
สรุปการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ล าดับที ่ หัวข้ออบรม/ประชุม/สมัมนา 
รายชื่อผู้เข้าร่วม อบรม/ประชุม/

สัมมนา 
วันที ่ สถานที ่ ผลการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สมัมนา งบประมาณ 

1 ประชุมเพื่ออบรมวิธีการและขั้นตอนการ
จัดท าข้อมูลการคัดเลือกกลางบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

1.  นางสาวมัทนียา  หามาลยั 
2.  นายอ านาจ  แก้วภูผา 

1 ตุลาคม 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

เรียนรู้การจดัท าข้อมูลการคัดเลือกกลาง
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 
และขั้นตอนในการรับ – ส่งข้อมูลให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

2,740  

2 อบการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสี
เขียว  

1. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
2. นางนภารัตน์  จ าเนียร 
3. นายกสิพงษ ์ กสิพันธ์ 

วันท่ี 28 - 29 
ตุลาคม 256 

มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย์  เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ 

เรียนรูห้ลักการและวิธีการตรวจประเมินความ
สอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐานห้องสมุดสี
เขียวและสามารถพัฒนาศักยภาพให้เป็น
ผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสเีขียว 

6,660 

3 ประชุมโครงการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคณุภาพการศึกษา 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

1. ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ 
2. นางทัศนี  สุทธิวงศ์ 
3. นางพรทิพย์  เดชรอด 
4. นางยุพิน  กิจทีพ่ึ่ง 
5. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน 
6. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง 
7. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
8. นายอรรถสิทธิ ์ กิจที่พึ่ง 
9. นางนภารัตน์ จ าเนียร 
10. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
11. นายนิทัศน์  รสโอชา 
12. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
13. นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธิ ์
14. นายณเรศณ ์ จิตรัตน ์

28 - 29  
พฤศจิกายน 2562 

ภูสักธาร รีสอร์ท  
จ.นครนายก 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
แผนการด าเนินงาน สามารถพัฒนาการ
บริหารจัดการ และพัฒนางานแก่สังคม ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด 

55,000 



ล าดับที ่ หัวข้ออบรม/ประชุม/สมัมนา 
รายชื่อผู้เข้าร่วม อบรม/ประชุม/

สัมมนา 
วันที ่ สถานที ่ ผลการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สมัมนา งบประมาณ 

15. นายกสิพงษ ์ กสพิันธ ์
16. นายมานิช  โชติชว่ง 
17. นายสายชน  คงคะพันธ ์

18. นางสาวยธุิดา  เข็มปัญญา 
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

1. ผศ.สาโรช  ปริุสังคหะ 
2. ผศ.สุภาพร  ณ หนองคาย 
3. นางทัศนี  สุทธิวงศ ์
4. นางสาวเพลินตา  โมสกุล 
5. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน 
6. นางพรทิพย์  เดชรอด 
7. นางยุพิน  กิจที่พ่ึง 
8. นางศิริพร  แจ่มจ ารัส 
9. นางสาวกัลยา  จันทร์โชต ิ
10. นางละเอียด  รามคุณ 
11. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง 
12. นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง 
13. นางนภารัตน์  จ าเนียร 
14. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
15. นายจิรทีปต์  น้อยดี 
16. นายนิทัศน์  รสโอชา 
17. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
18. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
19. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 
20. นายสมยศ  เฉลยมณี 
21. นางสาวอัญชรีพร  เหลืองธรรมชาติ 

25 ธันวาคม 2562 ห้องประชุมต้นโมก ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีความรู้ ความเข้าใจ และมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

10,000 



ล าดับที ่ หัวข้ออบรม/ประชุม/สมัมนา 
รายชื่อผู้เข้าร่วม อบรม/ประชุม/

สัมมนา 
วันที ่ สถานที ่ ผลการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สมัมนา งบประมาณ 

22. นางศิริรัตน์  โพธิ์ภิรมย์ 
23. นางสาวชลธิชา  สว่างอารมย์ 
24. นายสมชาย  เพ็ญสุข 
25. นายสายชน  คงคะพันธ์ 
26. นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ 
27. นางสาวฐติิรัตน์  ขาวบริสุทธิ์ 
28. นายเจษฎา  สุขสมพืช 
29. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
30. นายกสิพงษ์  กสิพันธ์ 
31. นางสาวมัทนียา  หามาลัย 
32. นายณเรศณ์  จิตรัตน์ 
33. นายมานิช  โชตชิ่วง 
34. นายธีระ  เอ็งวงษ์ตระกูล 
35. นายอ าพล  เกิดชนะ 
36. นายทิพย์  รามคุณ 
37. นายเจษฎา  พานแก้ว 
38. นางบปุผา  ชมวงษ ์
39. นางเบญจา  ผลโต 
40. นางนงรักษ์  เกษมสังข ์
41. นางจินดา  ไพยกาล 
42. นางสาวสมศรี  รัมมะมนต์ 
43. นางพลอยนภัส  เพ็ชรวงษ์ 
44. นางมาลี  ร่ืนรมย์ 

45. นางอุษา  บุญโสม 



ล าดับที ่ หัวข้ออบรม/ประชุม/สมัมนา 
รายชื่อผู้เข้าร่วม อบรม/ประชุม/

สัมมนา 
วันที ่ สถานที ่ ผลการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สมัมนา งบประมาณ 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 40 (40th  
WUNCA) 

1. อ.ทัศนี  สุทธิวงศ์ 
2. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
3. นายสายชน  คงคะพันธ์ 
4. นายกสิพงษ์  กสิพันธ์ 
5. นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธิ์ 
6. นายมานิช  โชติช่วง 
7. นายอรรถสิทธิ์  กิจท่ีพึ่ง 
8. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
9. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน 
10. นางยุพิน  กิจท่ีพึ่ง 
11. นายธีระ  เอ็งวงษ์ตระกูล 
12. นางสาวอัญชรีพร  เหลืองธรรมชาติ 
13. นางสาวชลธิชา  สว่างอารมย์ 
14. นายอ าพล  เกิดชนะ 

15 - 17 มกราคม 
2563 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุรี  จ.กาญจนบุร ี

แลกเปลีย่นความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่ม
สมาชิก และรับฟังการถ่ายทอดความรู้ ท้ังใน
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและด้านห้องสมุด 
จากผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆ 

37,100 

6 สัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนา
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 
ประจ าปี 2563 

1. นางพรทิพย์  เดชรอด 
2. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
3. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
4. นายสายชน  คงคะพันธ์ 
5. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 

20 - 22 
กุมภาพันธ์ 2563 

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการห้องสมุดสีเขียว ในการอนุรกัษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม และการประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงให้หน่วยงานในภาคีได้ร่วมแสดงผลงาน 
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรคห์้องสมุดสีเขียว ท่ี
สนับสนุนแนวคดิการเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 
ให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างของผู้ประกอบการและ
บุคคลที่สนใจ 

23,100 



ล าดับที ่ หัวข้ออบรม/ประชุม/สมัมนา 
รายชื่อผู้เข้าร่วม อบรม/ประชุม/

สัมมนา 
วันที ่ สถานที ่ ผลการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สมัมนา งบประมาณ 

7 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

1. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
2. นางนภารัตน์  จ าเนียร 
3. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 

2 - 4 มีนาคม 
2563 

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ฝักอบรมการใช้งานฐานข้อมูล จ านวน 10 
ฐาน คือ 
1. ProQuest Dissertations & Theses 

Global 
2. IEE/IEL Electronic Library (IEL) 
3. ACM Digital Library 
4. SpringerLink – Journal 
5. Web of Science 
6. American Chemical Society 
7. Academic Search Complete 
8. EBSCO Discovery Service Plus with 

FullText 
9. Computer & Applied Sciences 
10. Emerald Management 
 
 
 

5,450 

8 สัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 

1. อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ ์
2. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง 
3. นางนภารัตน์  จ าเนียร 
4. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
5. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน 

10 - 14 มีนาคม 
2563 

วิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
อ.เกาะสมุย จ.สรุาษฎร์
ธาน ี

ส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายส านกัวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัให้มีความเข้มแข็ และ
แลกเปลีย่นความรู้ ประสบการณร์ะหว่าง

53,570 



ล าดับที ่ หัวข้ออบรม/ประชุม/สมัมนา 
รายชื่อผู้เข้าร่วม อบรม/ประชุม/

สัมมนา 
วันที ่ สถานที ่ ผลการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สมัมนา งบประมาณ 

6. นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบรสิุทธ์ิ ผู้บริหารและบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัทั่วประเทศ 

9 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้
โปรแกรมพัฒนาสื่อกราฟิกเพื่อการสื่อสาร
และการประชาสัมพันธ์” 

1. ผศ.สาโรช  ปริุสังคหะ 
2. นางทัศนี  สุทธิวงศ ์
3. นางสาวกันยาลักษณ์  โพธิ์ดง 
4. นางสาวเพลินตา  โมสกุล 
5. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน 
6. นางพรทิพย์  เดชรอด 
7. นางยุพิน  กิจที่พ่ึง 
8. นางศิริพร  แจ่มจ ารัส 
9. นางสาวกัลยา  จันทร์โชต ิ
10. นางละเอียด  รามคุณ 
11. นางสาวเมตตา  สังข์ทอง 
12. นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง 
13. นางนภารัตน์  จ าเนียร 
14. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
15. นายจิรทีปต์  น้อยดี 
16. นายนิทัศน์  รสโอชา 
17. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
18. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
19. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 
20. นายสมยศ  เฉลยมณี 
21. นางสาวอัญชรีพร  เหลืองธรรมชาติ 
22. นางศิริรัตน์  โพธิ์ภิรมย์ 
23. นางสาวชลธิชา  สว่างอารมย์ 

9 กรกฎาคม 
2563 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 31115 
อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร ์

บุคลากรมีความรู้ แนวคิด วิธีการสร้างสื่อ
น าเสนอ และสามารถสร้างสื่อน าเสนอด้วย
โปรแกรมกราฟิก ในรูปแบบ Presentation 
เพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ได ้

7,520 



ล าดับที ่ หัวข้ออบรม/ประชุม/สมัมนา 
รายชื่อผู้เข้าร่วม อบรม/ประชุม/

สัมมนา 
วันที ่ สถานที ่ ผลการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สมัมนา งบประมาณ 

24. นายสมชาย  เพ็ญสุข 
25. นางศศินันท์  เล้าประเสริฐ 
26. นายสายชน  คงคะพันธ์ 
27. นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ 
28. นางสาวฐติิรัตน์  ขาวบริสุทธิ์ 
29. นายเจษฎา  สุขสมพืช 
30. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
31. นายณเรศณ์  จิตรัตน์ 
32. นายมานิช  โชตชิ่วง 
33. นายธีระ  เอ็งวงษ์ตระกูล 
34. นายอ าพล  เกิดชนะ 
35. นายเจษฎา  พานแก้ว 

10 อบรมเชิงปฏิบัติการ "Rajabhat Dataset 
Workshop 2020" 

1. ผศ.สาโรช  ปุรสิังคหะ 
2. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
3. นางสาวฐิติรตัน์  ขาวบริสุทธ์ิ 

29 – 31 
กรกฎาคม 2563 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธาน ี

พัฒนาฐานข้อมูลที่สามารถเช่ือมโยงและ
น าเสนอข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันระหวา่ง
มหาวิทยาลยัราชภฏั ให้สามารถใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้ตามวตัถุประสงค์ และการ
ด าเนินงานสามารถพัฒนาข้อมลูขอ้มูลได้อย่าง
สมบูรณ์และรวดเร็ว 

21,650 

11 อบรมพัฒนาทักษะความรู้ความเขา้ใจ
เทคโนโลยีดิจิทลั อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง 
“การออกแบบสื่ออย่างสรา้งสรรค ์ด้วย
โปรแกรม Adobe Photoshop CC 
2018” 

1. นายสายชน  คงคะพันธ์ 
2. นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ 
3. นางสาวฐิติรตัน์  ขาวบริสุทธ์ิ 
4. นายเจษฎา  สุขสมพืช 
5. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
6. นายกสิพงษ์  กสิพันธ ์

3 – 4 ส.ค.63 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 31115 
อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร ์

บุคลากรไดร้ับความรู้ ความเข้าใจในด้านการ
ออกแบบ การใช้โปรแกรมกราฟิกได้อย่าง
ถูกต้อง ฝึกประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี 
และได้รับการพัฒนาทักษะการใช้
คอมพิวเตอร ์

 



ล าดับที ่ หัวข้ออบรม/ประชุม/สมัมนา 
รายชื่อผู้เข้าร่วม อบรม/ประชุม/

สัมมนา 
วันที ่ สถานที ่ ผลการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สมัมนา งบประมาณ 

7. นายมานิช  โชติช่วง 
8. นายธีระ  เอ็งวงษ์ตระกลู 
9. นายอ าพล  เกิดชนะ 
10. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน 
11. นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
12. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทรส์ิงห ์
13. นางสาวยุธิดา  เข็มปญัญา 
14. นางสาวชลธิชา  สว่างอารมย ์
15. นางพรทิพย์  เดชรอด 

12 อบรมการใช้งานฐานข้อมูล 
ScienceDirect ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

1. นายอรรถสิทธิ์ กิจท่ีพึ่ง  
2. นางนภารัตน์ จ าเนยีร  
3. นางสาวเมตตา สังข์ทอง  
4. นายจิรทีปต์ น้อยดี  
5. นางสาวยุธิดา เข็มปญัญา 

25 ส.ค.63 ห้องประชุมรวงผึ้ง (ช้ัน 4) 
อาคารบรรณราชนครินทร ์

ฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล 
ScienceDirect 
- What’s behind ScienceDirect 
- The Platform 
- Elsevier’s tools 

- 

13 อบรมหลักสูตรฝึกทบทวนจิตอาสา 904 
(Upgrade) 

ผศ.สาโรช  ปุรสิังคหะ 31 ส.ค. – 2 ก.ย.
63 

โรงเรียนจิตอาสา
พระราชทาน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 

เพื่อเป็นการทบทวนให้แก่ผู้รบัการฝึกอบรมที่
ผ่านการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตร
พื้นฐาน” และ “หลักสตูรประจ า” มาแล้ว 
ทราบและตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตน 
เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน มีความ
เสียสละ มีระเบียบวินัย มคีวามเปน็ผู้น า และ
เป็นแกนหลักให้กับประชาชนในการท าหน้าท่ี
ของจิตอาสา 

1,400 

 



สรุปการจดัสง่และจดัอบรมบคุลากรเข้ารับการอบรม เพื่อสร้างความตระหนกัและสง่เสริมให้บคุลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม ประจ าปี พ.ศ. 

2563 ส านกัวิทยบริการฯ มีบคุลากรทัง้หมด 47 คน มีบคุลากรเข้ารับการอบรมด้านด้านการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 95.74 

 

 

 


