การ

ด าเนินการ 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร    
3.1  ปรับสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนให้
เหมำะสม เสริมสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีใน
กำรท ำงำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้
บุคลำกรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1 .  ร้ อยละควำม พึง
พอใจของบุคลำกรที่มี
ต่อกำรส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตของบุคลำกร 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 75   1. มีสถำนที่ท ำงำนที่เหมำะสม สะอำด 
2. มีกำรด ำเนินงำนตำมหลัก 5 ส 
3. มีกำรปรับปรุง ท ำควำมสะอำดภูมิทัศน์           

รอบอำคำร 
3.2 ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำระบบและ
วิธีกำรท ำงำน เพื่อให้บุคลำกร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 
 

1 .  ร้ อยละควำม พึง
พอใจของบุคลำกรที่มี
ต่อกำรส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตของบุคลำกร 
 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 75   1. จัดให้มีกำรสอนงำนและกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
จัดท ำคู่มือเอกสำรแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
2. กำรมอบหมำยงำนที่สอดคล้องกับควำมรู้
ควำมสำมำรถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคล  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
การ

ด าเนินการ 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร    

3. กำรติดตำมประเมินผลประสิทธิภำพกำรท ำงำน
ของบุคลำกร 

3.3 ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรบริหำร
บุคคลที่มีประสิทธิภำพตำมหลัก
คุณธรรม เพ่ือสร้ำงขวัญก ำลังใจ และ
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
 

ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกรที่มีต่อกำร
จัดสวัสดิกำร 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 75   1. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
เรื่อง อัตรำกำรจ่ำยเงินรำยได้จำกเงินผลประโยชน์ 
เพ่ือเป็นสวัสดิกำรให้แก่บุคลำกร 
2. ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ   
ว่ำด้วย กำรบริหำรจัดกำรเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย 
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสวัสดิกำรช่วยเหลือบุคลำกร 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรแสดงควำมยินดีกับบุคลำกร 
3. ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ    
ว่ำด้วย กองทุนสวัสดิกำรพนักงำนมหำวิทยำลัย     
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ พ.ศ. 2556  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
การ

ด าเนินการ 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร    

3.4  ส่งเสริมให้ด ำเนินกำรเสริมสร้ำง
สุขภำพ เพื่อให้บุคลำกรมีสุขภำพที่ดี 

2 .  ร้ อยละควำม พึง
พอใจของบุคลำกรที่มี
ต่อกำรจัดสวัสดิกำร 

ร้อยละ 75 -   ในปีงบประมำณ 2561  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  เนื่องจำก  
ภำระงำนจ ำนวนมำกของบุคลำกร และสถำนที่ไม่
เอ้ืออ ำนวย 

3.5  ส่งเสริมให้บุคลำกรมีรำยได้เสริม ร้อยละของบุคลำกรที่มี
รำยได้เพ่ิม 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 10   จัดกิจกรรมตลำดนัดสินค้ำรำคำถูก  ท ำให้บุคลำกรมี
รำยได้เพ่ิมดังนี ้

1. นำงยุพิน  กิจที่พ่ึง 
2. นำงสำวฐิติรัตน์  ขำวบริสุทธิ์ 
3. นำงสำวกัลยำ  จันทร์โชติ 
4. นำงสำวชลธิชำ  สว่ำงอำรมย์ 
5. นำงสำวยุธิดำ  เข็มปัญญำ 
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บทที่ 3 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรมตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 สิ่งที่ส ำคัญที่ถือเป็นปัจจัยส่งผลต่อควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนฯ นั้น คือมีแผนกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ปัญหำที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกระบวนกำรบริหำรจัดจัดกำร ซึ่งต้องมีกำรพัฒนำ
และปรับปรุงแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดังนี้ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
บุคลำกรที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยมีภำระงำนมำก และมีภำรกิจหลักตรงกับวันที่มีกำรจัด

โครงกำรท ำให้บุคลำกรบำงส่วนไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีกำรก ำกับติดตำม ทบทวนและปรับปรุงแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 

ประจ ำปี เพ่ือให้แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรมีควำมทันสมัย สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมำย และระเบียบต่ำง ๆ  

 


