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ค าน า 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 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. 2562 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือรำยงำนรำยละเอียดกำรด ำเนินโครงกำรและ
กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ตำมแผนฯ ผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ปัญหำและอุปสรรค ที่พบจำกกำร
ด ำเนินงำน รวมทั้งข้อเสนอแนะส ำหรับเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำร
บริหำรและพัฒนำบุคลำกร ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 ต่อไป 
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บทท่ี 1 
ภาพรวมแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำ

ศักยภำพของบุคลำกร โดยถือว่ำบุคลำกรเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ เป็นรำกฐำนส ำคัญต่อกำร         
สร้ำงควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืนให้กับองค์กร จึงมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนัก          
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนที่สนับสนุน
กำรด ำเนินงำน โดยน ำหลักกำรส ำคัญจำกยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งมุ่งหวังให้กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยมีระบบกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล      
มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มำเป็นกรอบและทิศทำงใน
กำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือให้กำรพัฒนำบุคลำกรมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
ส ำนัก สำมำรถพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในกำรผลักดันประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมท่ีก ำหนดไว้ 

นอกจำกนี้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้น ำหลักสมรรถนะมำใช้ในกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล (Competency–based Human Resource Development) และเครื่องมือ
ที่ใช้วัดผลกำรด ำเนินงำนรำยบุคคล (Key Performance Indicator : KPI) ที่มีกำรเชื่อมโยงเป้ำหมำย
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับองค์กร หน่วยงำน และบุคคลเข้ ำด้วยกัน 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 ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้พิจำรณำควำมสอดคล้องยึดปัจจัยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับ
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนัก ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร โดยกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ภำยใน ได้แก่ แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ.2561–2564) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560–2564) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ควำมสอดคล้องกับแผนงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้แผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกรมีกำร บูรณำกำรร่วมกันกับแผนงำน
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และควำมคิดเห็นของบุคลำกร จำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำ
บุคลำกรของส ำนัก รวมทั้งกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส ำนัก ได้แก่ สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของ
ไทยปัจจุบัน และกฎหมำย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ซึ่งแผน
บริหำรและพัฒนำบุคลำกรที่ได้จัดท ำขึ้นนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนัก ในกำร
พัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และผลักดันกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก 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. 2562 
แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้ก ำหนดโครงกำรที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560–2564) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรและพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำร กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำศักยภำพบุคลำกร  มีผลสรุปกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและ
พัฒนำบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 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 กษะกำ ร
ปฏิบัติ งำนของบุคลำกรเกี่ยวกั บ
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 
 

6  เรื่อง 6 เรื่อง   รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมฝึกอบรม/ศึกษำดูงำน/ประชุม  โดยกำร
รำยงำนผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  ดังนี้ 

1. อบรมหัวข้อ “ILL E-book Sharing” วันที่ 11 ตุลำคม 
2561 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์และภำษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทร
เกษม กรุงเทพฯ 

2. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้รำยบุคคล (Individual KM Plan) ในกำรพัฒนำกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรเพื่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน สู่ควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพของบุคลำกร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 26 
ตุลำคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
กรุงเทพฯ 

3. ประชุมวิชาการเรื่อง เปลี่ยนมุมคิด พลิกโฉมใหม่ - บริบท
จากผู้ใช้ห้องสมุด วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

4. สัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเน
ทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562       
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และฟ้าใส หมอกสวย รีสอร์ท     
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 



9 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร    
5. สัมมนาวิชาการ เพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด   

ทั่วประเทศฯ เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานระบบจัดเก็บเอกสาร
ในรูปอเิล็กทรอนิกส์ วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 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   พัฒนำศั กยภำพบุ คลำกร        
เพ่ือเพ่ิมควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ 

ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 100   ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ได้มีกำรจัดส่ง
บุคลำกรเข้ำรับกำรประชุม อบรม สัมมนำ ศึกษำ    
ดูงำน  จ ำนวน 49  คน (รำยละเอียดกำรเข้ำอบรม
ตำมแบบสรุป) 

2.2 พัฒนำบุคลำกรเข้ำสู่ต ำแหน่ง  
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับ
กำรประเมินเข้ำสู่ต ำแหน่งที่
สูงขึ้น 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 8   มีบุคลำกรที่ได้รับต ำแหน่งช ำนำญกำญ 1 คน คือ 
1.  นำยอ ำนำจ แก้วภูผำ ต ำแหน่งนักวิชำกำร

คอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร  
และบุคลำกรที่ได้ส่งเล่มกำรวิเครำะห์คำ่งำนแล้ว จ ำนวน 3 
คน  
     1. นำยอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
     2. นำยวรพจน์  วรนุช 
      3. นำงสำวเมตตำ  สังข์ทอง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น    

และยังได้ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม“ทบทวนกำร
วิเครำะห์ค่ำงำน และกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนหลัก
เพ่ือก ำหนดระดับต ำแหน่งและแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งสูงขึ้น” วันที่ 29 – 31 พฤษภำคม 2562 
ณ โรงแรมนที เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ จ.กำญจนบุรี  
จ ำนวน 9 คน 

2.3  พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรให้
มีควำมสอดคล้องตำมภำรกิจและ
ลักษณะงำน 

3. ร้อยละของบุคลำกรที่มี
ทักษะได้ตำมมำตรฐำนของ
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5   มีกำรจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมที่สอดคล้อง
ตำมภำรกิจและลักษณะงำน  ในด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร ด้ ำนห้องสมุด  และด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 
 
 
 
 



12 
 

 

สรุปผลการอบรม ประชุม สัมมนา (ภายนอก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบและกลไก

ประกันคุณภาพการศึกษา  วันท่ี 17 – 19 ตุลาคม 2561  
ณ โรงแรมบรีซฮลิล์ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมี
รายชื่อผู้ไปราชการ  ดังนี ้
1. ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ        2. ผศ.สุภาพร  ณ หนองคาย 
3.   อาจารย์อธิบ  โพทอง         4. อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์ 
5.  นางพรทิพย์  เดชรอด         6. นางยุพิน  กิจท่ีพึ่ง 
7.  นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน    8. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
9.  นายอรรถสิทธิ์  กิจท่ีพึ่ง      10. นางนภารัตน์  จ าเนียร 
11. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์  12.นายอนนต์  พงษ์สวัสดิ์ 
13. นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธิ์      14. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
15. นายณเรศณ์  จิตรัตน์        16. นายวรพจน์  วรนุช 
17. นายสายชน  คงคะพันธ์     18. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 
19. นางศิริพร  แจ่มจ ารัส 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏบิัติราชการ 4 ปี 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2562 แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี 
และแนวทางในการจัดท า KM ในปี 2563 

อบรมโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการรับเข้ารอบ 1 และ
รอบ 2 การคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศกึษา (TCAS Requirements : T-REQ)  
วันท่ี 1 ต.ค.61 ณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  โดยมผีู้ไปราชการดังนี ้
1.  นายอ านาจ  แก้วภูผา 
2.  นางสาวมัทนียา  หามาลยั 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
เรียนรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูลการับเข้า รอบ 1 และรอบ 
2 การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(TCAS Requirements : T-REQ)  วิธีการกรอกข้อมูล โดย
น ามาใช้ในการดูแลระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย  
 

อบรมหัวข้อ "ILL eBooks Sharing"  วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  โดยมี
ผู้ไปราชการดังนี ้
1. นายอรรถสิทธิ ์ กิจท่ีพึ่ง 
2. นายจิรทีปต์  น้อยด ี
3. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
รับทราบขั้นตอนการให้บริการยืม – คืน eBooks ผ่านกล่องสืบคน้ 
EBSCO Discovery Service (EDS)  สามารถประชาสัมพันธ์และ
ให้บริการกับผู้ใช้บริการได้ 
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ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดท าแผนการจัดการความรู้

รายบุคคล (Individual KM Plan) วันท่ี 26 ตุลาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพฯ  โดยมี
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  คือ นางนภารัตน์  จ าเนยีร 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ระดมความคดิในการจัดทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วิเคราะห์ Swot, ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562), ทบทวนภาระงาน
ตามการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน, จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562, ทบทวน
เกณฑ์การประเมินการประกับคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับส านัก, จัดท าแผนพัฒนาดิจทิัลเพื่อการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565, และทบทวนแผนการ
จัดการความรู้ (KM) 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมโปรแกรม Adobe Photoshop CC วันท่ี 31 
ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสร้างเสรมิทักษะ
การออกแบบ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  โดยมรีายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุม คือ  นางสาวฐิติรตัน์  ขาวบริสุทธ์ิ 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
น ามาใช้ในการพัฒนาการจัดท าเว็บไซต์ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

สังเกตการณ์ การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว วันท่ี 11 
ตุลาคม 2561 ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์         
จ.ปทุมธานี  โดยมผีูไ้ปราชการ ดังนี้ 
1. อ.ทัศนี  สุทธิวงศ์            2. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง 
3. นายสายชน  คงคะพันธ์    4. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
5. นางนภารัตน์  จ าเนียร      6. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทรส์ิงห ์
7. นายนิทัศน์  รสโอชา        8. นายสายันต์  ชิตถุง 
9. นางละเอียด  รามคุณ 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
เรียนรู้วิธีการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว  ซึ่งมีทั้งวิธีตรวจจาก
เอกสาร จากสถานที่จริงและการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
น ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
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ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
3 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การ

บริหารสินทรัพย์" รุ่นที่ 1 วันท่ี 20 - 21 พฤศจิกายน 2561 
ณ โรงแรมรอยลั ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  โดยมรีายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี ้
1. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู ่
2. นางพรทิพย์  เดชรอด 
3. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน 
4. นางสาวชลธิชา  สว่างอารมณ ์
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ได้ความรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของสินทรัพย์ 
ความหมายและกบวนการบริหารสินทรัพย์,  การจดัหา
สินทรัพย์ (การจดัซื้อจัดจา้ง),  การควบคุมสินทรัพย์ (การ
เก็บและการบันทึก การเบิกจา่ย กายืม การบ ารุงรักษาและ
การตรวจสอบ), การบริจาคและการจ าหน่ายสินทรัพย์, 
มาตรการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ  และข้อบกพร่องด้าน
การเงิน บัญชี พัสดุ (การบริหารสนิทรัพย์ ท่ีอาจได้รบัการ
ทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ 

อบรมโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC วันท่ี 5 - 9 
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสรา้งเสริมทักษะการ
ออกแบบ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  โดยมรีายชื่อผู้เขา้ร่วม
ประชุม คือ  นางสาวฐิติรตัน์  ขาวบริสุทธ์ิ 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
น ามาใช้ในการพัฒนาการจัดท าเว็บไซต์ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ประชุมชี้แจงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือ
การสืบค้น (ออนไลน)์ วันท่ี 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม
วิจิตรศรสีอ้าน ช้ัน 5 อาคารอุดมศกึษา 1 ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  โดยมี
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี ้
1. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง 
2. นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
รับทราบการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น (ออนไลน์) ประจ าปีงบประมาณ 2562  เพื่อน ามา
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้บริการ จ านวน  12  ฐาน  คือ 

1. AB/INFORM Collection 
2. ACM Digital Library 
3. IEEE/IET Electronic Library 
4. Web of Science  
5. ProQuest Dissertation & Theses Global 
6. SpringerLink – Journal 
7. American Chemical Society Journal (ACS) 
8. Emerald Search Complete  
9. Academic Search Complete 
10. H.W. Wilson 
11. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 
12. ScienceDirect 
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ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
4 ศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันท่ี 10 

มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 
โดยมรีายชื่อผู้เขา้ร่วมอบรม ดังนี ้
1. นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุรสิังคหะ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ  โพทอง 
4. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
5. นายเจษฎา  สุขสมพืช 
6. นางสาวมัทนียา  หามาลัย 
7. นางพรทิพย์  เดชรอด 
8. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน 
9. นางยุพิน  กิจที่พ่ึง 
10. นางสาวชลธิชา  สว่างอารมณ ์
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  เรียนรู้
วิธีการด าเนินงาน  การเข้าระบบ  การรับ-ส่งเอกสาร  
รวมถึงได้ข้อมลูในการด าเนินการจดัซื้อระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์
 
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบ 
MVC Laravel Framework" วันท่ี 28 - 30 พ.ย.61 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  โดยมรีายชื่อผู้เขา้ร่วม
อบรม ดังนี ้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ  โพทอง 
2. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
มีความเข้าใจกระบวนการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันด้วย 
Laravel Framework และพื้นฐานการพัฒนา MVC Web 
Application  สามารถใช้งาน Blade Template Engine   
สามารถจัดการตารางฐานข้อมูลโดยใช้ Migrations  และ
สามารถจัดการข้อมูลโดยใช้ Eloquent ORM  ได ้

ประชุมวิชาการเร่ือง เปลี่ยนมุมคดิ พลิกโฉมใหม่ - บริบทจาก
ผู้ใช้ห้องสมุด วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  โดยมรีายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุม ดังน้ี 
1. นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง 
2. นายนิทัศน์  รสโอชา 
3. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ได้รับความรู้ในเรื่อง รับมืออย่างไรในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง
ดิจิทัล และบริบทผู้ ใ ช้  กับการจัดพื้นที่และบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยี ความรู้และเทคนิคต่างๆ มาปรับ
ใช้ในการให้บริการ 
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ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
5 สัมมนา องค์กรลดโลกร้อน...ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมด

และเบอร์ 5 วันท่ี 14 ก.พ.62  
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ โดยมีรายชื่อผูเ้ข้าร่วมอบรม ดังนี ้
1. ผศ.อธิบ  โพทอง 
2. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน 
3. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
4. นายนิทัศน์  รสโอชา 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
รับทราบประโยชน์จากการผลิตและใช้เสื้อผ้า Cool Mode  
ซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย ไมต่้องรีด ลดพลังงานไฟฟ้า  
โดยน ามาเป็นแนวทางในการลดการใช้พลังงานของการ
จัดท าห้องสมดุสีเขยีวต่อไป  ซึ่งในครั้งนี้ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดร้ับเกียรติบัตรคลูโหมดและโล่
เสื้อประหยัดพลังงานเบอร์ 5 

ลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือการ
สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
และวิจัย วันท่ี 17 ธันวาคม 2561 ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา กรุงเทพฯ  โดยมรีายชื่อ
ผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี ้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุรสิังคหะ 
2. นายณเรศณ์  จิตรัตน ์
3. นายเจษฎา  สุขสมพืช 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการสนับสนุน
และพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพือ่การศึกษาและวจิัย  มี
การให้บริการระบบเครือข่ายการสื่อสาร (UniNet)  เพื่อ
ให้บริการระบบสื่อสารความเร็วสูงที่มีคุณภาพ เพียงพอ
เหมาะสม ส าหรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมการเรียน   การ
สอนและการวิจัย 

สัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเนทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งท่ี 2 วันท่ี 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ และฟ้าใส หมอกสวย รสีอร์ท      
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี ้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุรสิังคหะ 
2. นางทัศนี  สุทธิวงศ์ 
3. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง 
4. นายสมยศ  เฉลยมณ ี
5. นางสาวอัญชรีพร  เหลืองธรรมชาติ 
6. นายสมชาย  เพ็ญสุข 
7. นางศิริรัตน์  โพธิ์ภิรมย ์
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ได้เรียนรู้ความเป็นมาของห้องสมุดสีเขียว,  ลักษณะของห้องสมุด
สีเขียว, มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว, การเตรียมความพร้อมเพื่อการ
เป็นห้องสมุดสีเขียว, การขอรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว, 
การจะเป็น Smart Library, การอ่านของคนไทย,  เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุด  ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และน าไปใช้
ในการพัฒนางานได้ 
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ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
6 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
โดยมผีู้ไปราชการ จ านวน 33 คน 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการบริหารจัดการ
บุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 
1 คน ท าได้หลายหน้าท่ี  สามารถท างานแทนกันได้  และได้
ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  ได้ทราบ
หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการตรวจประเมินห้องสมุดสี
เขียว 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การด าเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการศึกษา คร้ังท่ี 38 
(38th Wunca) วันท่ี 22 - 25 ม.ค.62 ณ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภเูก็ต จ.ภูเก็ต โดยมรีายชือ่ผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี ้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุรสิังคหะ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ  โพทอง 
3. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
4. นายณเรศณ์  จิตรัตน ์
5. นายมานิช  โชติช่วง 
6. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
7. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
8. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 
9. นายสมชาย  เพ็ญสุข 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
รับทราบแนวทางการด าเนินกิจกรรมบนเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet), ศึกษาวิจัยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา,  แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก  และ
ได้รับฟังการถา่ยทอดความรู้และประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยเีครือข่าย Hardware and 
Software 

สัมมนาทางวิชาการ เร่ือง Data Science : Data Analytics 
ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี ้
1. ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ 
2. นางทัศนี  สุทธิวงศ์ 
3. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู ่
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ไ ด้ รั บความรู้ ใ น เ รื่ อ งของ  AI and Big Data in KU, Library 
Analytics and Matrix Using Data to Drive Decisions and 
Services, Data Analytics จากประสบการณ์สู่การประยุกต์ใช้
เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุด  เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญใน
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ 
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ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
7  ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจระบบสารสนเทศการ

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (IT 
TCAS62) วันท่ี 26 มี.ค.62 ณ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมรีายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุม ดังน้ี 
1. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
2. นางสาวมัทนียา  หามาลัย 
3. นายเจษฎา  สุขสมพืช 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ร่วมรับฟังการชี้แจงและสร้างความเข้าใจระบบสารสนเทศ
การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(TCAS62) รอบที่ 2 โควตา รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน รอบท่ี 
4 แอดมิชช่ัน และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ  ซึ่งส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าท่ีในการดูแลระบบ
สารสนเทศดังกล่าว 

อบรมการใช้งานฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น 
จ านวน 4 ฐาน วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมรีายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ดังน้ี 
1. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
2. นายนิทัศน์  รสโอชา 
3. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
เรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Complete, 
ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus with Full Text  
และ Computers & Applied Sciences Complete, ฐานข้อมูล 
eBooks on EBSCOhost และฐานข้อมูล Emerald 
Management 92  โดยน าความรู้ดังกล่าวมาประชาสัมพันธ์และ
แนะน าการสืบค้นฐานข้อมลูกับผู้ใช้บริการ 
 

8  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เปิดโลกไอที 2019 ในโครงการ 
Cisco Network Academy วันที่ 26 - 27 มี.ค.62 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยมี
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผศ.อธิบ  โพทอง 
 
 
 

อบรมการใช้งานฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันท่ี 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมรีายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรม ดังนี ้
1. นางทัศนี  สุทธิวงศ์ 
2. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
3. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 
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ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังน้ี  1) Digital 
Transformation and Digital Education                   
2) Blockchain Application : The new management 
instrument and transformation 3) MOOC Course  
และ 4) Cisco Collaboration for Education  โดยได้น า
เทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ในการปฏิบตัิงาน  โดยเฉพาะ MOOC 
Course  น ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
ให้กับคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย 

การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
เรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses 
Global, ฐานข้อมูล ACM Digital Library, ฐานข้อมูล 
SpringerLink, ฐานข้อมลู Web of Science  และฐานข้อมลู 
ACS  โดยน าความรู้ดังกล่าวมาประชาสัมพันธ์และแนะน าการ
สืบค้นฐานข้อมูลกบัผู้ใช้บริการ 

9  สัมมนาประชาสมัพันธ์โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมลู
มาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล วันท่ี 8 พ.ค.62 ณ โรงแรม
เซ็นทราศูนยร์าชการ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  โดย
มีรายชื่อผูไ้ปราชการ ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ  โพทอง 
2. นายเจษฎา  สุขสมพืช 
3. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ได้ความรู้ในเรื่อง  IPv6 Trend and Technology Update  
เพื่อน ามาพฒันาการให้บริการเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน
และบริการที่รองรับ IPv6  ซึ่งในครั้งนี้ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดร้ับรางวัล  IVv6 Award 
2018  ประจ าปี พ.ศ.2561  ด้วย 

ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวทาง
ปฏิบัติส าหรับการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกบน
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (ILL on UC-TAL) วันท่ี 1 มี.ค.62 
ณ ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
โดยมรีายชื่อผู้เขา้ร่วมอบรม ดังนี ้
1. อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์ 
2. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
3. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
การน าความรู้ทีไ่ด้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
รับทราบถึงการเตรียมความพร้อมและร่วมพิจารณาแนวทางใน
การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูล
สหบรรณานุกรม  เพื่อยกระดับคณุภาพการให้บริการสู่การเป็น 
Smart Library 
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ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
10  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมลูรายบุคคลอุดมศึกษา ปี

การศึกษา 2562 วันท่ี 24 มิ.ย.62 ณ โรงแรมรามาการ์
เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีรายชื่อผูไ้ปราชการ ดังน้ี 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ  โพทอง 
2. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
3. นางสาวมัทนียา  หามาลัย 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
รับทราบนโยบายและแนวทางการจัดท าข้อมูลรายบุคคล
อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อจะไดเ้ข้าใจตรงกันและ
เห็นความส าคัญของการจดัส่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และตรงตามมาตรฐานขอ้มูลกลางที่ก าหนด 

สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียว คร้ังท่ี 6 ประจ าปี 2562 วันท่ี 28 - 31 มี.ค.62 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ          
จ.สกลนคร โดยมีรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี ้
1. อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์ 
2. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
3. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน 
4. นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบรสิุทธ์ิ 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการห้องสมุดเพื่อ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้
ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการ
ห้องสมุดสีเขียว  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว
และขยายเครือข่ายหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

11  ประชุมสรุปผลการด าเนินงานการคัดเลือกกลางบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (TCAS) วันท่ี 22 ก.ค.62 ณ 
อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ โดยมีรายชื่อผูไ้ปราชการ ดังน้ี 
1. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
2. นางสาวมัทนียา  หามาลัย 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด
บนฐานสหบรรณานุกรม  วันท่ี 16 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  โดยมีผูไ้ป
ราชการดังนี ้
1. นายอรรถสิทธ์ิ  กิจท่ีพึ่ง 
2. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง 
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ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
รับทราบผลการด าเนินงานและวางแผนการคัดเลือกกลาง
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปี 2562      
ซึง่ช่วยในการวางแผนการด าเนินงานเนื่องจากทราบ
ก าหนดเวลาในการส่งข้อมลูต่างๆ 

การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบบริหารจัดการการให้บริการ
ยืนคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม  มีความรู้
ความเข้าใจในการลงรายการตามมาตรฐานการท ารายการ
ระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และสามารถท า
รายการระเบียนบรรณานุกรมได้ครบถ้วนสมบูรณ์  รวมถึงได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการท ารายการ
บรรณานุกรมตามมาตรฐานการลงรายการ และการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

12  สัมมนา ASEAN Smart Cities Network (ASCN) 
Conference and Exhibition 2019 วันท่ี 22 สิงหาคม 
2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรลัเวลิด์ กรุงเทพฯ  โดยมีรายชื่อ
ผู้ไปราชการดังนี ้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุรสิังคหะ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สภุาพร  ณ หนองคาย 
3. นายมานิช  โชติช่วง 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ  และน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

สัมมนาหัวข้อ "การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด : คิดใหม่ ฟอร์ม
ใหม่ เพ่ืออนาคตที่ย่ังยืน วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เขตดนิแดง กรุงเทพฯ  โดยมรีายชื่อผู้
ไปราชการ คือ ดังนี ้
1. นางทัศนี  สุทธิวงศ์               2. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง 
3. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง          4. นางละเอียด  รามคุณ 
5. นายจิรทีปต์  น้อยดี               6. นายเจษฎา  สุขสมพืช 
7. นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบรสิุทธ์ิ 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
มีแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดให้ตอบรับยุทธศาสตร์
ด้าน Knowledge and Resource Sharing 
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ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
13  ประชุมการด าเนินงานคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศกึษา (TCAS) วันท่ี 10 กันยายน 2562 ณ 
อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ  โดยมรีายชื่อผูไ้ปราชการดังนี ้
1. นางสาวมัทนียา  หามาลัย 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
รับทราบแนวทางการด าเนินงาน TCAS ประจ าปีการศึกษา 
2563 พร้อมทั้งได้รับการอบรมวิธกีารและขั้นตอนของการ
จัดท าข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน 

ประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว คร้ังท่ี 6 (ประจ าปี 
2562)  วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  โดยมีรายชื่อผูไ้ปราชการดังนี ้
1. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู ่
2. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
รับทราบ แนวทางการประเมินห้องสมุดสีเขียวในปี 2562 ยังคงใช้
เกณฑ์เดิมภายใต้เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว แต่ในปี 2563 จะ
เป็นไปภายใต้เครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย โดยจะมีการ
ก าหนดระเบียบเกณฑ์การตอบแทนคณะกรรมการประเมินและ
ค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน  และเครือข่ายจะเปลี่ยนรูปแบบการ
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเป็นระบบออนไลน์ เปิดให้
บันทึกข้อมูลได้แบบเรียลไทม์  ท าให้สามารถจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการประเมินในปี 2563 

14   สัมมนาวิชาการ เพ่ือเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่ว
ประเทศฯ เร่ือง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ  โดย
มีรายชื่อผูไ้ปราชการดังนี ้
1. นายนิทัศน์  รสโอชา 
2. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
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ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
มีความรู้ความเข้าใจและได้แนวทางจัดนิทรรศการห้องสมุดทั่ว
ประเทศ เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบรมราชจักรี
วงศ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

15   ประชุมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารในรูป
อิเล็กทรอนิกส์ วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ  โดยมีรายชื่อผูไ้ปราชการดังนี ้
1. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
2. นายเจษฎา  สุขสมพืช 
3. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มใน
รูปอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อตกลงความ
ร่วมมือ และพัฒนาความร่วมมือต่อยอดแนวคิดในการด าเนิน
โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์  (Thai 
Digital Collection)  ส าหรับการเช่ือมโยงเพื่อการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานวิชาการ 
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ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
   ประชุมเร่ือง รายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการใช้งาน

ระบบบริหารจัดการ การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบน
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) วันท่ี 23 ส.ค.62 ณ 
อาคารอุดมศึกษา 1 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีรายชื่อผูไ้ป
ราชการ ดังน้ี 
1. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
2. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การด าเนินงาน ILL บนฐานข้อมูลสหบรรณานุ
กรม  ทบทวน Process การท างานของ ILL และรายงานผลการ
ด าเนินงานบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 
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สรุปผลการอบรม ประชุม สัมมนา (ภายใน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
1 อบรมทบทวนการวิเคราะห์คา่งาน และการจดัท าคู่มือ

ปฏิบัติงานหลัก เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  วันท่ี 3 - 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม
เดอะรเีจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท หวัหิน - ชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี  (จัดโดย งานทรัพยากรบคุคล)  โดยมีรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี ้
1. นายจิรทีปต์  น้อยดี       2. นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบรสิุทธ์ิ 
3. นายวรพจน์  วรนุช       4. นายณเรศณ์  จติรัตน ์
5. นายนิทัศน์  รสโอชา     6. นางนภารัตน์  จ าเนยีร 
7. นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง  8. นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ 
9. นางพรทิพย์  เดชรอด   10. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
11. นางสาวมัทนียา  หามาลยั  12. นางยุพิน  กิจที่พ่ึง 
13. นายอนนต์  พงษ์สวัสดิ์      14. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการวเิคราะห์ค่างาน การเขียน
คู่มือปฏิบัติงานหลัก ในการขอก าหนดระดับต าแหน่งและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 
 

เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2561 
ณ หอ้ง 31112  อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
โดยมี นายเจษฎา  สุขสมพืช  เป็นวิทยากร 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ถ่ายทอดสู่
ผู้เข้าร่วมอบรม 
 
 
 
 

เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ อาชีพผู้สูงอายุ
เพ่ิมคุณค่าชีวิตยามชรา สร้างอาชีพผู้สูงอายุในด้านการจักสาน  
ระหว่างวันท่ี 19 – 20 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา (จัดโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา)  โดยมีรายชื่อวิทยากร ดังนี้ 

1. นางละเอียด  รามคณุ 
2. นางศิริพร  แจ่มจ ารัส 

การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริมอาชีพ ถ่ายทอดสู่
ผู้เข้าร่วมรับฟัง 
 



26 
 

 

ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
2  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วันท่ี 23 – 24 พฤศจิกายน 2561 ณ เดอะ
ไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี (จัดโดยกองนโยบายและแผน) โดยมี
รายชื่อผู้ไปราชการดังน้ี 
1. ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ       2. ผศ.สุภาพร   ณ หนองคาย 
3. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่ 4. นางยุพิน  กิจท่ีพึ่ง 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
รับมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี  ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562  และรายงาน
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเร่ือง การใช้ภาพในการสื่อ
ความหมายด้านวัฒนธรรมไทยและสังคม และการฝึก
ถ่ายภาพ Landscape วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561  เวลา 
07.00 – 18.00 น. ณ สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จ.
นครนายก (จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดย
มี นายอนนต์  พงษ์สวัสดิ์ เป็นวิทยากร   
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ถ่ายทอดสู่
ผู้เข้าร่วมรับฟัง 
 

เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ อาชีพผู้สูงอายุ
เพ่ิมคุณค่าชีวิตยามชรา สร้างอาชีพผู้สูงอายุในด้านการจักสาน  
ระหว่างวนัท่ี 20 ธันวาคม 2561 ณ เทศบาลต าบลบางนมโค      
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา (จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา)  
โดยมรีายชื่อวิทยากร ดังนี ้

1. นางละเอียด  รามคณุ 
2. นางศิริพร  แจ่มจ ารัส 

การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริมอาชีพ ถ่ายทอดสู่
ผู้เข้าร่วมรับฟัง 
 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินงานจัดท า (ร่าง) แผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วันท่ี 4 ธันวาคม 
2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ อาคารศูนย์
การศึกษาพิเศษ คณะครศุาสตร์  (จัดโดยกองนโยบายและ
แผน)  โดยมผีู้เข้าร่วมประชุมดังนี ้
1. ผศ.สุภาพร  ณ หนองคาย  2. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู ่
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ประชุมร่วมกันระดมความคิดในการจัดท า (ร่าง) แผนบริหาร
ความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เป็นวิทยากรอบรมการเข้าใช้งานระบบการลงทะเบียน
ออนไลน์ และการเข้าใช้งาน Google Classroom วันท่ี 
23 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 31104  อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ (จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา)  โดยมี นายเจษฎา  สุขสมพืช  เป็นวิทยากร 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ถ่ายทอดสู่
ผู้เข้าร่วมอบรม 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร
บรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(จัดโดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ)  โดยมี
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม
อบรม จ านวน 43 คน 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว  และ
สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว
และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 



27 
 

 

ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
4 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยสู่สถานศึกษา”  

วันท่ี 18 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ 
หอประชุมมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  (จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  โดยมรีายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรม ดังนี ้
1. นายกสิพงษ์  กสิพันธ ์       2. นายณเรศณ์  จติรัตน ์
3. นายธีระ  เอ็งวงษ์ตระกูล   4. นายมานิช  โชติช่วง 
5. นายวรพจน์  วรนุช          6. นายอนนต์  พงษ์สวัสดิ ์
7. นายอ าพล  เกิดชนะ        8. นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ 
9. นายสายชน  คงคะพันธ์   10. นายเจษฎา  สุขสมพืช 
11. นางสาวรสสคุนธ์  ค าสอน  12. นางยุพิน  กิจที่พ่ึง 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียมความพร้อมของ
ตนเอง และมีความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายความปลอดภยั        
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเบื้องต้น 

เป็นวิทยากรอบรมการออกแบบ/แก้ไขเว็บไซต์ด้วยภาษา 
HTML ส าหรับผู้เร่ิมต้นใช้งาน วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 
(จัดโดยสถาบันอยุธยาศึกษา) โดยมี นายอ านาจ  แก้วภูผา  
เป็นวิทยากร 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ถ่ายทอดสู่
ผู้เข้าร่วมอบรม 
 

เป็นวิทยากรอบรมความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นฐานข้อมูลงานวจิัย 
วันท่ี 9 มิถุนายน 2562  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 อาคาร 100 ปี (จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา) โดยมี นายอรรถสิทธ์ิ     
กิจท่ีพึ่ง เป็นวิทยากร   
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ถ่ายทอดสู่
ผู้เข้าร่วมรับฟัง 
 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงและการถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วันท่ี 21–22 มกราคม 2562 ณ ไมด้า    
รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี (จดัโดยกองนโยบายและแผน) โดยมี
รายชื่อผู้ไปราชการดังนี ้
1. ผศ.สภุาพร   ณ หนองคาย  2. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู ่
3. นางยุพิน  กิจที่พ่ึง 

อบรมการใช้งานระบบ ThaiJO ระหว่างวันท่ี 6 – 8 มี.ค.
62 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  (ไปร่วมกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา)  โดยมี นายอ านาจ  แก้วภูผา       
เป็นผู้เข้าร่วมอบรม 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ ThaiJO 2.0         
ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่พัฒนาจากระบบเดิม 

เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
โดยให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
1. งานคัดเลือกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 
2. งานลงโปรแกรมระบบห้องสมดุอัตโนมัติและหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ์
3. งานติดสันและน าหนังสือข้ึนช้ัน 
4. งานซ่อมหนังสือและกจิกรรม 
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ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
รับมอบนโยบายและทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยัตาม
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี  ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562  และ
รายงานผลสมัฤทธ์ิการปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561   

ระหว่างวันท่ี 24 – 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่น
สุคนธ์อุปถัมภ์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (จัดโดยสถาบันวิจยั
และพฒันา)  โดยมีรายชื่อวิทยากร ดังนี้ 
1. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง    2. นางนภารัตน์  จ าเนยีร 
3. นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ     4. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
5. นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง 6. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
7. นางศิริรัตน์  โพธิ์ภริมย์       8. นายจิรทีปต์  น้อยด ี
9. นางศิริพร  แจ่มจ ารสั       10. นายสายันต์  ชิตถุง 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริมอาชีพ ถ่ายทอดสู่
ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

6 ประชุมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง “การตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561”  
วันที่ 31 มกราคม 2562  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  (จัดโดยส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา)  โดยมีรายชื่อผู้เขา้ร่วมประชุม
ดังนี้ 
1. ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ       2. ผศ.สุภาพร  ณ หนองคาย 
3. ผศ.อธิบ  โพทอง             4. อาจารย์ทัศนี  สุทธวิงศ์ 
5. นางยุพิน  กิจทีพ่ึ่ง           6. นายวรพจน์  วรนุช 
7. นายสายชน  คงคะพันธ ์
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบตัิงาน 
มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเพื่อประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

เป็นวิทยากรอบรม การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยใช ้Google Classroom วันท่ี 11 มิถุนายน 2562 ณ 
ห้อง 31104  อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
(จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  โดยมี               
นายเจษฎา  สุขสมพืช เป็นวิทยากร 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ถ่ายทอดสู่
ผู้เข้าร่วมอบรม 

เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
ระหว่างวันท่ี 27 – 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ จ.
อ่างทอง (จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา)  โดยมีรายชื่อวิทยากร 
ดังนี ้
1. นายอรรถสิทธ์ิ  กิจท่ีพึ่ง       2. นางละเอียด  รามคณุ 
3. นางนภารัตน์  จ าเนียร        4. นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ 
5. นายจิรทีปต์  น้อยดี           6. นางศิริพร  แจ่มจ ารสั 
การน าความรู้ทีไ่ด้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริมอาชีพ ถ่ายทอดสู่
ผู้เข้าร่วมรับฟัง 
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ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
7 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคกร
ให้บริการด้วยใจ ในยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 
2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีบุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรม จ านวน 35 คน 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกท่ีดตี่องานบริการและหน้าที่
ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึงความตอ้งการของผู้รับบริการ 
สร้างสรรค์งานบริการให้เกดิประสทิธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึกวีดิโอ ภาพ
พร้อมเสียงและการตัดต่อบน Smartphone และ
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31118 อาคาร 100 ปี (จัดโดย
โรงเรียนสาธิตมัธยม  โดยมี นายมานิช  โชติช่วง  เป็น
วิทยากรในการอบรมครั้งนี ้
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ถ่ายทอดสู่
ผู้เข้าร่วมอบรม 

เป็นวิทยากร อบรมการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์  
วันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 ณ ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา (จดัโดยส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา)     
โดยมี นายอรรถสิทธ์ิ  กิจท่ีพึ่ง  เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี ้
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริมอาชีพ ถ่ายทอดสู่
ผู้เข้าร่วมรับอบรม 

8 ศึกษาดูงานโครงการ “การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการ
มหาวิทยาลัยด้วยประสบการณ์มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง วันท่ี 18 
มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถมัภ์  (จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพรนะครศรีอยุธยา)  
โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ดังน้ี 
1. นางพรทิพย์  เดชรอด  2. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
3. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา  4. นางสาวมัทนียา  หามาลัย 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและ
หลักการจัดล าดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยเกณฑ์มาตรฐาน UI 
Green Metric World University Ranking 

 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
3 ระหว่างวันท่ี 30 – 31 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลต าบลบาง
นมโค จ.พระนครศรีอยุธยา (จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา)  โดย
มีรายชื่อวิทยากร ดังนี ้

1. นางละเอียด  รามคณุ 
2. นางนภารัตน์  จ าเนยีร 
3. นายจิรทีปต์  น้อยด ี
4. นางศิริพร  แจ่มจ ารัส 

การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริมอาชีพ ถ่ายทอดสู่
ผู้เข้าร่วมรับฟัง 
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ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
9 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562  วันท่ี 13 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  (จัดโดยส านักงาน
อธิการบดี)  โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานดังน้ี 
1. นางมาลี  รื่นรมย์           2. นางบุปผา  ชมวงษ์ 
3. นางนงรักษ์  เกษมสังข์    4. นางพลอยนภัส  เพ็ชรวงษ์ 
5. นางเบญจา  ผลโต 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
พัฒนางานส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส่งเสริมและ
กระตุ้นการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ  และน าแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

  

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วันท่ี 23 – 24 พฤษภาคม 2562                
ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา  (จัดโดยกอง
นโยบายและแผน)  โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมดังน้ี 
1. ผศ.สุภาพร  ณ หนองคาย  2. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่ 
3. นางยุพิน  กิจท่ีพึ่ง 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
รับทราบทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และจดเน้นตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
และจัดท าโครงการหลักตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
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ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
11 อบรม เรื่อง “ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการจัดท าคู่มือ

ปฏิบตัิงานหลักเพื่อก าหนดระดบัต าแหน่งและแตง่ตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น” วันที ่29 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนที 
เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ จ.กาญจนบุรี  (จัดโดยงานทรัพยากรบุคคล)  โดย
มีรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี ้
1. นางสาวพิจกิามาศ  แย้มบู่  2. นายอรรถสิทธิ์  กจิที่พึ่ง 
3. นายวรพจน์  วรนุช          4. นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธิ์ 
5. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน  6. นางยพุิน  กจิที่พึ่ง 
7. นางพรทิพย์  เดชรอด       8. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
9. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง  10. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบตัิงาน 
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการวิเคราะห์ค่างาน การเขียนคู่มือ
ปฏิบัติงานหลัก ในการขอก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งได้อย่างถูกตอ้ง และมีประสิทธภิาพ 

  

12 อบรมเชิงปฏบิัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย  วันที่ 14 มิถุนายน 
2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  (จัดโดย
งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์)  โดยมีรายชื่อผู้เขา้ร่วมอบรมดังนี้ 
1. นายสายชน  คงคะพันธ์     2. นายกสิพงษ์  กสิพันธ ์
3. นายสายันต์  ชิตถุง          4. นายธรีะ  เอ็งวงษ์ตระกูล 
5. นายอ าพล  เกิดชนะ         6. นางสาวกัลยา  จันทร์โชต ิ
7. นายเจษฎา  พานแกว้       8. นางพลอยนภัส  เพ็ชรวงษ ์
9. นางมาลี  รื่นรมย ์
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบตัิงาน 
มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในมหาวิทยาลยั 
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ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
13 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบดับเพลิง
และการอพยพหนีไฟ  วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยมีบคุลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมอบรม จ านวน 39 คน 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไปรวมกันมเีกิด
อัคคีภัย  มีความเข้าใจถึงสาเหตุและการป้องกันอัคคภีัย  
สามารถประเมินสถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกดิ
อัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง 

  

14 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจ า รุ่นที่ 
2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 
2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
(จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)  โดยมี
บุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรมในครั้งนี ้
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
ท ำให้มีอุดมกำรณ์ มีทัศนคติที่ดี สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่จติ
อำสำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นแกนน ำให้กับประชำชน   
จิตอำสำในกำรสรำ้งอุดมกำรณ์ สร้ำงจิตส ำนึก สร้ำงระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตำมพระบรมรำโชบำย 

  



33 
 

 

ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
15 อบรมเทคนิคการจัดซ้ือจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ 

และแนวทางป้องกันการทุจริต รุ่นที่ 1  ระหว่างวันท่ี 5 – 
6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก  (จัดโดยส านักงาน
อธิการบดี)  โดยมรีายชื่อผูเ้ข้าร่วมอบรมดังนี ้

1. นางพรทิพย์  เดชรอด 
2. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน 
3. นางยุพิน  กิจที่พ่ึง 
4. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง 
5. นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง 
6. นางนภารัตน์  จ าเนยีร 
7. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทรส์ิงห ์
8. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
9. นายอรรถสิทธ์ิ  กิจที่พ่ึง 
10. นายนิทัศน์  รสโอชา 
11. นายจิรทีปต์  น้อยด ี

การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจดัจ้าง การบรหิาร
พัสดุตามก าหนดราคากลางและราคาอ้างอิงพัสดุ แนวทาง
ปฏิบัติและข้อก าหนดในการเปิดเผยราคากลางพัสดุตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ.2560  เรียนรู้หลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 
“คุ้มค่า โปร่งใน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้” 
กลยุทธ์ในการจัดซื้อจ้างให้ห่างจากความเสีย่ง 
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ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
16 อบรมเทคนิคการจัดซ้ือจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ 

และแนวทางป้องกันการทุจริต รุ่นที่ 2  ระหว่างวันท่ี 22 – 
23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก  (จัดโดย
ส านักงานอธิการบดี)  โดยมีรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมดังนี ้

1. นายวรพจน์  วรนุช 
2. นางสาวฐิติรตัน์  ขาวบริสุทธ์ิ 
3. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
4. นางสาวมัทนียา  หามาลัย 
5. นายอนนต์  พงษ์สวัสดิ ์
6. นายเจษฎา  สุขสมพืช 
7. นายกสิพงษ์  กสิพันธ ์
8. นายณเรศณ์  จิตรตัน ์
9. นายสายชน  คงคะพันธ์ 
10. นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ 

การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจดัจ้าง การบรหิาร
พัสดุตามก าหนดราคากลางและราคาอ้างอิงพัสดุ แนวทาง
ปฏิบัติและข้อก าหนดในการเปิดเผยราคากลางพัสดุตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ.2560  เรียนรู้หลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อจดัจ้าง 
“คุ้มค่า โปร่งใน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้” 
กลยุทธ์ในการจัดซื้อจ้างให้ห่างจากความเสีย่ง 
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ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
17 อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “มาตรฐานการปกป้อง

อาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection – 
Standard Course)”  วันที่ 7 สิงหาคม 2562  เวลา  08.30 – 
16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์  (จัดโยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร)  
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมดังนี ้
1. ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ     2. ผศ.สุภาพร  ณ หนองคาย 
3. ผศ.อธิบ  โพทอง          4. อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ ์
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
รับทราบวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณา
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับภูมิภาค 

  

18 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านงาน
ส่ือสารองค์กรเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ” หลักสูตร 
“เทคนิคการเป็นพิธีกร” วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมต้น
โมก  (จัดโดยงานสื่อสารองค์กร)  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมดังนี้ 
1. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์   2.นายวรพจน์  วรนุช 
3. นางสาวฐติิรัตน์  ขาวบริสุทธิ์ 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
มีความพร้อม มีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที ถูกต้อง
แม่นย า และสามารถด าเนินการให้ตอบสนองต่อเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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ล าดับที ่
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้านห้องสมุด 
19 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน

งานสื่อสารองค์กรเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็น
เลิศ” หลักสูตร “นักประชาสัมพนัธ์ดิจิทัล Smart PR” 
วันท่ี 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก  (จัดโดยงาน
สื่อสารองค์กร)  โดยมผีู้เข้าร่วมอบรมดังนี ้
1. นายมานิช  โชติช่วง    2. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
3. นายวรพจน์  วรนุช 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
มีความพร้อม มคีวามเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที 
ถูกต้องแม่นย า และสามารถด าเนนิการให้ตอบสนองต่อ
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

  

20 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน
งานสื่อสารองค์กรเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็น
เลิศ” หลักสูตร “เทคนิคการถ่ายภาพเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์” วันท่ี 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 
ต้นโมก (จัดโดยงานสื่อสารองค์กร) โดยมีผูเ้ข้าร่วมอบรมดังนี้ 
1. นายวรพจน์  วรนุช      2. นายอนนต์  พงษ์สวัสดิ ์
3. นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบรสิุทธ์ิ 
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
มีความพร้อม มคีวามเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที 
ถูกต้องแม่นย า และสามารถด าเนนิการให้ตอบสนองต่อ
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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สรุปการเข้าประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของบุคลากร  รายบุคคล 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ   
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพฒันา
ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษา วันท่ี 17 - 19 ตุลาคม 2561 
ณ โรงแรมบรีซฮลิล์ อ.เข้าค้อ              
จ.เพชรบูรณ ์

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏบิัติราชการ 
4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนบริหาร
ความเสีย่ง แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี และ
แนวทางในการจัดท า KM ในปี 2563 

5,084.21 

2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลสมัฤทธ์ิ
การปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วันท่ี 23 – 24 
พฤศจิกายน 2561 ณ เดอะไทด์ รสีอร์ท 
จ.ชลบุร ี

รับมอบนโยบายและทิศทางการพฒันา
มหาวิทยาลยัตามแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 20 ปี  
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2562  และ
รายงานผลสมัฤทธ์ิการปฏิบตัิราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

- 

3 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทาง
วิชาการเพื่อการสนับสนุนและพัฒนา
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและ
วิจัย วันท่ี 17 ธันวาคม 2561 ณ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กรุงเทพฯ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อ
การสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและวิจัย  มีการให้บริการระบบ
เครือข่ายการสื่อสาร (UniNet)  เพื่อให้บริการ
ระบบสื่อสารความเร็วสูงที่มีคณุภาพ เพียงพอ
เหมาะสม ส าหรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการวิจยั 

621.67 

4 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพฒันา
ห้องสมุดสีเขียว Green Library”  วันท่ี 
23 ธันวาคม 2561 ณ อาคารบรรณราช
นครินทร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

5 ศึกษาดูงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 มกราคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
กรุงเทพฯ 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  เรียนรู้วิธีการด าเนินงาน  การ
เข้าระบบ  การรับ-ส่งเอกสาร  รวมถึงได้ข้อมูล
ในการด าเนินการจัดซื้อระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์
 
 
 

112.22 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 38 (38th 
Wunca) วันท่ี 22 - 25 ม.ค.62           
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต จ.ภูเก็ต 

รับทราบแนวทางการด าเนินกิจกรรมบน
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
(UniNet), ศึกษาวิจยัการประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา,  แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย
ระหว่างกลุม่สมาชิก  และได้รับฟังการ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณแ์ละความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยเีครือข่าย 
Hardware and Software 

3,743.34 

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561”  วันท่ี 31 มกราคม 2562  
เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม  แสดง
ความคิดเพื่อประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

- 

8 สัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสเนทศ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏ ครั้งท่ี 2 วันท่ี 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์และ
ฟ้าใส หมอกสวย รสีอร์ท อ.เขาคอ้           
จ.เพชรบูรณ ์

ได้เรียนรู้ความเป็นมาของห้องสมดุสีเขียว,  
ลักษณะของห้องสมดุสเีขียว, มาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว, การเตรยีมความพร้อมเพื่อ
การเป็นห้องสมุดสเีขียว, การขอรบัการตรวจ
ประเมินห้องสมุดสีเขียว, การจะเป็น Smart 
Library, การอ่านของคนไทย,  เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมดุไดเ้รียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ และน าไปใช้ในการพัฒนางานได ้

6,371.43 

9 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Data 
Science : Data Analytics ในการ
บริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 วันท่ี 
15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ได้รับความรู้ในเรื่องของ AI and Big Data in 
KU, Library Analytics and Matrix Using 
Data to Drive Decisions and Services, 
Data Analytics จากประสบการณ์สู่การ
ประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุด  
เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคญัในการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อการบรหิารจดัการห้องสมุดอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมลูส าหรับการ
บริหารจดัการ 

1,880.00 

10 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนิคการให้บริการด้วยใจ 
ในยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 
2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

11 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วันท่ี 30 เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ หา
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุร ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจดัการบคุลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น    1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และ
ได้ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  
ได้ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.04 

12 สัมภาษณ์พิจารณาคดัเลือกเข้าอบรม 
หลักสตูรจติอาสา วันท่ี 7 พฤษภาคม 
2562 ณ ส านักพระราชวัง เขตดสุติ 
กรุงเทพฯ 

เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกร่วมอบรม
โครงการจติอาสา 904 

1,925.00 

13 อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด าริ หลักสูตรจิตอาสา 
904 วันท่ี 25 พ.ค. - 8 มิ.ย.62 ณ 
โรงเรียนจิตอาสา เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

2,930 

14 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบดับเพลงิและ
การอพยพหนีไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 
2562      ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

15 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ 
เป็นแม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 
2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

16 สัมมนา ASEAN Smart Cities 
Network (ASCN) Conference and 
Exhibition 2019 วันท่ี 22 สิงหาคม 
2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรลัเวลิด์ 
กรุงเทพฯ 

เรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ   และน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

1,083.34 

รวม 26,614.25 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  ณ หนองคาย   
ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพฒันา
ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
วันท่ี 17 - 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบ
รีซฮลิล์ อ.เข้าค้อ   จ.เพชรบูรณ์ 

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏบิัติ
ราชการ 4 ปี แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 
พ.ศ.2562 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร 
4 ปี และแนวทางในการจัดท า KM ในปี 
2563 

5,084.21 

2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลสมัฤทธ์ิ
การปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วันท่ี 23 – 24 
พฤศจิกายน 2561 ณ เดอะไทด์ รสีอร์ท 
จ.ชลบุร ี

รับมอบนโยบายและทิศทางการพฒันา
มหาวิทยาลยัตามแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 20 
ปี  ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2562  
และรายงานผลสมัฤทธ์ิการปฏิบตัริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

- 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อด าเนินงานจัดท า 
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วันท่ี 4 ธันวาคม 2561 
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ อาคาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์   

ประชุมร่วมกันระดมความคิดในการจัดท า 
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

- 

4 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุด
สีเขียว Green Library”  วันท่ี 23 
ธันวาคม 2561 ณ อาคารบรรณราช
นครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การ
พัฒนาห้องสมุดสเีขียว  และสร้างความ
ตระหนักในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียวและการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

- 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและการถ่ายทอดแผนสู่
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันท่ี 
21 – 22 มกราคม 2562 ณ ไมด้า รีสอร์ท จ.
กาญจนบุรี 

รับมอบนโยบายและทิศทางการพฒันา
มหาวิทยาลยัตามแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 20 
ปี  ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2562  
และรายงานผลสมัฤทธ์ิการปฏิบตัริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   

- 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561”  วันท่ี 31 มกราคม 2562  เวลา 
08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม แสดง
ความคิดเพื่อประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

- 



41 
 

 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 
30 เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุร ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจดัการบคุลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  
และได้ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสี
เขียว  ได้ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงาน
และการตรวจประเมินห้องสมดุสเีขียว 

1,863.03 

8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจดัท า
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา  วันท่ี 23 – 24 
พฤษภาคม 2562 ณ กรีนเนอรี่ รสีอร์ท 
เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา    

รับทราบทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และจดเน้นตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
และจัดท าโครงการหลักตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

- 

9 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการ
อพยพหนีไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ 
ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถ
ไปรวมกันมีเกิดอัคคภีัย  มีความเขา้ใจถึง
สาเหตุและการป้องกันอัคคีภัย  สามารถ
ประเมินสถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อ
เกิดอัคคีภัยได้อยา่งถูกต้อง 

- 

10 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้ง
ระเบียบวจิัย และเป็นไปตามพระบรมรา
โชบาย 

- 

11 สัมมนา ASEAN Smart Cities Network 
(ASCN) Conference and Exhibition 
2019 วันท่ี 22 สิงหาคม 2562 ณ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรลัเวิลด์ กรุงเทพฯ 

เรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ   และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

1,083.33 

รวม 8,030.57 
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3. ผู้ช่วยจารย์อธิบ  โพทอง   
ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพฒันา
ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
วันท่ี 17 - 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบ
รีซฮลิล์ อ.เข้าค้อ   จ.เพชรบูรณ์ 

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏบิัติราชการ 4 
ปี แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2562 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนบริหารความ
เสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี และแนวทางใน
การจัดท า KM ในปี 2563 

5,084.21 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชันแบบ MVC Laravel 
Framework" วันท่ี 28 - 30 พ.ย.61 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ี

มีความเข้าใจกระบวนการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
ด้วย Laravel Framework และพื้นฐานการพัฒนา 
MVC Web Application  สามารถใช้งาน Blade 
Template Engine   สามารถจัดการตาราง
ฐานข้อมูลโดยใช้ Migrations  และสามารถจัดการ
ข้อมูลโดยใช้ Eloquent ORM  ได้ 

7,740.00 

3 ศึกษาดูงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 มกราคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
กรุงเทพฯ 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  เรียนรู้วิธีการด าเนินงาน  การ
เข้าระบบ  การรับ-ส่งเอกสาร  รวมถึงได้ข้อมูล
ในการด าเนินการจัดซื้อระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

112.22 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 38 (38th 
Wunca) วันท่ี 22 - 25 ม.ค.62 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ จ.ภเูก็ต 

รับทราบแนวทางการด าเนินกิจกรรมบนเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet), 
ศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบน
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา,  
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก  และได้รับฟัง
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware 
and Software 

3,743.34 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561”  วันท่ี 31 มกราคม 2562  เวลา 
08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม แสดง
ความคิดเพื่อประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

- 

6 รับเกียรติบัตร และสัมมนา องค์กรลดโลก
ร้อน...ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเบอร์ 
5 วันท่ี 14 ก.พ.62 ณ โรงแรมเซ็นทรา 
บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวฒันะ 
กรุงเทพฯ 

รับทราบประโยชน์จากการผลิตและใช้เสื้อผ้า Cool 
Mode  ซ่ึงเป็นเสื้อผ้าท่ีสวมใส่สบาย ไม่ต้องรีด ลด
พลังงานไฟฟ้า  โดยน ามาเป็นแนวทางในการลดการ
ใช้พลังงานของการจัดท าห้องสมุดสีเขียวต่อไป  ซ่ึง
ในครั้งน้ี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ได้รับเกียรติบัตรคูลโหมดและโล่เสื้อ
ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 

500.00 



43 
 

 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เปดิโลกไอที 2019 
ในโครงการ Cisco Network Academy 
วันท่ี 26 - 27 มี.ค.62 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสมีา จ.นครราชสมี 

ได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังน้ี  1) Digital 
Transformation and Digital Education  2) 
Blockchain Application : The new 
management instrument and 
transformation 3) MOOC Course  และ 4) 
Cisco Collaboration for Education  โดยได้
น าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ในการปฏิบัติงาน  
โดยเฉพาะ MOOC Course  น ามาประยุกต์ใช้
ในการผลติสื่อการเรยีนรู้ออนไลน์ ให้กับ
คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย 

3,128.00 

8 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 
30 เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุร ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจดัการบคุลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และได้
ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  ได้
ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการตรวจ
ประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.04 

9 สัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพฒันา
ระบบศูนย์ข้อมลูมาตรฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัล วันท่ี 8 พ.ค.62 ณ โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ 

ได้ความรู้ในเรื่อง  IPv6 Trend and 
Technology Update  เพื่อน ามาพัฒนาการ
ให้บริการเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตพืน้ฐานและ
บริการที่รองรับ IPv6  ซึ่งในครั้งนี้ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รับรางวัล  
IVv6 Award 2018  ประจ าปี พ.ศ.2561  ด้วย 

993.34 

10 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนี
ไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม
ต้นโมก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัยได้
อย่างถูกต้อง 

- 

11 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าข้อมูล
รายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 
วันท่ี 24 มิ.ย.62 ณ โรงแรมรามาการ์
เด้นส์ กรุงเทพฯ 

รับทราบนโยบายและแนวทางการจัดท าข้อมูล
รายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อจะได้
เข้าใจตรงกันและเห็นความส าคัญของการจัดส่ง
ข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตาม
มาตรฐานข้อมูลกลางที่ก าหนด 

606.67 

12 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562        
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีจิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแกน
น าให้กับประชาชนจิตอาสาในการสร้าง
อุดมการณ์ สร้างจิตส านึก สร้างระเบียบวิจัย 
และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

รวม 23,770.81 
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4. อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์   
ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 สังเกตการณ์ การตรวจประเมินหอ้งสมุดสี
เขียว วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 ณ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  จ.ปทุมธาน ี

เรียนรู้วิธีการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว  
ซึ่งมีทั้งวิธีตรวจจากเอกสาร จากสถานที่จริง
และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง  น ามา
เป็นแนวทางในการด าเนินงานห้องสมุดสี
เขียว 

351.12 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพฒันาระบบ
และกลไกประกันคณุภาพการศึกษา วันท่ี 17 
- 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบรซีฮิลล์ อ.เข้า
ค้อ   จ.เพชรบูรณ ์

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนบริหารความ
เสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี และแนวทางใน
การจัดท า KM ในปี 2563 

5,084.21 

3 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 2561 ณ 
อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การ
พัฒนาห้องสมุดสเีขียว  และสร้างความ
ตระหนักในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียวและการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

- 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561”  วันท่ี 31 
มกราคม 2562  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม แสดง
ความคิดเพื่อประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

- 

5 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การสืบค้น ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันท่ี 
25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

เรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest 
Dissertation & Theses Global, 
ฐานข้อมูล ACM Digital Library, 
ฐานข้อมูล SpringerLink, ฐานข้อมูล Web 
of Science  และฐานข้อมลู ACS  โดยน า
ความรู้ดังกล่าวมาประชาสมัพันธ์และแนะน า
การสืบค้นฐานข้อมลูกับผู้ใช้บริการ 

661.34 

6 สัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสเนทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ และฟ้าใส 
หมอกสวย รสีอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ ์

ได้เรียนรู้ความเป็นมาของห้องสมดุสีเขียว,  
ลักษณะของห้องสมดุสเีขียว, มาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว, การเตรยีมความพร้อมเพื่อ
การเป็นห้องสมุดสเีขียว, การขอรบัการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว, การจะเป็น 
Smart Library, การอ่านของคนไทย,  
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด     
ได้เรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ  และน าไปใช้ใน
การพัฒนางานได ้

6,371.43 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Data Science : 
Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดใน
ศตวรรษที่ 21 วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ได้รับความรู้ในเรื่องของ AI and Big Data in 
KU, Library Analytics and Matrix Using 
Data to Drive Decisions and Services, 
Data Analytics จ า ก ป ร ะ ส บก า ร ณ์ สู่ ก า ร
ประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุด  
เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญในการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส าหรับการ
บริหารจัดการ 

1,880.00 

8 ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและ
พิจารณาแนวทางปฏิบตัิส าหรับการให้บริการ
ยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูล
สหบรรณานุกรม (ILL on UC-TAL) วันท่ี 1 
มี.ค.62 ณ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

รับทราบถึงการเตรียมความพร้อมและร่วม
พิจารณาแนวทางในการให้บริการยืมคืน
ระหว่างห้องสมดุสมาชิกบนฐานข้อมูล
สหบรรณานุกรม  เพื่อยกระดับคณุภาพการ
ให้บริการสู่การเป็น Smart Library 

713.34 

9 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนคิการให้บริการด้วยใจ ใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562 ณ 
ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าท่ีความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์
งานบริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน 
รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

10 สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการดา้นการ
พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสเีขียว ครั้งท่ี 6 
ประจ าปี 2562 วันท่ี 28 - 31 มี.ค.62 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิ
พระเกยีตริ จ.สกลนคร 

ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการห้องสมุดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้ร่วมกัน
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการ
บริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว  และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียวและ
ขยายเครือข่ายหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4,675.00 

11 สัมมนาหัวข้อ "การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด : 
คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยัง่ยืน วันท่ี 6 
มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

มีแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายหอ้งสมุดให้
ตอบรับยุทธศาสตรด์้าน Knowledge and 
Resource Sharing 

394.29 

12 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนี
ไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม
ต้นโมก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถ
ไปรวมกันมีเกิดอัคคภีัย  มีความเขา้ใจถึง
สาเหตุและการป้องกันอัคคีภัย  สามารถ
ประเมินสถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อ
เกิดอัคคีภัยได้อยา่งถูกต้อง 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

13 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจ า 
รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”  
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้ง
ระเบียบวจิัย และเป็นไปตามพระบรมรา
โชบาย 

- 

รวม 20,130.73 
 

5. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
หลักสตูร "การบริหารสินทรัพย์" รุน่ท่ี 1 
วันท่ี 20 - 21 พฤศจิกายน 2561 ณ 
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลดั 
กรุงเทพฯ 

ได้ความรู้ เกี่ยวกับความหมายและประเภทของ
สินทรัพย์  ความหมายและกบวนการบริ หาร
สินทรัพย์,  การจัดหาสินทรัพย์ (การจัดซ้ือจัดจ้าง),  
การควบคุมสินทรัพย์ (การเก็บและการบันทึก การ
เบิกจ่าย กายืม การบ ารุงรักษาและการตรวจสอบ), 
การบริจาคและการจ าหน่ายสินทรัพย์, มาตรการท่ี
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ก าหนดให้
หน่วยรับตรวจปฏิบัติ  และข้อบกพร่องด้านการเงิน 
บัญชี พัสดุ (การบริหารสินทรัพย์ ท่ีอาจได้รับการ
ทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ 

5,032.50 

2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลสมัฤทธ์ิ
การปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วันท่ี 23 – 24 
พฤศจิกายน 2561 ณ เดอะไทด์ รสีอร์ท 
จ.ชลบุร ี

รับมอบนโยบายและทิศทางการพฒันา
มหาวิทยาลยัตามแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 20 ปี  
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2562  และ
รายงานผลสมัฤทธ์ิการปฏิบตัิราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

- 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อด าเนินงานจัดท า 
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา  วันท่ี 4 ธันวาคม 
2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ 
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์   

ประชุมร่วมกันระดมความคิดในการจัดท า (ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

- 

4 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพฒันา
ห้องสมุดสีเขียว Green Library”  วันท่ี 
23 ธันวาคม 2561 ณ อาคารบรรณราช
นครินทร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักในการ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานห้องสมุดสเีขียวและ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงและการถ่ายทอด
แผนสู่หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วันที่ 21 – 22 
มกราคม 2562 ณ ไมด้า รสีอร์ท จ.
กาญจนบุร ี

รับมอบนโยบายและทิศทางการพฒันา
มหาวิทยาลยัตามแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 20 ปี  
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2562  และ
รายงานผลสมัฤทธ์ิการปฏิบตัิราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561   

- 

6 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Data 
Science : Data Analytics ในการ
บริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 วันท่ี 
15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ได้รับความรู้ในเรื่องของ AI and Big Data in 
KU, Library Analytics and Matrix Using 
Data to Drive Decisions and Services, Data 
Analytics จากประสบการณ์สู่การประยุกต์ใช้
เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุด  เพื่อให้ตระหนัก
ถึงความส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการ
บริหารจัดการห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ  
และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ 

1,880.00 

7 ประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมดุ       
สีเขียว ครั้งที่ 6 (ประจ าปี 2562)       
วันจนัทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562         
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์              
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

รับทราบ แนวทางการประเมินห้องสมุดสีเขียวในปี 
2562 ยังคงใช้เกณฑ์เดิมภายใต้เครือข่ายห้องสมุดสี
เขียว แต่ในปี 2563 จะเป็นไปภายใต้เครือข่าย
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย โดยจะมีการก าหนด
ระเบียบเกณฑ์การตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
และค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน  และเครือข่ายจะเปลี่ยน
รูปแบบการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเป็น
ระบบออนไลน์ เปิดให้บันทึกข้อมูลได้แบบเรียลไทม์  
ท าให้สามารถจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการประเมินในปี 2563 

965.00 

8 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วันท่ี 30 เม.ย. - 1 พ.ค.62               
ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 
อ.ศรีราชา จ.ชลบรุ ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจดัการบคุลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และได้
ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  ได้
ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการตรวจ
ประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

9 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจดัท า
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา  วันท่ี 23 – 24 
พฤษภาคม 2562 ณ กรีนเนอรี่ รสีอร์ท 
เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา   

รับทราบทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
จดเน้นตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และจดัท าโครงการ
หลักตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

10 อบรม เรื่อง “ทบทวนการวิเคราะห์ค่า
งาน และการจดัท าคู่มือปฏิบตัิงานหลัก
เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งและแตง่ตั้งให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น” วันท่ี 29 – 31 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนที เดอะ 
ริเวอร์ฟร้อนท์ จ.กาญจนบุรี   

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการวเิคราะห์ค่างาน 
การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก ในการขอก าหนด
ระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

11 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ 
เป็นแม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 
2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีจิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแกน
น าให้กับประชาชนจิตอาสาในการสร้าง
อุดมการณ์ สร้างจิตส านึก สร้างระเบียบวิจัย 
และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

รวม 9,740.53 
 
6. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพฒันา
ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษา วันท่ี 17 - 19 ตุลาคม 2561 
ณ โรงแรมบรีซฮลิล์ อ.เข้าค้อ   จ.
เพชรบูรณ ์

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏบิัติราชการ 4 
ปี แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2562 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนบริหารความ
เสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี และแนวทางใน
การจัดท า KM ในปี 2563 

5,084.21 

2 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
หลักสตูร "การบริหารสินทรัพย์" รุน่ท่ี 1 
วันท่ี 20 - 21 พฤศจิกายน 2561 ณ 
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลดั 
กรุงเทพฯ 

ได้ความรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของ
สินทรัพย์ ความหมายและกบวนการบริหาร
สินทรัพย์,  การจัดหาสินทรัพย์ (การจัดซื้อจัด
จ้าง),  การควบคุมสินทรัพย์ (การเก็บและการ
บันทึก การเบิกจ่าย กายืม การบ ารุงรักษาและ
การตรวจสอบ), การบริจาคและการจ าหน่าย
สินทรัพย์, มาตรการที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน (คตง.) ก าหนดให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ  
และข้อบกพร่องด้านการเงิน บัญชี พัสดุ (การ
บริหารสินทรัพย์ ที่อาจได้รับการทักท้วงจาก
หน่วยตรวจสอบ 

5,032.50 

3 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพฒันา
ห้องสมุดสีเขียว Green Library”  วันท่ี 
23 ธันวาคม 2561 ณ อาคารบรรณราช
นครินทร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักในการ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานห้องสมุดสเีขียวและ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 ศึกษาดูงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 มกราคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
กรุงเทพฯ 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  เรียนรู้วิธีการด าเนินงาน  การ
เข้าระบบ  การรับ-ส่งเอกสาร  รวมถึงได้ข้อมูล
ในการด าเนินการจัดซื้อระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

112.22 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยสู่
สถานศึกษา”  วันท่ี 18 มกราคม 2562 
เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการเตรียม
ความพร้อมของตนเอง และมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเบื้องต้น 
 

- 

6 รับเกียรติบัตร และสัมมนา องค์กรลด
โลกร้อน...ด้วยการใช้เสื้อผ้าคลูโหมด
และเบอร์ 5 วันท่ี 14 ก.พ.62 ณ 
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศนูย์
ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

รับทราบประโยชน์จากการผลิตและใช้เสื้อผ้า Cool 
Mode  ซ่ึงเป็นเสื้อผ้าท่ีสวมใส่สบาย ไม่ต้องรีด ลด
พลังงานไฟฟ้า  โดยน ามาเป็นแนวทางในการลดการ
ใช้พลังงานของการจัดท าห้องสมุดสีเขียวต่อไป  ซ่ึง
ในครั้งน้ี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ได้รับเกียรติบัตรคูลโหมดและโล่เสื้อ
ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 

500.00 

7 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการ
ให้บริการด้วยใจ ในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
วันท่ี 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ต้นโมก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกท่ีดีต่องานบริการ
และหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งานบริการ
ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

8 สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการดา้น
การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 
ครั้งท่ี 6 ประจ าปี 2562 วันท่ี 28 - 31 
มี.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียตริ จ.สกลนคร 

ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการห้องสมุดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสิทธิภาพ  ได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อการบริหาร
จัดการห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งเครือข่าย
ความร่วมมือห้องสมุดสีเขียวและขยายเครือข่าย
หน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

4675.00 

9 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วันท่ี 30 เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.
ศรีราชา จ.ชลบรุ ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจดัการบคุลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และได้
ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  ได้
ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการตรวจ
ประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.04 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

10 สัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพฒันา
ระบบศูนย์ข้อมลูมาตรฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัล วันท่ี 8 พ.ค.62 ณ โรงแรมเซ็นท
ราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เขตหลกัสี่  
กรุงเทพฯ 

ได้ความรู้ในเรื่อง  IPv6 Trend and 
Technology Update  เพื่อน ามาพัฒนาการ
ให้บริการเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตพืน้ฐานและ
บริการที่รองรับ IPv6  ซึ่งในครั้งนี้ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รับรางวัล  
IVv6 Award 2018  ประจ าปี พ.ศ.2561  ด้วย 

993.33 

11 อบรม เรื่อง “ทบทวนการวิเคราะห์ค่า
งาน และการจดัท าคู่มือปฏิบตัิงานหลัก
เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งและแตง่ตั้งให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น” วันท่ี 29 – 31 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนที เดอะ 
ริเวอร์ฟร้อนท์ จ.กาญจนบุรี   

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการวเิคราะห์ค่างาน 
การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก ในการขอก าหนด
ระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

12 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบดับเพลงิและ
การอพยพหนีไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 
2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านกัวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัยได้
อย่างถูกต้อง 

- 

13 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีจิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแกน
น าให้กับประชาชนจิตอาสาในการสร้าง
อุดมการณ์ สร้างจิตส านึก สร้างระเบียบวิจัย 
และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

14 อบรมเทคนิคการจัดซื้อจดัจ้าง การ
บริหารพสัดุภาครัฐ และแนวทางป้องกัน
การทุจริต รุ่นที่ 1  ระหว่างวันท่ี 5 – 6 
สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก   

เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจดัจ้าง 
การบริหารพัสดุตามก าหนดราคากลางและราคา
อ้างอิงพัสดุ แนวทางปฏิบัติและขอ้ก าหนดใน
การเปิดเผยราคากลางพัสดตุามพระราชบญัญัติ
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  เรียนรู้หลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง “คุ้มค่า โปร่งใน ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตรวจสอบได้” กลยุทธ์ในการจัดซื้อ
จ้างให้ห่างจากความเสี่ยง 

- 

รวม 18,260.29 
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7. นางพรทิพย์  เดชรอด  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมทบทวนการวิเคราะห์คา่งาน และ
การจัดท าคูม่ือปฏิบัติงานหลัก เพือ่
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  วันท่ี 3 - 5 
ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรเีจน้ท์ 
ชะอ า บีช รีสอร์ท หัวหิน - ชะอ า 
จังหวัดเพชรบุร ี

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการวเิคราะห์ค่างาน 
การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก ในการขอก าหนด
ระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพฒันา
ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษา วันท่ี 17 - 19 ตุลาคม 2561 
ณ โรงแรมบรีซฮลิล์ อ.เข้าค้อ                 
จ.เพชรบูรณ ์

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏบิัติราชการ 4 
ปี แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2562 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนบริหารความ
เสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี และแนวทางใน
การจัดท า KM ในปี 2563 

5,084.21 

3 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
หลักสตูร "การบริหารสินทรัพย์" รุน่ท่ี 1 
วันท่ี 20 - 21 พฤศจิกายน 2561 ณ 
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลดั 
กรุงเทพฯ 

ได้ความรู้ เกี่ยวกับความหมายและประเภทของ
สินทรัพย์  ความหมายและกบวนการบริ หาร
สินทรัพย์,  การจัดหาสินทรัพย์ (การจัดซ้ือจัดจ้าง),  
การควบคุมสินทรัพย์ (การเก็บและการบันทึก การ
เบิกจ่าย กายืม การบ ารุงรักษาและการตรวจสอบ), 
การบริจาคและการจ าหน่ายสินทรัพย์, มาตรการท่ี
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ก าหนดให้
หน่วยรับตรวจปฏิบัติ  และข้อบกพร่องด้านการเงิน 
บัญชี พัสดุ (การบริหารสินทรัพย์ ท่ีอาจได้รับการ
ทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ 

5,032.50 

4 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 
2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักในการ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานห้องสมุดสเีขียวและ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

- 

5 ศึกษาดูงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 มกราคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
กรุงเทพฯ 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  เรียนรู้วิธีการด าเนินงาน  การ
เข้าระบบ  การรับ-ส่งเอกสาร  รวมถึงได้ข้อมูล
ในการด าเนินการจัดซื้อระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

112.22 

6 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนิคการให้บริการด้วยใจ 
ในยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 
2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกท่ีดีต่องานบริการ
และหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งานบริการ
ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7 ศึกษาดูงานโครงการ “การสร้างและ
พัฒนาแผนการจดัการมหาวิทยาลยัด้วย
ประสบการณ์มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง วันท่ี 
18 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์   

มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัย
สีเขียวและหลักการจัดล าดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ด้วยเกณฑ์มาตรฐาน UI Green Metric World 
University Ranking 

- 

8 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วันท่ี 30 เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.
ศรีราชา จ.ชลบรุ ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจดัการบคุลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และได้
ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  ได้
ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการตรวจ
ประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

9 อบรม เรื่อง “ทบทวนการวิเคราะห์ค่า
งาน และการจดัท าคู่มือปฏิบตัิงานหลัก
เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งและแตง่ตั้งให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น” วันท่ี 29 – 31 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนที เดอะ 
ริเวอร์ฟร้อนท์ จ.กาญจนบุรี   

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการวเิคราะห์ค่างาน 
การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก ในการขอก าหนด
ระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

10 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบดับเพลงิและ
การอพยพหนีไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 
2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านกัวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัยได้
อย่างถูกต้อง 

- 

11 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ 
เป็นแม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 
2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีจิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแกน
น าให้กับประชาชนจิตอาสาในการสร้าง
อุดมการณ์ สร้างจิตส านึก สร้างระเบียบวิจัย 
และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

12 อบรมเทคนิคการจัดซื้อจดัจ้าง การ
บริหารพสัดุภาครัฐ และแนวทางป้องกัน
การทุจริต รุ่นที่ 1  ระหว่างวันท่ี 5 – 6 
สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก   

เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจดัจ้าง 
การบริหารพัสดุตามก าหนดราคากลางและราคา
อ้างอิงพัสดุ แนวทางปฏิบัติและขอ้ก าหนดใน
การเปิดเผยราคากลางพัสดตุามพระราชบญัญัติ
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  เรียนรู้หลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง “คุ้มค่า โปร่งใน ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตรวจสอบได้” กลยุทธ์ในการจัดซื้อ
จ้างให้ห่างจากความเสี่ยง 

- 

รวม 12,091.96 
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8. นางยุพิน  กิจที่พ่ึง  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมทบทวนการวิเคราะห์คา่งาน และ
การจัดท าคูม่ือปฏิบัติงานหลัก เพือ่
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงข้ึน  วันท่ี 3 - 5 ตุลาคม 2561 
ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท 
หัวหิน - ชะอ า จังหวัดเพชรบุร ี

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการวเิคราะห์ค่า
งาน การเขียนคู่มือปฏิบตัิงานหลัก ในการขอ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้อยา่งถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพฒันา
ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
วันท่ี 17 - 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบ
รีซฮลิล์ อ.เข้าค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏบิัติราชการ 
4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนบริหาร
ความเสีย่ง แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี และ
แนวทางในการจัดท า KM ในปี 2563 

5,084.21 

3 สมัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลสมัฤทธ์ิ
การปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วันท่ี 23 – 24 
พฤศจิกายน 2561 ณ เดอะไทด์ รสีอร์ท 
จ.ชลบุร ี

รับมอบนโยบายและทิศทางการพฒันา
มหาวิทยาลยัตามแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 20 ปี  
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2562  และ
รายงานผลสมัฤทธ์ิการปฏิบตัิราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

- 

4 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 2561 
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

5 ศึกษาดูงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 มกราคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
กรุงเทพฯ 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  เรียนรู้วิธีการด าเนินงาน  การ
เข้าระบบ  การรับ-ส่งเอกสาร  รวมถึงได้ข้อมูล
ในการด าเนินการจัดซื้อระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

112.22 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยสู่
สถานศึกษา”  วันท่ี 18 มกราคม 2562 
เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียม
ความพร้อมของตนเอง และมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเบื้องต้น 

- 

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและการถ่ายทอดแผนสู่
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันท่ี 
21 – 22 มกราคม 2562 ณ ไมด้า รีสอร์ท   
จ.กาญจนบุรี 

รับมอบนโยบายและทิศทางการพฒันา
มหาวิทยาลยัตามแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 20 ปี  
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2562  และ
รายงานผลสมัฤทธ์ิการปฏิบตัิราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561   

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

8 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง              
“การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561”  วันท่ี 31 
มกราคม 2562  เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม แสดง
ความคิดเพื่อประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

- 

9 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการให้บรกิารด้วย
ใจ ในยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 
2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านกัวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

10 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 
30 เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุร ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจดัการบคุลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และ
ได้ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  
ได้ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

11 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจดัท า
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา  วันท่ี 23 – 24 
พฤษภาคม 2562 ณ กรีนเนอรี่ รสีอร์ท 
เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา   

รับทราบทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
จดเน้นตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  และ
จัดท าโครงการหลักตามประเด็นยทุธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

- 

12 อบรม เรื่อง “ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน 
และการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงข้ึน” วันท่ี 29 – 31 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนที เดอะ ริ
เวอร์ฟร้อนท์ จ.กาญจนบรุี   

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการวเิคราะห์ค่า
งาน การเขียนคู่มือปฏิบตัิงานหลัก ในการขอ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้อยา่งถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

13 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการ
อพยพหนีไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ 
ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

14 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

15 อบรมเทคนิคการจัดซื้อจดัจ้าง การบริหาร
พัสดุภาครัฐ และแนวทางป้องกันการ
ทุจริต รุ่นท่ี 1  ระหว่างวันท่ี 5 – 6 
สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก   

เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจดั
จ้าง การบริหารพัสดตุามก าหนดราคากลาง
และราคาอ้างอิงพัสดุ แนวทางปฏบิัติและ
ข้อก าหนดในการเปิดเผยราคากลางพัสดุตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  เรยีนรู้
หลักเกณฑ์และวิธีการจดัซื้อจัดจา้ง “คุ้มค่า 
โปร่งใน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบ
ได้” กลยุทธ์ในการจัดซื้อจ้างให้ห่างจากความ
เสี่ยง 

- 

รวม 7,059.46 
 

9. นางกัลยา  จันทร์โชติ  ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 2561 
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

2 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนิคการให้บริการด้วยใจ ใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562 ณ 
ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

3 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 
30 เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา     
อ.ศรีราชา จ.ชลบรุ ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจัดการบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้หลาย
หน้าท่ี  สามารถท างานแทนกันได้  และได้ศึกษาดู
งานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  ได้ทราบ
หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย 

- 

5 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการ
อพยพหนีไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ 
ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

6 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นท่ี 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

รวม 1,863.03 
 
10. นางละเอียด  รามคุณ  ต าแหน่ง  พนักงานพิมพ์ 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 สังเกตการณ์ การตรวจประเมินหอ้งสมุดสี
เขียว วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 ณ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  จ.ปทุมธาน ี

เรียนรู้วิธีการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว  
ซึ่งมีทั้งวิธีตรวจจากเอกสาร จากสถานที่จริง
และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง  น ามา
เป็นแนวทางในการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
 

351.11 

2 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสรมิโรงเรียน
ผู้สูงอายุ อาชีพผู้สูงอายเุพิ่มคณุค่าชีวิต
ยามชรา สร้างอาชีพผู้สูงอายุในด้านการ
จักสาน  ระหว่างวันท่ี 19 – 20 
พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหันสัง อ.บางปะหัน                  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 
 

- 

3 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสรมิโรงเรียน
ผู้สูงอายุ อาชีพผู้สูงอายเุพิ่มคณุค่าชีวิต
ยามชรา สร้างอาชีพผู้สูงอายุในด้านการ
จักสาน ระหว่างวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 
ณ เทศบาลต าบลบางนมโค อ.เสนา       
จ.พระนครศรีอยุธยา 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 
 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านัก    
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพฒันา
ห้องสมุดสีเขียว Green Library”  วันท่ี 
23 ธันวาคม 2561 ณ อาคารบรรณราช
นครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

5 สัมมนาหัวข้อ "การปรับเปลี่ยนรูป
ห้องสมุด : คิดใหม่ ฟอรม์ใหม่ เพือ่อนาคต
ที่ยั่งยืน วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เขตดนิแดง 
กรุงเทพฯ 

มีแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายหอ้งสมุดให้
ตอบรับยุทธศาสตรด์้าน Knowledge and 
Resource Sharing 

394.29 

6 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการ
อพยพหนีไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ 
ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

7 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
ระหว่างวันท่ี 27 – 28 มิถุนายน 2562 ณ 
โรงเรียนวดัโพธิวงษ์ จ.อ่างทอง 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

- 

8 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

9 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3 ระหว่างวันท่ี 30 
– 31 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลต าบล
บางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

- 

รวม 745.40 
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11. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์ 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 สังเกตการณ์ การตรวจประเมินหอ้งสมุดสี
เขียว วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 ณ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์         
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ.ปทุมธานี 

เรียนรู้วิธีการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว  
ซึ่งมีทั้งวิธีตรวจจากเอกสาร จากสถานที่จริง
และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง  น ามา
เป็นแนวทางในการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
 

351.11 

2 ประชุมชี้แจงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น (ออนไลน์) 
วันท่ี 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม
วิจิตรศรสีอ้าน ช้ัน 5 อาคารอุดมศกึษา 1 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

รั บ ท ร า บ ก า ร บ อ ก รั บ ส ม า ชิ ก ฐ า น ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) ประจ าปี
งบประมาณ 2562  เพื่อน ามาประชาสัมพันธ์
ให้กับผู้ใช้บริการ จ านวน  12  ฐาน  คือ 
1. AB/INFORM Collection 
2. ACM Digital Library 
3. IEEE/IET Electronic Library 
4. Web of Science  
5. ProQuest Dissertation & Theses Global 
6. SpringerLink – Journal 
7. American Chemical Society Journal (ACS) 
8. Emerald Search Complete  
9. Academic Search Complete 
10. H.W. Wilson 
11. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 
12. ScienceDirect 

404.00 

3 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 2561 
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

4 สัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสเนทศ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏ ครั้งท่ี 2 วันท่ี 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์และฟ้า
ใส หมอกสวย รสีอร์ท อ.เขาค้อ            
จ.เพชรบูรณ ์

ได้เรียนรู้ความเป็นมาของห้องสมุดสีเขียว,  
ลักษณะของห้องสมุดสีเขียว, มาตรฐานห้องสมุดสี
เขียว, การเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นห้องสมุด
สีเขียว, การขอรับการตรวจประเมินห้องสมุดสี
เขียว, การจะเป็น Smart Library, การอ่านของ
คนไทย,  เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  
ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และน าไปใช้ในการ
พัฒนางานได้ 

6,371.43 

5 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการให้บรกิารด้วย
ใจ ในยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 
2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านกัวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใหบ้ริการ
ยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานสหบรรณา
นุกรม  วันท่ี 16 - 17 พฤษภาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ เขต
วัฒนา กรุงเทพฯ 

มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบบริหาร
จัดการการให้บริการยืนคืนระหว่างห้องสมุด
บนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม  มคีวามรู้ความ
เข้าใจในการลงรายการตามมาตรฐานการท า
รายการระเบยีนในระดับสหบรรณานุกรม (UC 
Level) และสามารถท ารายการระเบียน
บรรณานุกรมได้ครบถ้วนสมบูรณ์  รวมถึงได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์
ในการท ารายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน
การลงรายการ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2,820.00 

7 อบรม เรื่อง “ทบทวนการวเิคราะห์ค่างาน 
และการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงข้ึน” วันท่ี 29 – 31 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนที เดอะ ริ
เวอร์ฟร้อนท์ จ.กาญจนบรุี   

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการวเิคราะห์ค่า
งาน การเขียนคู่มือปฏิบตัิงานหลัก ในการขอ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้อยา่งถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

8 สัมมนาหัวข้อ "การปรับเปลี่ยนรูป
ห้องสมุด : คิดใหม่ ฟอรม์ใหม่ เพือ่อนาคต
ที่ยั่งยืน วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เขตดนิแดง 
กรุงเทพฯ 

มีแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายหอ้งสมุดให้
ตอบรับยุทธศาสตรด์้าน Knowledge and 
Resource Sharing 

394.29 

9 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการ
อพยพหนีไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ 
ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

10 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยให้ความรู้ใน
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
1. งานคัดเลือกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 
2. งานลงโปรแกรมระบบห้องสมดุอัตโนมัติ

และหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
3. งานติดสันและน าหนังสือข้ึนช้ัน 
4. งานซ่อมหนังสือและกจิกรรม 
ระหว่างวันท่ี 24 – 26 มิถุนายน 2562 ณ 
โรงเรียนวเิชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์           
อ.วังนอ้ย จ.พระนครศรีอยุธยา 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

11 ประชุมเรื่อง รายงานความก้าวหนา้และ
ติดตามผลการใช้งานระบบบริหารจัดการ 
การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบน
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) 
วันท่ี 23 ส.ค.62 ณ อาคารอุดมศกึษา 1 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้การด าเนินงาน ILL บน
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม  ทบทวน Process 
การท างานของ ILL และรายงานผลการ
ด าเนินงานบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 

444.00 

12 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ์”  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

13 อบรมเทคนิคการจัดซื้อจดัจ้าง การบริหาร
พัสดุภาครัฐ และแนวทางป้องกันการ
ทุจริต รุ่นท่ี 1  ระหว่างวันท่ี 5 – 6 
สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก   

เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
การบริหารพัสดุตามก าหนดราคากลางและราคา
อ้างอิงพัสดุ แนวทางปฏิบัติและข้อก าหนดในการ
เปิดเผยราคากลางพัสดุตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  เรียนรู้หลักเกณฑ์และวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
“คุ้มค่า โปร่งใน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ตรวจสอบได้” กลยุทธ์ในการจัดซ้ือจ้างให้ห่างจาก
ความเสี่ยง 

- 

รวม 10,784.83 
 
12. นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์ 

 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อก าหนดระดับ
ต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
วันท่ี 3 - 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรี
เจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท หัวหิน - ชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการวเิคราะห์ค่า
งาน การเขียนคู่มือปฏิบตัิงานหลัก ในการขอ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้อยา่งถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

2 ประชุมชี้แจงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการสืบค้น (ออนไลน์) 
วันท่ี 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม
วิจิตรศรสีอ้าน ช้ัน 5 อาคารอุดมศกึษา 1 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

รั บ ท ร า บ ก า ร บ อ ก รั บ ส ม า ชิ ก ฐ า น ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) ประจ าปี
งบประมาณ 2562  เพื่อน ามาประชาสัมพันธ์
ให้กับผู้ใช้บริการ จ านวน  12  ฐาน  คือ 
1. AB/INFORM Collection 
2. ACM Digital Library 
3. IEEE/IET Electronic Library 
4. Web of Science  
5. ProQuest Dissertation & Theses Global 
6. SpringerLink – Journal 

404.00 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7. American Chemical Society Journal (ACS) 
8. Emerald Search Complete  
9. Academic Search Complete 
10. H.W. Wilson 
11. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 
12. ScienceDirect 

3 ประชุมวิชาการเรื่อง เปลี่ยนมุมคดิ พลิก
โฉมใหม่ - บริบทจากผู้ใช้ห้องสมุด วันท่ี 9 
พฤศจิกายน 2561 ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

ได้รับความรู้ในเรื่อง รับมืออย่างไรในยุคแห่ง
ความเปลีย่นแปลงดจิิทัล และบรบิทผู้ใช้ กับ
การจัดพื้นที่และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยน าเทคโนโลยี ความรู้และเทคนิคต่างๆ มา
ปรับใช้ในการให้บริการ 

1,816.67 

4 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการให้บรกิารด้วย
ใจ ในยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 
2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านกัวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

5 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วันท่ี 30 เม.ย. - 1 พ.ค.62                                
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรรีาชา  
อ.ศรีราชา จ.ชลบรุ ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจัดการบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้หลาย
หน้าท่ี  สามารถท างานแทนกันได้  และได้ศึกษาดู
งานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  ได้ทราบ
หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

6 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการ
อพยพหนีไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ 
ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

7 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยให้ความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ ดังน้ี 
1. งานคัดเลือกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 
2. งานลงโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
3. งานติดสันและน าหนังสือขึ้นชั้น 
4. งานซ่อมหนังสือและกิจกรรม 
ระหว่างวันท่ี 24 – 26 มิถุนายน 2562        
ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์         
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

8 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

9 อบรมเทคนิคการจัดซื้อจดัจ้าง การบริหาร
พัสดุภาครัฐ และแนวทางป้องกันการ
ทุจริต รุ่นที่ 1  ระหว่างวันท่ี 5 – 6 
สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก   

เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจดั
จ้าง การบริหารพัสดตุามก าหนดราคากลาง
และราคาอ้างอิงพัสดุ แนวทางปฏบิัติและ
ข้อก าหนดในการเปิดเผยราคากลางพัสดุตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  เรยีนรู้
หลักเกณฑ์และวิธีการจดัซื้อจัดจา้ง “คุ้มค่า 
โปร่งใน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบ
ได้” กลยุทธ์ในการจัดซื้อจ้างให้ห่างจากความ
เสี่ยง 

- 

รวม 4,083.70 
 
13. นางนภารัตน์  จ าเนียร  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์ 

 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมทบทวนการวิเคราะห์คา่งาน และ
การจัดท าคูม่ือปฏิบัติงานหลัก เพือ่
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงข้ึน  วันท่ี 3 - 5 ตุลาคม 2561 
ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท 
หัวหิน - ชะอ า จังหวัดเพชรบุร ี

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการวเิคราะห์ค่า
งาน การเขียนคู่มือปฏิบตัิงานหลัก ในการขอ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้อยา่งถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

2 สังเกตการณ์ การตรวจประเมินหอ้งสมุดสี
เขียว วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 ณ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  จ.ปทุมธาน ี

เรียนรู้วิธีการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว  
ซึ่งมีทั้งวิธีตรวจจากเอกสาร จากสถานที่จริง
และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง  น ามา
เป็นแนวทางในการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 

 

351.11 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพฒันา
ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
วันท่ี 17 - 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบ
รีซฮลิล์ อ.เข้าค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนบริหาร
ความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี และ
แนวทางในการจัดท า KM ในปี 2563 
 

5,084.21 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดท าแผนการ
จัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM 
Plan) วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพฯ 

ระดมความคิดในการจัดทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ วิเคราะห์ Swot, ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2562), ทบทวนภาระงานตามการปรับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน, จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562, 
ทบทวนเกณฑ์การประเมินการประกับคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับส านัก, จัดท าแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 – 2565, และทบทวนแผนการจัดการ
ความรู้ (KM) 

2,396.00 

5 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านัก       
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพฒันา
ห้องสมุดสีเขียว Green Library”  วันท่ี 
23 ธันวาคม 2561 ณ อาคารบรรณราช-
นครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

6 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการให้บรกิารด้วย
ใจ ในยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 
2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านกัวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

7 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 
30 เม.ย. - 1 พ.ค.62                             
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรรีาชา        
อ.ศรีราชา จ.ชลบรุ ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจดัการบคุลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และ
ได้ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  
ได้ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

8 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการ
อพยพหนีไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ 
ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

9 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยให้ความรู้ใน
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
1. งานคัดเลือกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี ้
2. งานลงโปรแกรมระบบห้องสมดุอัตโนมัติ

และหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
3. งานติดสันและน าหนังสือข้ึนช้ัน 
4. งานซ่อมหนังสือและกจิกรรม 
ระหว่างวันท่ี 24 – 26 มิถุนายน 2562         
ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์       
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

- 

10 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
ระหว่างวันท่ี 27 – 28 มิถุนายน 2562    
ณ โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ จ.อ่างทอง 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

- 

11 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562     
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

12 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3 ระหว่างวันท่ี 30 
– 31 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลต าบล
บางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

- 

13 อบรมเทคนิคการจัดซื้อจดัจ้าง การบริหาร
พัสดุภาครัฐ และแนวทางป้องกันการ
ทุจริต รุ่นที่ 1  ระหว่างวันท่ี 5 – 6 
สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก   

เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจดั
จ้าง การบริหารพัสดตุามก าหนดราคากลาง
และราคาอ้างอิงพัสดุ แนวทางปฏบิัติและ
ข้อก าหนดในการเปิดเผยราคากลางพัสดุตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  เรยีนรู้
หลักเกณฑ์และวิธีการจดัซื้อจัดจา้ง “คุ้มค่า 
โปร่งใน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบ
ได้” กลยุทธ์ในการจัดซื้อจ้างให้ห่างจากความ
เสี่ยง 

- 

รวม 9,694.35 
 
 
 
 



65 
 

 

14. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์ 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมหัวข้อ "ILL eBooks Sharing"  
วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

รับทราบขั้นตอนการให้บริการยืม – คืน 
eBooks ผ่านกล่องสืบค้น EBSCO Discovery 
Service (EDS)  สามารถประชาสมัพันธ์และ
ให้บริการกับผู้ใช้บริการได ้

560.00 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพฒันา
ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
วันท่ี 17 - 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม 
บรีซฮลิล์ อ.เข้าค้อ จ.เพชรบูรณ ์

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏบิัติราชการ 
4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนบริหาร
ความเสีย่ง แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี และ
แนวทางในการจัดท า KM ในปี 2563 

5,084.21 

3 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุด
สีเขียว Green Library”  วันท่ี 23 
ธันวาคม 2561 ณ อาคารบรรณราช
นครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

4 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น จ านวน 4 ฐาน วันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ส านักหอสมดุ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

เรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูล Academic Search 
Complete, ฐานข้อมูล EBSCO Discovery 
Service Plus with Full Text  และ 
Computers & Applied Sciences Complete, 
ฐานข้อมูล eBooks on EBSCOhost และ
ฐานข้อมูล Emerald Management 92  โดยน า
ความรู้ดังกล่าวมาประชาสัมพันธ์และแนะน าการ
สืบค้นฐานข้อมูลกับผู้ใช้บริการ 

330.67 

5 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น ประจ าปีงบประมาณ 
2562 วันท่ี 25-26 กุมภาพันธ์ 2562      
ณ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

เรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest 
Dissertation & Theses Global, ฐานขอ้มูล 
ACM Digital Library, ฐานข้อมูล 
SpringerLink, ฐานข้อมลู Web of Science  
และฐานข้อมลู ACS  โดยน าความรู้ดังกล่าวมา
ประชาสมัพันธ์และแนะน าการสืบค้น
ฐานข้อมูลกับผู้ใช้บริการ 

661.33 

6 ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและ
พิจารณาแนวทางปฏิบตัิส าหรับการ
ให้บริการยมืระหว่างห้องสมุดสมาชิกบน
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (ILL on UC-
TAL) วันท่ี 1 มี.ค.62 ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

รับทราบถึงการเตรียมความพร้อมและร่วม
พิจารณาแนวทางในการให้บริการยืมคืน
ระหว่างห้องสมดุสมาชิกบนฐานข้อมูล
สหบรรณานุกรม  เพื่อยกระดับคณุภาพการ
ให้บริการสู่การเป็น Smart Library 

713.33 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการให้บรกิารด้วย
ใจ ในยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 
2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านกัวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

8 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านัก   
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วันท่ี 30 เม.ย. - 1 พ.ค.62                  
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรรีาชา  
อ.ศรีราชา จ.ชลบรุ ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจดัการบคุลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และ
ได้ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  
ได้ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

9 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใหบ้ริการ
ยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐาน           
สหบรรณานุกรม  วันท่ี 16 - 17 
พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลยั       
ศรีนครินทรวโิรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบบริหาร
จัดการการให้บริการยืนคืนระหว่างห้องสมุดบน
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม  มีความรู้ความเข้าใจ
ในการลงรายการตามมาตรฐานการท ารายการ
ระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) 
และสามารถท ารายการระเบียนบรรณานุกรมได้
ครบถ้วนสมบูรณ์  รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการท ารายการ
บรรณานุกรมตามมาตรฐานการลงรายการ และ
การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

2,820.00 

10 อบรม เรื่อง “ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน 
และการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงข้ึน” วันท่ี 29 – 31 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนที เดอะ ริ
เวอร์ฟร้อนท์ จ.กาญจนบรุี   

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการวเิคราะห์ค่า
งาน การเขียนคู่มือปฏิบตัิงานหลัก ในการขอ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้อยา่งถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

11 สัมมนาหัวข้อ "การปรับเปลี่ยนรูป
ห้องสมุด : คิดใหม่ ฟอรม์ใหม่ เพือ่อนาคต
ที่ยั่งยืน วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เขตดนิแดง 
กรุงเทพฯ 

มีแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายหอ้งสมุดให้
ตอบรับยุทธศาสตรด์้าน Knowledge and 
Resource Sharing 

394.29 

12 เป็นวิทยากรอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
สืบค้นฐานข้อมูลงานวิจยั วันที่ 9 
มิถุนายน 2562  เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 
อาคาร 100 ป ี

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ถ่ายทอดสูผู่้เข้าร่วมรับฟัง 
 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

13 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพ   
หนีไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

14 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
ระหว่างวันท่ี 27 – 28 มิถุนายน 2562           
ณ โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ จ.อ่างทอง 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

- 

15 เป็นวิทยากร อบรมการใช้โปรแกรมอักขรา
วิสุทธิ์ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 ณ ส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับอบรม 

 

16 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงาน
ระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา กรุงเทพ 

มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบจัดเก็บ
เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและข้อตกลงความร่วมมือ และ
พัฒนาความร่วมมือต่อยอดแนวคิดในการด าเนิน
โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)  
ส าหรับการเชื่อมโยงเพื่อการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานวิชาการ 

716.67 

17 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

18 อบรมเทคนิคการจัดซื้อจดัจ้าง การบริหาร
พัสดุภาครัฐ และแนวทางป้องกันการ
ทุจริต รุ่นท่ี 1  ระหว่างวันท่ี 5 – 6 
สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก   

เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
การบริหารพัสดุตามก าหนดราคากลางและราคา
อ้างอิงพัสดุ แนวทางปฏิบัติและข้อก าหนดในการ
เปิดเผยราคากลางพัสดุตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  เรียนรู้หลักเกณฑ์และวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
“คุ้มค่า โปร่งใน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ตรวจสอบได้” กลยุทธ์ในการจัดซ้ือจ้างให้ห่างจาก
ความเสี่ยง 

- 

19 ประชุมเรื่อง รายงานความก้าวหน้าและ
ติดตามผลการใช้งานระบบบริหารจัดการ 
การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบน
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) วันท่ี 
23 ส.ค.62 ณ อาคารอุดมศึกษา 1 เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้การด าเนินงาน ILL บน
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม  ทบทวน Process 
การท างานของ ILL และรายงานผลการ
ด าเนินงานบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 

444.00 

รวม 13,587.53 
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15. นายจิรทีปต์  น้อยดี  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์ 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการจัดท า
คู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อก าหนดระดับต าแหน่ง
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  วันท่ี 3 - 5 
ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ า บีช 
รีสอร์ท หัวหิน - ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่า
งาน การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก ในการขอ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

2 อบรมหัวข้อ "ILL eBooks Sharing"  วันท่ี 11 
ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

รับทราบขั้นตอนการให้บริการยืม – คืน 
eBooks ผ่านกล่องสืบค้น EBSCO 
Discovery Service (EDS)  สามารถ
ประชาสัมพันธ์และให้บริการกับผู้ใช้บริการได้ 

560.00 

3 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว Green 
Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร
บรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสร้างความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานห้องสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

4 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เทคนิคการให้บริการด้วยใจ ในยุคไทยแลนด์ 
4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมต้น
โมก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกท่ีดีต่องาน
บริการและหน้าท่ีความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมท้ัง
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร 

- 

5 สัมมนาหัวข้อ "การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด : คิด
ใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตท่ียั่งยืน วันท่ี 6 
มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

มีแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดให้
ตอบรับยุทธศาสตร์ด้าน Knowledge and 
Resource Sharing 

394.28 

6 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ระบบดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ  วันท่ี 18 
มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลท่ีทุกคนรับรู้ และสามารถ
ไปรวมกันมีเกิดอัคคีภัย  มีความเข้าใจถึง
สาเหตุและการป้องกันอัคคีภัย  สามารถ
ประเมินสถานการณ์และอพยพหนีไฟเม่ือเกิด
อัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง 

- 

7 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน โดยให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
1. งานคัดเลือกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 
2. งานลงโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติและ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
3. งานติดสันและน าหนังสือขึ้นชั้น 
4. งานซ่อมหนังสือและกิจกรรม 
ระหว่างวันท่ี 24 – 26 มิถุนายน 2562                
ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ อ.วังน้อย    
จ.พระนครศรีอยุธยา 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

8 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
ระหว่างวันท่ี 27 – 28 มิถุนายน 2562 ณ 
โรงเรียนวดัโพธิวงษ์ จ.อ่างทอง 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการ
ส่งเสริมอาชีพ ถา่ยทอดสูผู่้เข้าร่วมรับฟัง 

- 

9 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจ า 
รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์  
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นแกนน าให้กับประชาชน
จิตอาสาในการสรา้งอุดมการณ์ สร้าง
จิตส านึก สร้างระเบียบวิจยั และเป็นไป
ตามพระบรมราโชบาย 

- 

10 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3 ระหว่างวันท่ี 30 – 
31 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลต าบลบางนม
โค จ.พระนครศรีอยุธยา 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการ
ส่งเสริมอาชีพ ถ่ายทอดสูผู่้เข้าร่วมรับฟัง 

- 

11 อบรมเทคนิคการจัดซื้อจดัจ้าง การบริหาร
พัสดุภาครัฐ และแนวทางป้องกันการทุจริต 
รุ่นที่ 1  ระหว่างวันท่ี 5 – 6 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุมต้นโมก   

เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้าง การบรหิารพสัดุตามก าหนดราคา
กลางและราคาอ้างอิงพัสดุ แนวทางปฏิบัติ
และข้อก าหนดในการเปิดเผยราคากลาง
พัสดุตามพระราชบัญญตัิการจัดซือ้จัดจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560  
เรียนรูห้ลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
“คุ้มค่า โปร่งใน ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตรวจสอบได้” กลยุทธ์ในการ
จัดซื้อจ้างให้ห่างจากความเสี่ยง 

- 

รวม 954.28 
 
16. นายนิทัศน์  รสโอชา  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์ 

 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการจัดท า
คู่มือปฏิบัติงานหลัก เพ่ือก าหนดระดับต าแหน่ง
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  วันที่ 3 - 5 
ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ า บีช 
รีสอร์ท หัวหิน - ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการวเิคราะห์ค่า
งาน การเขียนคู่มือปฏิบตัิงานหลัก ในการขอ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้อยา่งถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

2 สังเกตการณ์ การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 
วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 ณ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จ.ปทุมธานี 

เรียนรู้วิธีการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว  
ซึ่งมีทั้งวิธีตรวจจากเอกสาร จากสถานที่จริง
และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง  น ามา
เป็นแนวทางในการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
 

351.11 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 ประชุมวิชาการเรื่อง เปลี่ยนมุมคดิ พลิกโฉม
ใหม่ - บริบทจากผู้ใช้ห้องสมุด วันที่ 9 
พฤศจิกายน 2561 ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

ได้รับความรู้ในเรื่อง รับมืออย่างไรในยุคแห่ง
ความเปลีย่นแปลงดจิิทัล และบรบิทผู้ใช้ กับ
การจัดพื้นที่และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยน าเทคโนโลยี ความรู้และเทคนิคต่างๆ    
มาปรับใช้ในการให้บริการ 

1,816.67 

4 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 
2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

5 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น จ านวน 4 ฐาน วันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ส านักหอสมดุ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

เรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูล Academic Search 
Complete, ฐานข้อมูล EBSCO Discovery 
Service Plus with Full Text  และ 
Computers & Applied Sciences Complete, 
ฐานข้อมูล eBooks on EBSCOhost และ
ฐานข้อมูล Emerald Management 92  โดยน า
ความรู้ดังกล่าวมาประชาสัมพันธ์และแนะน าการ
สืบค้นฐานข้อมูลกับผู้ใช้บริการ 

330.67 

6 รับเกียรติบัตร และสัมมนา องค์กรลดโลก
ร้อน...ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเบอร์ 
5 วันท่ี 14 ก.พ.62 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย
เซ็นทารา ศูนยร์าชการ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ 

รับทราบประโยชน์จากการผลิตและใช้เสื้อผ้า 
Cool Mode  ซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย ไม่
ต้องรีด ลดพลังงานไฟฟ้า  โดยน ามาเป็น
แนวทางในการลดการใช้พลังงานของการ
จัดท าห้องสมดุสีเขยีวต่อไป  ซึ่งในครั้งนี้ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รับ
เกียรติบตัรคลูโหมดและโล่เสื้อประหยัด
พลังงานเบอร์ 5 

500.00 

7 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนคิการให้บริการด้วยใจ ใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

8 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนี
ไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

9 สัมมนาวิชาการ เพื่อเตรียมการจัดงาน
สัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศฯ เรื่อง พระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค 
พาเลซ กรุงเทพฯ 

มีความรู้ความเข้าใจและได้แนวทางจัด
นิทรรศการห้องสมุดทั่วประเทศ เกี่ยวกับพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบรมราชจักรีวงศ์ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัวในวโรกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

1,640.00 

10 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

11 อบรมเทคนิคการจัดซื้อจดัจ้าง การบริหาร
พัสดุภาครัฐ และแนวทางป้องกันการทุจริต 
รุ่นที่ 1  ระหว่างวันท่ี 5 – 6 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุมต้นโมก   

เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจดั
จ้าง การบริหารพัสดตุามก าหนดราคากลาง
และราคาอ้างอิงพัสดุ แนวทางปฏบิัติและ
ข้อก าหนดในการเปิดเผยราคากลางพัสดุตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  เรยีนรู้
หลักเกณฑ์และวิธีการจดัซื้อจัดจา้ง “คุ้มค่า 
โปร่งใน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบ
ได้” กลยุทธ์ในการจัดซื้อจ้างให้ห่างจากความ
เสี่ยง 

- 

รวม 4,638.45 
 

17. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์ 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมทบทวนการวิเคราะห์คา่งาน และการ
จัดท าคู่มือปฏิบตัิงานหลัก เพื่อก าหนดระดับ
ต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
วันท่ี 3 - 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรี
เจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท หัวหิน - ชะอ า 
จังหวัดเพชรบุร ี

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการวเิคราะห์ค่า
งาน การเขียนคู่มือปฏิบตัิงานหลัก ในการขอ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้อยา่งถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

2 สังเกตการณ์ การตรวจประเมินหอ้งสมุดสี
เขียว วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 ณ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  จ.ปทุมธาน ี

เรียนรู้วิธีการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว  
ซึ่งมีทั้งวิธีตรวจจากเอกสาร จากสถานที่จริง
และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง  น ามา
เป็นแนวทางในการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
 

351.11 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพฒันาระบบ
และกลไกประกันคณุภาพการศึกษา วันท่ี 
17 - 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ 
อ.เข้าค้อ จ.เพชรบูรณ ์

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนบริหาร
ความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี และ
แนวทางในการจัดท า KM ในปี 2563 

5,084.21 

4 ประชุมวิชาการเรื่อง เปลี่ยนมุมคดิ พลิกโฉม
ใหม่ - บริบทจากผู้ใช้ห้องสมุด วันที่ 9 
พฤศจิกายน 2561 ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

ได้รับความรู้ในเรื่อง รับมืออย่างไรในยุคแห่ง
ความเปลีย่นแปลงดจิิทัล และบรบิทผู้ใช้ กับ
การจัดพื้นที่และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยน าเทคโนโลยี ความรู้และเทคนิคต่างๆ มา
ปรับใช้ในการให้บริการ 

1,816.67 

5 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านัก                 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุด        
สีเขียว Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 
2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 38 (38th Wunca) 
วันท่ี 22 - 25 ม.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภเูก็ต จ.ภเูก็ต 

รับทราบแนวทางการด าเนินกิจกรรมบน
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
(UniNet), ศึกษาวิจยัการประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา,  แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย
ระหว่างกลุม่สมาชิก  และได้รับฟังการ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณแ์ละความ
เชีย่วชาญในด้านเทคโนโลยเีครือข่าย 
Hardware and Software 

3,743.33 

7 ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและ
พิจารณาแนวทางปฏิบตัิส าหรับการ
ให้บริการยมืระหว่างห้องสมุดสมาชิกบน
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (ILL on UC-
TAL) วันท่ี 1 มี.ค.62 ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

รับทราบถึงการเตรียมความพร้อมและร่วม
พิจารณาแนวทางในการให้บริการยืมคืน
ระหว่างห้องสมดุสมาชิกบนฐานข้อมูล
สหบรรณานุกรม  เพื่อยกระดับคณุภาพการ
ให้บริการสู่การเป็น Smart Library 

713.33 

8 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนคิการให้บริการด้วยใจ ใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

9 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 
เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุร ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจดัการบคุลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และ
ได้ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  
ได้ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

10 อบรม เรื่อง “ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน 
และการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงข้ึน” วันท่ี 29 – 31 พฤษภาคม 
2562 ณ โรงแรมนที เดอะ รเิวอรฟ์ร้อนท์ 
จ.กาญจนบุรี   

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการวเิคราะห์ค่า
งาน การเขียนคู่มือปฏิบตัิงานหลัก ในการขอ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้อยา่งถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

11 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนี
ไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

12 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยให้ความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ ดังน้ี 
1. งานคัดเลือกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 
2. งานลงโปรแกรมระบบห้องสมดุอัตโนมัติ

และหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
3. งานติดสันและน าหนังสือข้ึนช้ัน 
4. งานซ่อมหนังสือและกจิกรรม 
ระหว่างวันท่ี 24 – 26 มิถุนายน 2562           
ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์           
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

- 

12 สัมมนาวิชาการ เพื่อเตรียมการจัดงาน
สัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศฯ เรื่อง พระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค 
พาเลซ กรุงเทพฯ 

มีความรู้ความเข้าใจและได้แนวทางจัด
นิทรรศการห้องสมุดทั่วประเทศ เกี่ยวกับพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบรมราชจักรีวงศ์ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัวในวโรกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

1,640.00 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

13 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

14 อบรมเทคนิคการจัดซื้อจดัจ้าง การบริหาร
พัสดุภาครัฐ และแนวทางป้องกันการทุจริต 
รุ่นที่ 1  ระหว่างวันท่ี 5 – 6 สิงหาคม 
2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก   

เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจดั
จ้าง การบริหารพัสดตุามก าหนดราคากลาง
และราคาอ้างอิงพัสดุ แนวทางปฏบิัติและ
ข้อก าหนดในการเปิดเผยราคากลางพัสดุตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  เรยีนรู้
หลักเกณฑ์และวิธีการจดัซื้อจัดจา้ง “คุ้มค่า 
โปร่งใน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบ
ได้” กลยุทธ์ในการจัดซื้อจ้างให้ห่างจากความ
เสี่ยง 

- 

รวม 15,211.67 
 
18. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห ์ ต าแหน่ง  บรรณารักษ์ 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 สังเกตการณ์ การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 
วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 ณ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ.
ปทุมธานี 

เรียนรู้วิธีการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว  
ซึ่งมีทั้งวิธีตรวจจากเอกสาร จากสถานที่จริง
และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง  น ามา
เป็นแนวทางในการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
 

351.11 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพฒันาระบบ
และกลไกประกันคณุภาพการศึกษา วันท่ี 
17 - 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ 
อ.เข้าค้อ จ.เพชรบูรณ ์

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
แ ผนปฏิ บั ติ ร า ชก า ร ป ระจ า ปี  พ . ศ . 2 5 6 2 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนบริหารความ
เสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี และแนวทางใน
การจัดท า KM ในปี 2563 

5,084.21 

3 บันทึกภาพและถ่ายวดิีโอข้ันตอนการ
ด าเนินงาน "พัดสานบ้านแพรก" วันท่ี 17 
ธันวาคม 2561 ณ บ้านเลขท่ี 9 หมู่ 14 ต.
บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 

จัดท าหนั งสือมี ชีวิตอิ เล็กทรอนิกส์  เพื่ อ
ให้บริการและเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแก่ผู้ใช้บริการ 

214.00 

4 บันทึกภาพและถ่ายวดิีโอข้ันตอนการ
ด าเนินงาน "ดอกไมโ้สนหางไก่" วันท่ี 18 
ธันวาคม 2561 ณ บ้านเลขท่ี 12/1 หมู่ 5 
ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 

จัดท าหนั งสือมี ชีวิตอิ เล็กทรอนิกส์  เพื่ อ
ให้บริการและเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแก่ผู้ใช้บริการ 

138.00 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 
2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 38 (38th Wunca) 
วันท่ี 22 - 25 ม.ค.62 ณ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏภเูก็ต จ.ภูเก็ต 

รับทราบแนวทางการด าเนินกิจกรรมบนเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet), 
ศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา,  
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก  และได้รับฟัง
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware 
and Software 

3,743.33 

7 รับเกียรติบัตร และสัมมนา องค์กรลดโลก
ร้อน...ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเบอร์ 
5 วันท่ี 14 ก.พ.62 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย
เซ็นทารา ศูนยร์าชการ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ 

รับทราบประโยชน์จากการผลิตและใช้เสื้อผ้า 
Cool Mode  ซ่ึงเป็นเสือ้ผ้าท่ีสวมใส่สบาย ไม่ต้อง
รีด ลดพลังงานไฟฟ้า  โดยน ามาเป็นแนวทางใน
การลดการใช้พลังงานของการจัดท าห้องสมุดสี
เขียวต่อไป  ซ่ึงในครั้งน้ี ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รับเกียรติบัตรคูลโหมด
และโล่เสื้อประหยัดพลังงานเบอร์ 5 

500.00 

8 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนคิการให้บริการด้วยใจ ใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

9 ศึกษาดูงานโครงการ “การสร้างและพัฒนา
แผนการจดัการมหาวิทยาลยัด้วย
ประสบการณ์มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง วันท่ี 18 
มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์   

มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร พั ฒ น า สู่
มหาวิทยาลัยสีเขียวและหลักการจัดล าดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยเกณฑ์มาตรฐาน UI 
Green Metric World University Ranking 

- 

10 สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการดา้นการ
พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสเีขียว ครั้งท่ี 6 
ประจ าปี 2562 วันท่ี 28 - 31 มี.ค.62       
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการห้องสมุดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการ
ห้องสมุดสีเขียว  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ห้องสมุดสีเขียวและขยายเครือข่ายหน่วยงานอื่นๆ 
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

4,675.00 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

11 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 
เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจัดการบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้หลาย
หน้าท่ี  สามารถท างานแทนกันได้  และได้ศึกษาดู
งานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  ได้ทราบ
หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

12 อบรม เรื่อง “ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และ
การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อก าหนดระดับ
ต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น” 
วันท่ี 29 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนที 
เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ จ.กาญจนบุรี   

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการวเิคราะห์ค่า
งาน การเขียนคู่มือปฏิบตัิงานหลัก ในการขอ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้อยา่งถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

13 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านัก              
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพ  
หนีไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562                   
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

14 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน โดยให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
1. งานคัดเลือกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 
2. งานลงโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติและ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
3. งานติดสันและน าหนังสือขึ้นชั้น 
4. งานซ่อมหนังสือและกิจกรรม 
ระหว่างวันท่ี 24 – 26 มิถุนายน 2562          
ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

- 

15 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้        
เป็นแม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562        
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติท่ีดี สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีจิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแกนน า
ให้กับประชาชนจิตอาสาในการสร้างอุดมการณ์ 
สร้างจิตส านึก สร้างระเบียบวิจัย และเป็นไปตาม
พระบรมราโชบาย 

- 

16 ประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมดุสีเขียว 
ครั้งท่ี 6 (ประจ าปี 2562)  วันจันทร์ที่ 22 
กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

รับทราบ แนวทางการประเมินหอ้งสมุดสีเขียวในปี 
2562 ยังคงใช้เกณฑ์เดิมภายใต้เครือข่ายห้องสมุดสี
เขียว แต่ในปี 2563 จะเป็นไปภายใต้เครือข่าย
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย โดยจะมีการก าหนด
ระเบียบเกณฑ์การตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
และค่าใช้จ่ายอยา่งชัดเจน  และเครือข่ายจะเปลี่ยน
รูปแบบการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเป็น
ระบบออนไลน์ เปิดให้บันทึกข้อมูลได้แบบเรียลไทม์  
ท าให้สามารถจัดเตรียมขอ้มูลเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการประเมินในปี 2563 

965.00 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

17 อบรมเทคนิคการจัดซื้อจดัจ้าง การบริหาร
พัสดุภาครัฐ และแนวทางป้องกันการทุจริต 
รุ่นที่ 1  ระหว่างวันท่ี 5 – 6 สิงหาคม 
2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก   

เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจดั
จ้าง การบริหารพัสดตุามก าหนดราคากลาง
และราคาอ้างอิงพัสดุ แนวทางปฏบิัติและ
ข้อก าหนดในการเปิดเผยราคากลางพัสดุตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  เรยีนรู้
หลักเกณฑ์และวิธีการจดัซื้อจัดจา้ง “คุ้มค่า 
โปร่งใน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบ
ได้” กลยุทธ์ในการจัดซื้อจ้างให้ห่างจากความ
เสี่ยง 

- 

รวม 17,533.68 
 
19. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์ 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมหัวข้อ "ILL eBooks Sharing"  วันท่ี 
11 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
จันทรเกษม  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

รับทราบขั้นตอนการให้บริการยืม – คืน 
eBooks ผ่านกล่องสืบค้น EBSCO Discovery 
Service (EDS)  สามารถประชาสมัพันธ์และ
ให้บริการกับผู้ใช้บริการได ้

560.00 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพฒันาระบบ
และกลไกประกันคณุภาพการศึกษา วันท่ี 
17 - 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ 
อ.เข้าค้อ จ.เพชรบูรณ ์

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนบริหาร
ความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี และ
แนวทางในการจัดท า KM ในปี 2563 

5,084.21 

3 บันทึกภาพและถ่ายวดิีโอข้ันตอนการ
ด าเนินงาน "พัดสานบ้านแพรก" วันท่ี 17 
ธันวาคม 2561 ณ บ้านเลขท่ี 9 หมู่ 14 ต.
บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 

จัดท าหนั งสือมี ชีวิตอิ เล็กทรอนิกส์  เพื่ อ
ให้บริการและเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแก่ผู้ใช้บริการ 

214.00 

4 บันทึกภาพและถ่ายวิดีโอขั้นตอนการ
ด าเนินงาน "ดอกไม้โสนหางไก่" วันท่ี 18 
ธันวาคม 2561 ณ บ้านเลขท่ี 12/1 หมู่ 5      
ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

จัดท าหนั งสือมี ชีวิตอิ เล็กทรอนิ กส์  เพื่ อ
ให้บริการและเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแก่ผู้ใช้บริการ 

138.00 

5 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม   
เชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุด  
สีเขียว Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 
2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 38 (38th Wunca) 
วันท่ี 22 - 25 ม.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภเูก็ต จ.ภเูก็ต 

รับทราบแนวทางการด าเนินกิจกรรมบนเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet), 
ศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา,  
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก  และได้รับฟัง
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware 
and Software 

3,743.33 

7 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น จ านวน 4 ฐาน วันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ส านักหอสมดุ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

เรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูล Academic Search 
Complete, ฐานข้อมูล EBSCO Discovery 
Service Plus with Full Text  และ 
Computers & Applied Sciences Complete, 
ฐานข้อมูล eBooks on EBSCOhost และ
ฐานข้อมูล Emerald Management 92  โดยน า
ความรู้ดังกล่าวมาประชาสัมพันธ์และแนะน าการ
สืบค้นฐานข้อมูลกับผู้ใช้บริการ 

330.66 

8 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น ประจ าปีงบประมาณ 2562 
วันท่ี 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest 
Dissertation & Theses Global, ฐานข้อมูล 
ACM Digital Library, ฐานข้อมูล SpringerLink, 
ฐานข้อมูล Web of Science  และฐานข้อมูล 
ACS  โดยน าความรู้ดังกล่าวมาประชาสัมพันธ์
และแนะน าการสืบค้นฐานข้อมูลกับผู้ใช้บริการ 

661.33 

9 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนคิการให้บริการด้วยใจ ใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

10 ศึกษาดูงานโครงการ “การสร้างและพัฒนา
แผนการจดัการมหาวิทยาลยัด้วย
ประสบการณ์มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง วันท่ี 18 
มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์   

มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร พั ฒ น า สู่
มหาวิทยาลัยสีเขียวและหลักการจัดล าดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยเกณฑ์มาตรฐาน UI 
Green Metric World University Ranking 

- 

11 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 
เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุร ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจดัการบคุลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และ
ได้ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  
ได้ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

12 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนี
ไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

13 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

14 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานระบบ
จัดเก็บเอกสารในรูปอเิล็กทรอนิกส์ วันศุกร์
ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพ 

มีความรู้ความเข้าใจและได้แนวทางจัด
นิทรรศการห้องสมุดทั่วประเทศ เกี่ยวกับพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบรมราชจักรีวงศ์ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัวในวโรกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

716.66 

รวม 13,311.22 
 
20. นางศิริพร  แจ่มจ ารัส  ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 

 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพฒันาระบบ
และกลไกประกันคณุภาพการศึกษา วันท่ี 
17 - 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ 
อ.เข้าค้อ จ.เพชรบูรณ ์

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
แ ผนปฏิ บั ติ ร า ชก า ร ป ระจ า ปี  พ . ศ . 2 5 6 2 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนบริหารความ
เสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี และแนวทางใน
การจัดท า KM ในปี 2563 

5,084.21 

2 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ 
อาชีพผู้สูงอายุเพิ่มคุณค่าชีวิตยามชรา สร้าง
อาชีพผู้สูงอายุในด้านการจักสาน  ระหว่างวันท่ี 
19 – 20 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหันสัง อ.บางปะหัน                     
จ.พระนครศรีอยุธยา 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 
 

- 

3 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ 
อาชีพผู้สูงอายุเพิ่มคุณค่าชีวิตยามชรา สร้าง
อาชีพผู้สูงอายุในด้านการจักสาน ระหว่างวันท่ี 
20 ธันวาคม 2561 ณ เทศบาลต าบลบางนมโค 
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 
 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 
2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

5 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนคิการให้บริการด้วยใจ ใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

6 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 
เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุร ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจดัการบคุลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และ
ได้ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  
ได้ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

7 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนี
ไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

8 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน โดยให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
1. งานคัดเลือกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 
2. งานลงโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติและ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
3. งานติดสันและน าหนังสือขึ้นชั้น 
4. งานซ่อมหนังสือและกิจกรรม 
ระหว่างวันท่ี 24 – 26 มิถุนายน 2562           
ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

- 

9 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
ระหว่างวันท่ี 27 – 28 มิถุนายน 2562         
ณ โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ จ.อ่างทอง 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

10 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

11 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3 ระหว่างวันท่ี 30 – 
31 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลต าบลบาง
นมโค จ.พระนครศรีอยุธยา 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

- 

รวม 6,947.24 
 
21. นางศิริรัตน์  โพธิ์ภิรมย์  ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 

 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 
2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

2 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านัก             
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการให้บริการด้วยใจ    
ในยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562   
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

3 สัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสเนทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ และฟ้าใส 
หมอกสวย รสีอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ ์

ได้ เรียนรู้ ความเป็นมาของห้องสมุดสี เขียว,  
ลักษณะของห้องสมุดสีเขียว, มาตรฐานห้องสมุดสี
เขียว, การเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นห้องสมุด
สีเขียว, การขอรับการตรวจประเมินห้องสมุดสี
เขียว, การจะเป็น Smart Library, การอ่านของ
คนไทย,  เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  
ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และน าไปใช้ในการ
พัฒนางานได ้

6,371.42 

4 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ  
วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยให้ความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ ดังน้ี 
1. งานคัดเลือกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 
2. งานลงโปรแกรมระบบห้องสมดุอัตโนมัติ

และหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
3. งานติดสันและน าหนังสือข้ึนช้ัน 
4. งานซ่อมหนังสือและกจิกรรม 
ระหว่างวันท่ี 24 – 26 มิถุนายน 2562     
ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์           
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

- 

6 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

รวม 6,371.42 
 
22. นางสาวชลธชิา  สว่างอารมย์  ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
หลักสตูร "การบริหารสินทรัพย์" รุน่ท่ี 1 
วันท่ี 20 - 21 พฤศจิกายน 2561 ณ 
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลดั กรงุเทพฯ 

ได้ความรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของ
สินทรัพย์ ความหมายและกบวนการบริหาร
สินทรัพย์,  การจัดหาสินทรัพย์ (การจัดซ้ือจัด
จ้าง),  การควบคุมสินทรัพย์ (การเก็บและการ
บันทึก การเบิกจ่าย กายืม การบ ารุงรักษาและ
การตรวจสอบ), การบริจาคและการจ าหน่าย
สินทรัพย์, มาตรการท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน (คตง.) ก าหนดให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ  
และข้อบกพร่องด้านการเงิน บัญชี พัสดุ (การ
บริหารสินทรัพย์ ท่ีอาจได้รับการทักท้วงจากหน่วย
ตรวจสอบ 

5,032.50 

2 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 
2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 ศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
วันท่ี 10 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 

ศึ ก ษ า ดู ง า น เ กี่ ย ว กั บ ง า น ส า ร บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์  เรียนรู้วิธีการด าเนินงาน  การ
เข้าระบบ  การรับ-ส่งเอกสาร  รวมถึงได้ข้อมูล
ในการด าเนินการจัดซื้ อระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

112.22 

4 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนคิการให้บริการด้วยใจ ใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

5 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 
เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุร ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจดัการบคุลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และ
ได้ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  
ได้ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

6 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนี
ไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

7 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

รวม 7,007.75 
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23. นายสมชาย  เพ็ญสุข  ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 
2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 38 (38th Wunca) 
วันท่ี 22 - 25 ม.ค.62 ณ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏภเูก็ต จ.ภูเก็ต 

รับทราบแนวทางการด าเนินกิจกรรมบนเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) , 
ศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา,  
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก  และได้รับฟัง
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware 
and Software 

3,743.33 

3 สัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสเนทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ และฟ้าใส 
หมอกสวย รสีอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ ์

ได้ เรียนรู้ ความเป็นมาของห้องสมุดสี เขียว,  
ลักษณะของห้องสมุดสีเขียว, มาตรฐานห้องสมุดสี
เขียว, การเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นห้องสมุด
สีเขียว, การขอรับการตรวจประเมินห้องสมุดสี
เขียว, การจะเป็น Smart Library, การอ่านของ
คนไทย,  เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  
ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และน าไปใช้ในการ
พัฒนางานได ้

6,371.43 

4 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนิคการให้บริการด้วยใจ ในยุค
ไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

5 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ  
วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

6 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจ า 
รุ่นท่ี 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์  
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติท่ีดี สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีจิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแกนน า
ให้กับประชาชนจิตอาสาในการสร้างอุดมการณ์ 
สร้างจิตส านึก สร้างระเบียบวิจัย และเป็นไปตาม
พระบรมราโชบาย 

- 

รวม 10,114.76 
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24. นายสายันต์  ชิตถุง  ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 สังเกตการณ์ การตรวจประเมินหอ้งสมุด     
สีเขียว วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 ณ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์          
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ.ปทุมธานี 

เรียนรู้วิธีการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว  
ซึ่งมีทั้งวิธีตรวจจากเอกสาร จากสถานที่จริง
และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง  น ามา
เป็นแนวทางในการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 

351.11 

2 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 
2561    ณ อาคารบรรณราชนครนิทร์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

3 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนคิการให้บริการด้วยใจ ใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

4 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 
เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจัดการบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และ
ได้ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  
ได้ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  วันท่ี 14 มิถุนายน 2562               
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย 

- 

6 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนี
ไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
 

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกนัอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยให้ความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ ดังน้ี 
1. งานคัดเลือกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 
2. งานลงโปรแกรมระบบห้องสมดุอัตโนมัติ

และหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
3. งานติดสันและน าหนังสือข้ึนช้ัน 
4. งานซ่อมหนังสือและกจิกรรม 
ระหว่างวันท่ี 24 – 26 มิถุนายน 2562 ณ 
โรงเรียนวเิชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ อ.วังน้อย       
จ.พระนครศรีอยุธยา 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

- 

8 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

รวม 2,214.14 
 
25. นางสาวอัญชรีพร  เหลืองธรรมชาติ  ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 2561 ณ 
อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

2 สัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสเนทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ และฟ้าใส 
หมอกสวย รสีอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ ์

ได้เรียนรู้ความเป็นมาของห้องสมุดสีเขียว,  ลักษณะ
ของห้องสมุดสีเขียว, มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว, การ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการเป็นห้องสมุดสีเขียว, การ
ขอรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว, การจะเป็น 
Smart Library, การอ่านของคนไทย,  เครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  ได้เรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ และน าไปใช้ในการพัฒนางานได้ 

6,371.43 

3 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านัก                 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการให้บริการด้วยใจ  
ในยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562    
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกท่ีดีต่องานบริการ
และหน้าท่ีความรับผิดชอบ เข้าใจถึงความต้องการ
ของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งานบริการให้เกิด
ประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมท้ังสร้างภาพลักษณ์ท่ี
ดีให้กับองค์กร 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 
เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุร ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจัดการบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และ
ได้ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  
ได้ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

5 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

รวม 8,234.46 
 
26. นายสมยศ  เฉลยมณี  ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 
2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

2 สัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสเนทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ และฟ้าใส 
หมอกสวย รสีอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ ์

ได้เรียนรู้ความเป็นมาของห้องสมุดสีเขียว,  
ลักษณะของห้องสมุดสี เขี ยว,  มาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว, การเตรียมความพร้อมเพื่อ
การเป็นห้องสมุดสีเขียว, การขอรับการตรวจ
ประเมินห้องสมุดสีเขียว, การจะเป็น Smart 
Library, การอ่านของคนไทย,  เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุด  ได้เรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ และน าไปใช้ในการพัฒนางานได้ 

6,371.43 

3 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนคิการให้บริการด้วยใจ ใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 
เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา              
อ.ศรีราชา จ.ชลบรุ ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจัดการบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และ
ได้ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  
ได้ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

5 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านัก             
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบดับเพลงิและการ
อพยพหนีไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562                         
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

6 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562            
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

รวม 8,234.46 
 
27. นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อก าหนดระดับ
ต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
วันท่ี 3 - 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม          
เดอะรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท หัวหิน - ชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่า
งาน การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก ในการขอ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

2 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านัก          
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 
2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยสู่
สถานศึกษา”  วันท่ี 18 มกราคม 2562 
เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียม
ความพร้อมของตนเอง และมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเบื้องต้น 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนคิการให้บริการด้วยใจ ใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

5 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 
เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจัดการบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และ
ได้ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  
ได้ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

6 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยให้ความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ ดังน้ี 
1. งานคัดเลือกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 
2. งานลงโปรแกรมระบบห้องสมดุอัตโนมัติ

และหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
3. งานติดสันและน าหนังสือข้ึนช้ัน 
4. งานซ่อมหนังสือและกจิกรรม 
ระหว่างวันท่ี 24 – 26 มิถุนายน 2562 ณ 
โรงเรียนวเิชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

- 

7 เป็นวิทยากร โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
ระหว่างวันท่ี 27 – 28 มิถุนายน 2562 ณ 
โรงเรียนวดัโพธิวงษ์ จ.อ่างทอง 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

- 

8 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

รวม 1,863.03 
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28. นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธิ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
7 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อก าหนดระดับ
ต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
วันท่ี 3 - 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรี
เจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท หัวหิน - ชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่า
งาน การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก ในการขอ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพฒันาระบบ
และกลไกประกันคณุภาพการศึกษา วันท่ี 
17 - 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ 
อ.เข้าค้อ จ.เพชรบูรณ ์

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
แ ผนปฏิ บั ติ ร า ชก า ร ป ระจ า ปี  พ . ศ . 2 5 6 2 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนบริหารความ
เสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี และแนวทางใน
การจัดท า KM ในปี 2563 

5,084.21 

3 อบรมโปรแกรม Adobe Photoshop CC วันท่ี 
31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561                 
ณ โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ           
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

น ามาใช้ในการพัฒนาการจัดท าเว็บไซต์ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

492 

4 อบรมโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 
วันท่ี 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียน
สร้างเสริมทักษะการออกแบบ เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

น ามาใช้ในการพัฒนาการจัดท าเว็บไซต์ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5,980 

5 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านัก          
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 
2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

6 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนิคการให้บริการด้วยใจ ในยุค
ไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

7 สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการดา้นการ
พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสเีขียว ครั้งท่ี 6 
ประจ าปี 2562 วันท่ี 28 - 31 มี.ค.62 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิ
พระเกียตริ จ.สกลนคร 

ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการห้องสมุดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการ
ห้องสมุดสีเขียว  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ห้องสมุดสีเขียวและขยายเครือข่ายหน่วยงานอื่นๆ 
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

4,675 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

8 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 
เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจัดการบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และ
ได้ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  
ได้ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

9 อบรม เรื่อง “ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน 
และการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงข้ึน” วันท่ี 29 – 31 พฤษภาคม 
2562 ณ โรงแรมนที เดอะ รเิวอรฟ์ร้อนท์ 
จ.กาญจนบุรี   

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการวเิคราะห์    
ค่างาน การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก ในการ
ขอก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้อยา่งถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

10 สัมมนาหัวข้อ "การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด 
: คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน 
วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

มีแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดให้
ตอบรับยุทธศาสตร์ด้าน  Knowledge and 
Resource Sharing 

394.28 

11 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนี
ไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

12 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

รวม 18,488.52 
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29. นายเจษฎา  สุขสมพืช  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา วันท่ี 24 
พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 31112  อาคาร 
100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ถ่ายทอดสูผู่้เข้าร่วมอบรม 

- 

2 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทาง
วิชาการเพื่อการสนับสนุนและพัฒนา
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย 
วันท่ี 17 ธันวาคม 2561 ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา กรุงเทพฯ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อ
การสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและวิจัย  มีการให้บริการระบบ
เครือข่ายการสื่อสาร (UniNet)  เพื่อให้บริการ
ระบบสื่อสารความเร็วสูงที่มีคุณภาพ เพียงพอ
เหมาะสม ส าหรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมการ
เรียน   การสอนและการวิจัย 

621.66 

3 เป็นวิทยากรอบรมการเข้าใช้งานระบบการ
ลงทะเบียนออนไลน์ และการเข้าใช้งาน 
Google Classroom วันท่ี 23 ธันวาคม 
2561 ณ ห้อง 31104  อาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร ์

น าความรู้  ค วามสามรถ  ทั กษะ ในการ
ปฏิบัติงาน ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมอบรม 

- 

4 ศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
วันท่ี 10 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 

ศึ ก ษ า ดู ง า น เ กี่ ย ว กั บ ง า น ส า ร บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์  เรียนรู้วิธีการด าเนินงาน  การ
เข้าระบบ  การรับ-ส่งเอกสาร  รวมถึงได้ข้อมูล
ในการด าเนินการจัดซื้อระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

112.22 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยสู่
สถานศึกษา”  วันท่ี 18 มกราคม 2562 
เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียม
ความพร้อมของตนเอง และมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเบื้องต้น 

- 

6 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านัก         
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการให้บริการ
ด้วยใจ ในยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 
มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก   
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

7 ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจระบบ
สารสนเทศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (IT TCAS62) วันท่ี 26 
มี.ค.62 ณ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

ร่วมรับฟังการช้ีแจงและสร้างความเข้าใจ
ระบบสารสนเทศการคัดเลือกกลางบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS62) รอบที่ 
2 โควตา รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 
แอดมิชช่ัน และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ  ซึ่ง
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
หน้าท่ีในการดูแลระบบสารสนเทศดังกล่าว 

616.67 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

8 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 
เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจัดการบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และ
ได้ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  
ได้ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

9 สัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพฒันาระบบ
ศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยดีิจทิัล วันท่ี 
8 พ.ค.62 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยร์าชการ 
แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 

ไ ด้ ค ว า ม รู้ ใ น เ รื่ อ ง   IPv6 Trend and 
Technology Update  เพื่อน ามาพัฒนาการ
ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและ
บริการที่รองรับ IPv6  ซึ่งในครั้งนี้ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รับรางวลั  
IVv6 Award 2018  ประจ าปี พ.ศ.2561  ด้วย 

993.33 

10 สัมมนาหัวข้อ "การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด 
: คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน 
วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

มีแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดให้
ตอบรับยุทธศาสตร์ด้าน  Knowledge and 
Resource Sharing 

394.28 

11 เป็นวิทยากรอบรม การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ Google 
Classroom วันท่ี 11 มิถุนายน 2562          
ณ ห้อง 31104  อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร ์

น าความรู้  ค วามสามรถ  ทั กษะ ในการ
ปฏิบัติงาน ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมอบรม 

- 

12 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่จติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

13 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานระบบ
จัดเก็บเอกสารในรูปอเิล็กทรอนิกส์ วันศุกร์
ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพ 

มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบจัดเก็บ
เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานและข้อตกลงความ
ร่วมมือ และพัฒนาความร่วมมือต่อยอด
แนวคิดในการด าเนินโครงการจัดเก็บเอกสาร
ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital 
Collection)  ส าหรับการเช่ือมโยงเพื่อการ
ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ 

716.67 

รวม 5,317.86 
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30. นายอ านาจ  แก้วภูผา  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการรับเข้ารอบ 
1 และรอบ 2 การคัดเลือกกลางบุคคลเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 
Requirements : T-REQ)  วันท่ี 1 ต.ค.61 ณ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 

เรียนรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูลการับเข้า รอบ 1 
และรอบ 2 การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS Requirements : T-
REQ)  วิธีการกรอกข้อมูล โดยน ามาใช้ในการดูแล
ระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย  

895 

2 อบรมทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการจัดท า
คู่มือปฏิบัติงานหลัก เพ่ือก าหนดระดับต าแหน่ง
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  วันที่ 3 - 5 
ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ าบีช    
รีสอร์ท หัวหิน - ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่างาน 
การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก ในการขอก าหนด
ระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกประกันคุณภาพการศึกษา วันท่ี 17 - 
19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ อ.เข้าค้อ 
จ.เพชรบูรณ์ 

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
แ ผนปฏิ บั ติ ร า ชก า ร ป ระจ า ปี  พ . ศ . 2 5 6 2 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนบริหารความ
เสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี และแนวทางใน
การจัดท า KM ในปี 2563 

5,084.21 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเว็บแอปพลิเค
ชันแบบ MVC Laravel Framework" วันท่ี 28 
- 30 พ.ย.61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี 

มีความเข้าใจกระบวนการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
ด้ ว ย  Laravel Framework แ ละพื้ น ฐ า นก า ร
พัฒนา MVC Web Application  สามารถใช้งาน 
Blade Template Engine   สามารถจั ดก า ร
ตารางฐานข้อมูลโดยใช้ Migrations  และสามารถ
จัดการข้อมูลโดยใช้ Eloquent ORM  ได ้

7,740 

5 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านัก          
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 
2561  ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสร้างความตระหนักในการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวและการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

6 ศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
วันท่ี 10 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
เรียนรู้วิธีการด าเนินงาน  การเข้าระบบ  การรับ-
ส่งเอกสาร  รวมถึงได้ข้อมูลในการด าเนินการ
จัดซ้ือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

112.22 

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินกิจกรรม
บนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนา
การศึกษา ครั้งท่ี 38 (38th Wunca) วันท่ี 22 - 
25 ม.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต          
จ.ภูเก็ต 

รับทราบแนวทางการด าเนินกิจกรรมบนเครือข่าย
สารสนเทศเพื่ อพัฒนาการศึกษา (UniNet) , 
ศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา,  
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก  และได้รับฟัง
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware 
and Software 

3,743.34 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

8 เป็นวิทยากรอบรมการออกแบบ/แก้ไข
เว็บไซตด์้วยภาษา HTML ส าหรับผู้เริม่ต้น
ใช้งาน วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ถ่ายทอดสูผู่้เข้าร่วมอบรม 

- 

9 อบรมการใช้งานระบบ ThaiJO ระหว่าง
วันท่ี 6 – 8 มี.ค.62 ณ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต   

มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ 
ThaiJO 2.0  ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่พัฒนาจาก
ระบบเดิม 

- 

10 ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจระบบ
สารสนเทศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (IT TCAS62) วันท่ี 26 
มี.ค.62 ณ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

ร่วมรับฟังการช้ีแจงและสร้างความเข้าใจ
ระบบสารสนเทศการคัดเลือกกลางบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS62) รอบที่ 
2 โควตา รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 
แอดมิชช่ัน และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ  ซึ่ง
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
หน้าท่ีในการดูแลระบบสารสนเทศดังกล่าว 

616.67 

11 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 
เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุร ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจัดการบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และ
ได้ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  
ได้ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

12 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าข้อมูลรายบุคคล
อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันท่ี 24 มิ.ย.
62 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 

รับทราบนโยบายและแนวทางการจัดท าข้อมูล
รายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อ
จะได้เข้าใจตรงกันและเห็นความส าคัญของ
การจัดส่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และตรงตามมาตรฐานข้อมูลกลางที่ก าหนด 

606.67 

13 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้          
เป็นแม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

14 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานการคัดเลือก
กลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(TCAS) วันท่ี 22 ก.ค.62 ณ อาคาร
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

รับทราบผลการด าเนินงานและวางแผนการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปี 2562                
ซึ่งช่วยในการวางแผนการด าเนินงานเนื่องจาก
ทราบก าหนดเวลาในการส่งข้อมูลต่างๆ 

120.00 

รวม 20,781.14 
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31. นายกสิพงษ์  กสิพันธ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อก าหนดระดับ
ต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
วันท่ี 3 - 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรี
เจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท หัวหิน - ชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่า
งาน การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก ในการขอ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

2 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านัก           
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 
2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยสู่
สถานศึกษา”  วันท่ี 18 มกราคม 2562 
เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียม
ความพร้อมของตนเอง และมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเบื้องต้น 

- 

4 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนคิการให้บริการด้วยใจ ใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

5 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 
เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจัดการบุคลากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้หลาย
หน้าท่ี  สามารถท างานแทนกันได้  และได้ศึกษาดู
งานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  ได้ทราบ
หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  วันท่ี 14 มิถุนายน 2562              
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย 

- 

7 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

รวม 1,863.03 
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32. นายอนนต์  พงษ์สวัสดิ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อก าหนดระดับ
ต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
วันท่ี 3-5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ 
ชะอ า บีช รีสอร์ท หัวหิน-ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่างาน 
การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก ในการขอก าหนด
ระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกประกันคุณภาพการศึกษา วันท่ี 17 - 
19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ อ.เข้าค้อ 
จ.เพชรบูรณ์ 

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
แ ผนปฏิ บั ติ ร า ชก า ร ป ระจ า ปี  พ . ศ . 2 5 6 2 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนบริหารความ
เสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี และแนวทางใน
การจัดท า KM ในปี 2563 

5,084.21 

3 เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง การใช้ภาพใน
การสื่อความหมายด้านวัฒนธรรมไทยและ
สังคม และการฝึกถ่ายภาพ Landscape วันท่ี 
29 พฤศจิกายน 2561  เวลา 07.00 – 18.00 
น. ณ สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ จ.
นครนายก 

น าความรู้ ความสามรถ ทักษะในการปฏิบัติงาน 
ถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมรับฟัง 
 

- 

4 บันทึกภาพและถ่ายวิดีโอขั้นตอนการ
ด าเนินงาน "พัดสานบ้านแพรก" วันท่ี 17 
ธันวาคม 2561 ณ บ้านเลขท่ี 9 หมู่ 14 ต.บ้าน
ใหม่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 

จัดท าหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการ
และเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่
ผู้ใช้บริการ 

214.00 

5 บันทึกภาพและถ่ายวิดีโอขั้นตอนการ
ด าเนินงาน "ดอกไม้โสนหางไก่" วันท่ี 18 
ธันวาคม 2561 ณ บ้านเลขท่ี 12/1 หมู่ 5      
ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

จัดท าหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการ
และเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่
ผู้ใช้บริการ 

138.00 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยสู่
สถานศึกษา”  วันท่ี 18 มกราคม 2562 เวลา 
08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียมความ
พร้อมของตนเอง และมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานเบื้องต้น 

- 

7 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนิคการให้บริการด้วยใจ ในยุค
ไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกท่ีดีต่องานบริการ
และหน้าท่ีความรับผิดชอบ  เข้าใจถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งานบริการให้
เ กิ ดประสิทธิ ภ าพและยั่ งยืน  ร วม ท้ั งสร้ า ง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร 

- 

8 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจ า 
รุ่นท่ี 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์  
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติท่ีดี สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีจิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแกนน า
ให้กับประชาชนจิตอาสาในการสร้างอุดมการณ์ 
สร้างจิตส านึก สร้างระเบียบวิจัย และเป็นไปตาม
พระบรมราโชบาย 

- 

รวม 5,436.21 
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33. นางสาวมัทนียา หามาลัย  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการรับเข้ารอบ 
1 และรอบ 2 การคัดเลือกกลางบุคคลเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 
Requirements : T-REQ)  วันท่ี 1 ต.ค.61 ณ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 

เรียนรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูลการับเข้า รอบ 1 
และรอบ 2 การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS Requirements : T-
REQ)  วิธีการกรอกข้อมูล โดยน ามาใช้ในการดูแล
ระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย  

895.00 

2 อบรมทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อก าหนดระดับ
ต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
วันท่ี 3 - 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรี
เจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท หัวหิน - ชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่างาน 
การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก ในการขอก าหนด
ระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

3 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 2561 ณ 
อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสร้างความตระหนักในการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวและการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

4 ศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
วันท่ี 10 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
เรียนรู้วิธีการด าเนินงาน  การเข้าระบบ  การรับ-
ส่งเอกสาร  รวมถึงได้ข้อมูลในการด าเนินการ
จัดซ้ือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

112.22 

5 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านัก      วิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนิคการให้บริการด้วยใจ ในยุค
ไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกท่ีดีต่องานบริการ
และหน้าท่ีความรับผิดชอบ  เข้าใจถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งานบริการให้
เ กิ ดประสิทธิ ภ าพและยั่ งยืน  ร วม ท้ั งสร้ า ง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร 

- 

6 ศึกษาดูงานโครงการ “การสร้างและพัฒนา
แผนการจัดการมหาวิทยาลัยด้วยประสบการณ์
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง วันท่ี 18 มีนาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์   

มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสี
เขียวและหลักการจัดล าดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ด้วยเกณฑ์มาตรฐาน UI Green Metric World 
University Ranking 

- 

7 ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจระบบ
สารสนเทศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (IT TCAS62) วันท่ี 26 มี.ค.
62 ณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

ร่วมรับฟังการชี้แจงและสร้างความเข้าใจระบบ
สารสนเทศการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS62) รอบท่ี 2 โควตา 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน รอบท่ี 4 แอดมิชชั่น และ
รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ  ซ่ึงส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าท่ีในการดูแลระบบ
สารสนเทศดังกล่าว 

616.67 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

8 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 
เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจัดการบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และ
ได้ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  
ได้ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

9 สัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพฒันาระบบ
ศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยดีิจทิัล วันท่ี 
8 พ.ค.62 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยร์าชการ 
แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 

ไ ด้ ค ว า ม รู้ ใ น เ รื่ อ ง   IPv6 Trend and 
Technology Update  เพื่อน ามาพัฒนาการ
ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและ
บริการที่รองรับ IPv6  ซึ่งในครั้งนี้ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รับรางวลั  
IVv6 Award 2018  ประจ าปี พ.ศ.2561  ด้วย 

993.33 

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าข้อมูลรายบุคคล
อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันท่ี 24 มิ.ย.
62 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 

รับทราบนโยบายและแนวทางการจัดท าข้อมูล
รายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อ
จะได้เข้าใจตรงกันและเห็นความส าคัญของ
การจัดส่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และตรงตามมาตรฐานข้อมูลกลางท่ีก าหนด 

606.67 

11 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562        
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

12 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานการคัดเลือก
กลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(TCAS) วันท่ี 22 ก.ค.62 ณ อาคาร
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

รับทราบผลการด าเนินงานและวางแผนการ
คั ด เ ลื อ ก ก ล า ง บุ ค ค ล เ ข้ า ศึ ก ษ า ใ น
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปี 2562 ซึ่งช่วยใน
การวางแผนการด าเนินงานเนื่องจากทราบ
ก าหนดเวลาในการส่งข้อมูลต่างๆ 

120.00 

13 ประชุมการด าเนินงานคดัเลือกกลางบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) วันท่ี 
10 กันยายน 2562 ณ อาคารส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

รับทราบแนวทางการด า เนินงาน  TCAS 
ประจ าปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งได้รับการ
อบรมวิธีการและขั้นตอนของการจัดท าข้อมูล
ต่างๆ ร่วมกัน 

120.00 

รวม 4,333.59 
 
 
 
 
 



100 
 

 

34. นายณเรศณ์  จิตรัตน์  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมทบทวนการวิเคราะห์คา่งาน และการ
จัดท าคู่มือปฏิบตัิงานหลัก เพื่อก าหนดระดับ
ต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
วันท่ี 3 - 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรี
เจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท หัวหิน - ชะอ า 
จังหวัดเพชรบุร ี

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่า
งาน การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก ในการขอ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพฒันาระบบ
และกลไกประกันคณุภาพการศึกษา วันท่ี 
17 - 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ 
อ.เข้าค้อ จ.เพชรบูรณ ์

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนบริหาร
ความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี และ
แนวทางในการจัดท า KM ในปี 2563 

5,084.21 

3 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทาง
วิชาการเพื่อการสนับสนุนและพัฒนา
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย 
วันท่ี 17 ธันวาคม 2561 ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา กรุงเทพฯ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อ
การสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและวิจัย  มีการให้บริการระบบ
เครือข่ายการสื่อสาร (UniNet)  เพื่อให้บริการ
ระบบสื่อสารความเร็วสูงที่มีคุณภาพ เพียงพอ
เหมาะสม ส าหรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมการ
เรียน   การสอนและการวิจัย 

621.67 

4 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านัก         
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพฒันา
ห้องสมุดสีเขียว Green Library”  วันท่ี 23 
ธันวาคม 2561 ณ อาคารบรรณราช
นครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยสู่
สถานศึกษา”  วันท่ี 18 มกราคม 2562 
เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียม
ความพร้อมของตนเอง และมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเบื้องต้น 

- 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 38 (38th Wunca) 
วันท่ี 22 - 25 ม.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภเูก็ต จ.ภเูก็ต 

รับทราบแนวทางการด าเนินกิจกรรมบนเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) , 
ศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา,  
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก  และได้รับฟัง
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware 
and Software 

3,743.33 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนิคการให้บริการด้วยใจ ในยุค
ไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562          
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกท่ีดีต่องานบริการ
และหน้าท่ีความรับผิดชอบ  เข้าใจถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งานบริการให้
เ กิ ดประสิทธิ ภ าพและยั่ งยืน  ร วม ท้ั งสร้ า ง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร 

- 

8 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 
เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจัดการบุคลากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้หลาย
หน้าท่ี  สามารถท างานแทนกันได้  และได้ศึกษาดู
งานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  ได้ทราบ
หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

9 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ  
วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลท่ีทุกคนรับรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกิดอัคคีภัย  มีความเข้าใจถึงสาเหตุและ
การป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมินสถานการณ์
และอพยพหนีไฟเม่ือเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง 

- 

10 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจ า 
รุ่นท่ี 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์  
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติท่ีดี สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีจิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแกนน า
ให้กับประชาชนจิตอาสาในการสร้างอุดมการณ์ 
สร้างจิตส านึก สร้างระเบียบวิจัย และเป็นไปตาม
พระบรมราโชบาย 

- 

รวม 11,312.24 
 
35. นายมานิช  โชติช่วง  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยสู่
สถานศึกษา”  วันท่ี 18 มกราคม 2562 
เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียม
ความพร้อมของตนเอง และมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเบื้องต้น 

- 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 38 (38th Wunca) 
วันท่ี 22 - 25 ม.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภเูก็ต จ.ภเูก็ต 

รับทราบแนวทางการด าเนินกิจกรรมบนเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) , 
ศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา,  
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก  และได้รับฟัง
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware 
and Software 

3,743.33 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 
2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

4 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนคิการให้บริการด้วยใจ ใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

5 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 
เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจัดการบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และ
ได้ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  
ได้ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

6 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนี
ไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

7 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้       
เป็นแม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562    
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

8 สัมมนา ASEAN Smart Cities Network 
(ASCN) Conference and Exhibition 
2019 วันท่ี 22 สิงหาคม 2562 ณ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรลัเวิลด์ กรุงเทพฯ 

เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ  และน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

1,083.34 

รวม 6,689.70 
 
 
 
 



103 
 

 

36. นายวรพจน์  วรนุช  ต าแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
   

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อก าหนดระดับ
ต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
วันท่ี 3 - 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรี
เจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท หัวหิน - ชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่างาน 
การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก ในการขอก าหนด
ระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกประกันคุณภาพการศึกษา วันท่ี 17 - 
19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ อ.เข้าค้อ 
จ.เพชรบูรณ์ 

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
แ ผนปฏิ บั ติ ร า ชก า ร ป ระจ า ปี  พ . ศ . 2 5 6 2 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนบริหารความ
เสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี และแนวทางใน
การจัดท า KM ในปี 2563 

5,084.21 

3 บันทึกภาพและถ่ายวิดีโอขั้นตอนการ
ด าเนินงาน "พัดสานบ้านแพรก" วันท่ี 17 
ธันวาคม 2561 ณ บ้านเลขท่ี 9 หมู่ 14 ต.บ้าน
ใหม่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 

จัดท าหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการ
และเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่
ผู้ใช้บริการ 

214.00 

4 บันทึกภาพและถ่ายวิดีโอขั้นตอนการ
ด าเนินงาน "ดอกไม้โสนหางไก่" วันท่ี 18 
ธันวาคม 2561 ณ บ้านเลขท่ี 12/1 หมู่ 5      
ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

จัดท าหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการ
และเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่
ผู้ใช้บริการ 

138.00 

5 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 2561    
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสร้างความตระหนักในการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวและการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยสู่
สถานศึกษา”  วันท่ี 18 มกราคม 2562 เวลา 
08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียมความ
พร้อมของตนเอง และมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานเบื้องต้น 

- 

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561”  
วันท่ี 31 มกราคม 2562  เวลา 08.30 – 12.00 
น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม แสดง
ความคิดเพื่อประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

- 

8 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เทคนิคการให้บริการด้วยใจ ในยุคไทยแลนด์ 
4.0” วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม        
ต้นโมก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกท่ีดีต่องานบริการ
และหน้าท่ีความรับผิดชอบ  เข้าใจถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งานบริการให้
เ กิ ดประสิทธิ ภ าพและยั่ งยืน  ร วม ท้ั งสร้ า ง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

9 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 
เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจัดการบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และ
ได้ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  
ได้ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

10 อบรม เรื่อง “ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน 
และการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงข้ึน” วันท่ี 29 – 31 พฤษภาคม 
2562 ณ โรงแรมนที เดอะ รเิวอรฟ์ร้อนท์ 
จ.กาญจนบุรี   

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการวเิคราะห์ค่า
งาน การเขียนคู่มือปฏิบตัิงานหลัก ในการขอ
ก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้อยา่งถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- 

11 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

รวม 7,299.24 
 
37. นายสายชน  คงคะพันธ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 สังเกตการณ์ การตรวจประเมินหอ้งสมุด    
สีเขียว วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 ณ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  จ.ปทุมธาน ี

เรียนรู้วิธีการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว  
ซึ่งมีทั้งวิธีตรวจจากเอกสาร จากสถานที่จริง
และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง  น ามา
เป็นแนวทางในการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
 

351.11 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพฒันาระบบ
และกลไกประกันคณุภาพการศึกษา วันท่ี 
17 - 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ 
อ.เข้าค้อ จ.เพชรบูรณ ์

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนบริหาร
ความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี และ
แนวทางในการจัดท า KM ในปี 2563 

5,084.21 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยสู่
สถานศึกษา”  วันท่ี 18 มกราคม 2562 
เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียม
ความพร้อมของตนเอง และมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเบื้องต้น 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561”  วันท่ี 31 มกราคม 2562  เวลา 
08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม แสดง
ความคิดเพื่อประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

- 

5 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนคิการให้บริการด้วยใจ ใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

6 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 
เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจัดการบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และ
ได้ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  
ได้ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย 

- 

8 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนี
ไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562                 
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

9 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้           
เป็นแม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

รวม 7,298.35 
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38. นายธีระ  เอ็งวงษ์ตระกูล  ต าแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 
2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยสู่
สถานศึกษา”  วันท่ี 18 มกราคม 2562 
เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียม
ความพร้อมของตนเอง และมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเบื้องต้น 

- 

3 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนคิการให้บริการด้วยใจ ใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

4 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 
เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 1อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจัดการบุคลากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้หลาย
หน้าท่ี  สามารถท างานแทนกันได้  และได้ศึกษาดู
งานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  ได้ทราบ
หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  วันท่ี 14 มิถุนายน 2562            
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย 

- 

6 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ  
วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

7 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

รวม 1,863.03 
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39. นายอ าพล  เกิดชนะ  ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านัก      
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพฒันา
ห้องสมุดสีเขียว Green Library”  วันที่ 23 
ธันวาคม 2561 ณ อาคารบรรณราช
นครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยสู่
สถานศึกษา”  วันท่ี 18 มกราคม 2562 
เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   

มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียม
ความพร้อมของตนเอง และมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเบื้องต้น 

- 

3 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านัก             
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการให้บริการ
ด้วยใจ ในยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 
มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  วันท่ี 14 มิถุนายน 2562           
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย 

- 

5 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนี
ไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562                  
ณ หอ้งประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

6 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562           
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอดุมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

รวม - 
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40. นายเจษฎา  พานแก้ว  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านัก      
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพฒันา
ห้องสมุดสีเขียว Green Library”  วันท่ี 23 
ธันวาคม 2561 ณ อาคารบรรณราช
นครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนัก          
ในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานห้องสมุด          
สีเขียวและการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

- 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  วันท่ี 14 มิถุนายน 2562                  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย 

- 

3 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่จติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

รวม - 
 

41. นางนงรักษ์  เกษมสังข์  ต าแหน่ง  คนงาน 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 2561 ณ 
อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

2 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 
เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 1อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจัดการบุคลากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้หลาย
หน้าท่ี  สามารถท างานแทนกันได้  และได้ศึกษาดู
งานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  ได้ทราบ
หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 

3 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  วันท่ี 
13 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี   

พัฒนางานส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุน
วิชาการ ส่งเสริมและกระตุ้นการพฒันาผลการ
ปฏิบัติงานให้มีคณุภาพ  และน าแนวปฏิบัติที่ดี
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

- 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนี
ไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

5 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พมิพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

รวม 1,863.03 
 
42. นางบุปผา  ชมวงษ์  ต าแหน่ง  คนงาน 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านัก         
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพฒันา
ห้องสมุดสีเขียว Green Library”  วันท่ี 23 
ธันวาคม 2561 ณ อาคารบรรณราช
นครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

2 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  วันท่ี 13 – 14 พฤษภาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี             
จ.เพชรบุรี   

พัฒนางานส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุน
วิชาการ ส่งเสริมและกระตุ้นการพฒันาผลการ
ปฏิบัติงานให้มีคณุภาพ  และน าแนวปฏิบัติที่ดี
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

3 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ  
วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลทีทุ่กคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

4 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจ า 
รุ่นท่ี 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์  
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติท่ีดี สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีจิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแกนน า
ให้กับประชาชนจิตอาสาในการสร้างอุดมการณ์ 
สร้างจิตส านึก สร้างระเบียบวิจัย และเป็นไปตาม
พระบรมราโชบาย 

- 

รวม - 
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43. นางเบญจา  ผลโต  ต าแหน่ง  คนงาน 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านัก         
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 
2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสร้างความตระหนักในการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวและการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

2 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  วันท่ี 
13 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี           จ.เพชรบุรี   

พัฒนางานส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ให้มีคุณภาพ  และน าแนวปฏิบัติท่ีดีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

- 

3 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ  
วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลท่ีทุกคนรับรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกิดอัคคีภัย  มีความเข้าใจถึงสาเหตุและ
การป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมินสถานการณ์
และอพยพหนีไฟเม่ือเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง 

- 

4 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจ า 
รุ่นท่ี 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ”์  
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติท่ีดี สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีจิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแกนน า
ให้กับประชาชนจิตอาสาในการสร้างอุดมการณ์ 
สร้างจิตส านึก สร้างระเบียบวิจัย และเป็นไปตาม
พระบรมราโชบาย 

- 

รวม - 
 
44. นางจินดา  ไพยกาล  ต าแหน่ง  คนงาน 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านัก            
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบดับเพลงิและการ
อพยพหนีไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562         
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

2 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562           
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

รวม - 
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45. นางพลอยนภสั  เพ็ชรวงษ์  ต าแหน่ง  คนงาน 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านัก         
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพฒันา
ห้องสมุดสีเขียว Green Library”  วันท่ี 23 
ธันวาคม 2561 ณ อาคารบรรณราช
นครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

2 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  วันท่ี 13 – 14 พฤษภาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี           
จ.เพชรบุรี   

พัฒนางานส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุน
วิชาการ ส่งเสริมและกระตุ้นการพฒันาผลการ
ปฏิบัติงานให้มีคณุภาพ  และน าแนวปฏิบัติที่ดี
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

- 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  วันท่ี 14 มิถุนายน 2562               
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย 

- 

4 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนี
ไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

5 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

รวม - 
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46. นางสาวสมศรี  รัมมะมนต์  ต าแหน่ง  คนงาน 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านัก         
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพฒันา
ห้องสมุดสีเขียว Green Library”  วันท่ี 23 
ธันวาคม 2561 ณ อาคารบรรณราช
นครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

2 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านัก          
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบดับเพลงิและการ
อพยพหนีไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562           
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

3 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

รวม - 
 
47. นางมาลี  ร่ืนรมย์  ต าแหน่ง  คนงาน 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านัก           
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพฒันา
ห้องสมุดสีเขียว Green Library”  วันท่ี 23 
ธันวาคม 2561 ณ อาคารบรรณราช
นครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

2 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 
เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 1อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุร ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจัดการบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และ
ได้ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  
ได้ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  วันท่ี 13 – 14 พฤษภาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี           
จ.เพชรบุรี   

พัฒนางานส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุน
วิชาการ ส่งเสริมและกระตุ้นการพฒันาผลการ
ปฏิบัติงานให้มีคณุภาพ  และน าแนวปฏิบัติที่ดี
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

- 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย 

- 

5 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านัก            
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบดับเพลงิและการ
อพยพหนีไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562            
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

6 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นท่ี 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้           
เป็นแม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

รวม 1,863.03 
 
48. นางอุษา  บุญโสม  ต าแหน่ง  คนงาน 

 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 
2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

2 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันท่ี 30 
เม.ย. - 1 พ.ค.62 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 1อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุร ี

ศึกษาดูงานและเรียนรู้วิธีการท างานและการ
บริหารจัดการบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ  เช่น 1 คน ท าได้
หลายหน้าที่  สามารถท างานแทนกันได้  และ
ได้ศึกษาดูงานในส่วนของงานห้องสมุดสีเขียว  
ได้ทราบหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

1,863.03 
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ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนี
ไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

4 อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร
ประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบา้ เป็น
แม่พิมพ”์  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีจติอาสาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป็นแกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการ
สร้างอุดมการณ์ สร้างจติส านึก สรา้งระเบียบ
วิจัย และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย 

- 

รวม 1,863.03 
 
49. นายทิพย์  รามคุณ  ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

ล าดับที ่
รายละเอียดเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
การน าความรู้ไปใช้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว Green Library”  วันท่ี 23 ธันวาคม 
2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว  และสรา้งความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหอ้งสมุดสี
เขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- 

2 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนคิการให้บริการด้วยใจ ใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0” วันท่ี 6 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกที่ดีต่องาน
บริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งาน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

- 

3 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนี
ไฟ  วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ก าหนดจุดรวมพลทีทุ่กคนรบัรู้ และสามารถไป
รวมกันมีเกดิอัคคีภัย  มคีวามเข้าใจถึงสาเหตุ
และการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมิน
สถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

- 

รวม - 
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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  
3. กำรติดตำมประเมินผลประสิทธิภำพกำรท ำงำน
ของบุคลำกร 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
การ

ด าเนินการ 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร    

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  

3.4  ส่งเสริมให้ด ำเนินกำรเสริมสร้ำง
สุขภำพ เพื่อให้บุคลำกรมีสุขภำพที่ดี 

2 .  ร้ อยละควำม พึง
พอใจของบุคลำกรที่มี
ต่อกำรจัดสวัสดิกำร 

ร้อยละ 75 -   ในปีงบประมำณ 2562  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  เนื่องจำก  
ภำระงำนจ ำนวนมำกของบุคลำกร และสถำนที่ไม่
เอ้ืออ ำนวย 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
การ

ด าเนินการ 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร    

3.5  ส่งเสริมให้บุคลำกรมีรำยได้เสริม ร้อยละของบุคลำกรที่มี
รำยได้เพ่ิม 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 8   จัดกิจกรรมตลำดนัดสินค้ำรำคำถูก  ท ำให้บุคลำกรมี
รำยได้เพ่ิมดังนี ้

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

 

จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรมตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 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  

 


