
ข้อมูลตารางกิจกรรมปีการศึกษา 2559 
 

โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ หมายเหต ุ

1. การประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมประกันคุณภาพการศึกษาใหแ้ก่
บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 มิถุนายน 2559 ห้องประชุม ชั้น 7 
อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

- 

2. จัดนิทรรศการเพื่อรณรงค์การ
เข้าใช้บริการฯ 

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาและนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลงิถวัลย์ราชสมบัติ
ครบรอบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 

17 มิถุนายน 2559 ห้องเทพสตรีนิทัศน์ และบริเวณหน้าห้อง 
AV 1 – 3 ชั้น 2 

อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

- 

3. เข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

โครงการส่งเสริมงานวิจัยด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ของหอสมุดแห่งชาติ 
ประจําปี ๒๕๕๙ 

21 – 22 มถิุนายน 2559 ณ ห้องมุจลินทร์ 1  
โรงแรมวังสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 

- 

4. โครงการ Library Tour นําทัวร์นักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย 21 กรกฎาคม 2559 อาคาร 8 สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

- 

5. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ 

1 ส.ค. – 31 ต.ค.59 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

- 

6.อบรมการเขียนคําขอ
งบประมาณ 2560 ในระบบนากา 

อบรมการเขียนคําของบประมาณ 2560 ในระบบ
นากา 

3 สิงหาคม 2559 16/502 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

- 
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7. เข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ ครัง้ที่ 3 

วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2559 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา และโรงแรมกรนีเนอรี่รีสอร์ท 
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

- 

8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ 

1 ส.ค. – 31 ต.ค.59 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

- 

9. โครงการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการเพื่อให้บริการแก่นักศกึษา
ในช่วงก่อนสอบ 

เปิดให้บริการในช่วงเช้า เวลา 07.30 – 08.30 น. 
และช่วงเย็น เวลา 16.30 – 17.30 น. โดย
ให้บริการ ดังนี้ 
1. บริการยืม – คืน ชั้น 1 
2. บริการรับฝากของ ชั้น 1 
3. บริการห้องโสตทัศน์ ชั้น 2 
4. บริการห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2  
 

17 ต.ค. – 9 ธ.ค.59 1. บริการยืม – คืน ชั้น 1 
2. บริการรับฝากของ ชั้น 1 
3. บริการห้องโสตทัศน์ ชั้น 2 
4. บริการห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2  
ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

- 

10. การบรรยายในหัวข้อ “การ 
บูรณาการการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน การวิจัย และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” 

บุคลากรของสํานักฯ เข้าร่วมฟังการบรรยายใน
หัวข้อ “การ บูรณาการการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน การวิจัย และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม” โดย ผศ.ดร.ฉันทนา เวชโอสถ
ศักดา เป็นวิทยากร 

26 ต.ค.59 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 10 - 
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11. โครงการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการเพื่อให้บริการแก่นักศกึษา
ในช่วงก่อนสอบ 

เปิดให้บริการในช่วงเช้า เวลา 07.30 – 08.30 น. 
และช่วงเย็น เวลา 16.30 – 17.30 น. โดย
ให้บริการ ดังนี้ 
1. บริการยืม – คืน ชั้น 1 
2. บริการรับฝากของ ชั้น 1 
3. บริการห้องโสตทัศน์ ชั้น 2 
4. บริการห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2  
 

17 ต.ค. – 9 ธ.ค.59 1. บริการยืม – คืน ชั้น 1 
2. บริการรับฝากของ ชั้น 1 
3. บริการห้องโสตทัศน์ ชั้น 2 
4. บริการห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2  
ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

- 

12. โครงการสง่เสริมขับเคลื่อน
การเรียนรู้และสืบสานโครงการ
พระราชดําริ 

โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสบืสาน
โครงการพระราชดําริ เรื่อง “ตามรอยพระยุคล
บาท พอเพียงก็เพียงพอ”   

18 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

- 

13. โครงการพฒันาบุคลากรโดย
ส่งไปเข้าร่วมการอบรมหรือสมัมนา
ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 

บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง     การจัดทาํคู่มือ
การปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการ
ความรู้     เพือ่พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 
(รุ่นที่ ๓) 

21 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 301 ศนูย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานครฯ 

งบสํานักบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ 

14. กิจกรรม “รวมพลังแห่งความ
ภักดี” 

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความ
ภักดี” 

22 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - 

15. โครงการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการเพื่อให้บริการแก่นักศกึษา
ในช่วงก่อนสอบ 

เปิดให้บริการในช่วงเช้า เวลา 07.30 – 08.30 น. 
และช่วงเย็น เวลา 16.30 – 17.30 น. โดย
ให้บริการ ดังนี้ 
1. บริการยืม – คืน ชั้น 1 
2. บริการรับฝากของ ชั้น 1 
3. บริการห้องโสตทัศน์ ชั้น 2 
4. บริการห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2  
 

17 ต.ค. – 9 ธ.ค.59 1. บริการยืม – คืน ชั้น 1 
2. บริการรับฝากของ ชั้น 1 
3. บริการห้องโสตทัศน์ ชั้น 2 
4. บริการห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2  
ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

- 
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16. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน “งานประจําสู่งานวิจัย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน” 

21 – 23 ธันวาคม 2559 โรงแรมโรแมนติก รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ตําบลหมูสี อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

- 

17. โครงการพฒันาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี (รุ่น 1) 

26 – 27 ธันวาคม 2559 โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.
นครนายก 

มหาวิทยาลัยจดั 

18. โครงการพฒันาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี (รุ่น 2) 

28 – 29 ธันวาคม 2559 โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.
นครนายก 

มหาวิทยาลัยจดั 

19. โครงการความร่วมมือทางด้าน
วิชาการเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 
ชุมชน และท้องถิ่น ในประเทศ/
หรือต่างประเทศ 

สํารวจห้องสมุดของโรงเรียนวัดอัมพวัน ตําบล
พรหมบุรี อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อจัด
ห้องสมุดให้กับโรงเรียน  

19 มกราคม 2560 ห้องสมุดของโรงเรียน 
วัดอัมพวัน ตําบลพรหมบุรี อําเภอพรหม
บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

- 

20. กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดกับ
การอ่านในยุค Thailand 4.0 

1 กุมภาพันธ์ 2560 ห้อง AV2 ชั้น 2 อาคารสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 

- 

21. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 

เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานและ
การพัฒนาความร่วมมือโครงการระบบฐานข้อมูล
สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย 

10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร  ศรี
ส อ้ า น  ชั้ น  5  อ า ค า ร สํ า นั ก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
กรุงเทพมหานคร   
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22. Open House ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส ์

Open House ห้องสมุดอิเลก็ทรอนิกส ์ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

- 

23. โครงการความร่วมมือทางด้าน
วิชาการ เพื่ อพัฒนาหน่ วยงาน 
ชุมชน และท้องถิ่น ในประเทศ/
หรือต่างประเทศ 

จัดห้องสมุดของโรงเรียนวัดอัมพวัน ตําบลพรหม
บุรี อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องสมุดของโรงเรียน 
วัดอัมพวัน ตําบลพรหมบุรี อําเภอพรหม
บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

- 

24. โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
ส่งไปเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนา
ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 

เข้ าร่ วมฝึกอบรม  เรื่ อ ง  การจัดทํ าคู่ มื อการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการ
ความรู้ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
สายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา (รุ่นที่ 
5) 

27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  ห้ อ ง  301  ศู นย์ พัฒนาทุ นมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานครฯ 

- 

25. โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
ส่งไปเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนา
ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 

เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบ
ห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจําปี 2560 

27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 
2560 

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์
วิทยาโชติสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 
กรงุเทพฯ 

- 

26. โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
ส่งไปเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนา
ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 

เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบ
ห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจําปี 2560 

27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 
2560 

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์
วิทยาโชติสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 
กรงุเทพฯ 

- 

27. โครงการการจัดการความรู้ โครงการการจัดการความรู้ สํานักวิทยบริการ เรื่อง 
การจั ดทํ า คู่ มื อ ก า รป ฏิ บั ติ ง าน  เพื่ อพัฒนา
ความ ก้ าวหน้ า ในสายสนับสนุน วิชาการ ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

1 – 2 มีนาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 
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28. โครงการความร่วมมือทางด้าน
วิชาการ เพื่ อพัฒนาหน่ วยงาน 
ชุมชน และท้องถิ่น ในประเทศ/
หรือต่างประเทศ 

ไปสํารวจความต้องการของห้องสมุดโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี 

13 มีนาคม 2560 ณ  ห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบ้านเขาสารภี จังหวัดสระแก้ว 

- 

29. โครงการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการเพื่อให้บริการแก่นักศกึษา
ในช่วงก่อนสอบ 

เปิดให้บริการในช่วงเช้า เวลา 07.30 – 08.30 น. 
และช่วงเย็น เวลา 16.30 – 17.30 น. โดย
ให้บริการ ดังนี้ 
1. บริการยืม – คืน ชั้น 1 
2. บริการรับฝากของ ชั้น 1 
3. บริการห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2  
 

13 มี.ค. – 21 เม.ย.60 1. บริการยืม – คืน ชั้น 1 
2. บริการรับฝากของ ชั้น 1 
3. บริการห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2  
ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

- 

30. โครงการพฒันาบุคลากรโดย
ส่งไปเข้าร่วมการอบรมหรือสมัมนา
ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 และ
ประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่
ยุค Thailand 4.0 (Digital Libraries Towards 
Thailand 4.0) 

22 – 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ      มหานาค 
กรุงเทพฯ 

- 

31. โครงการเข้าร่วมฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก 

เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง 
ARIT 4.0 

27 – 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต 

- 

32.โครงการเข้าร่วมฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้องสมุด
มนุษย์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ ๗ และลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์
แห่งประเทศไทย 

4 – 5 เมษายน 2560 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

- 

33.โครงการเข้าร่วมฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก 

เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบ
ห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 

19 เมษายน 2560 ห้ อ ง  1 1 2 0 1  อ า ค า ร  1 1  ชั้ น  2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ 

- 
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34. โครงการ Library Tour ให้ความรู้และนําทัวร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

18 - 25 เมษายน 2560 อาคาร 8 สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

- 

35.โครงการความร่วมมือทางด้าน
วิชาการ เพื่ อพัฒนาหน่ วยงาน 
ชุมชน และท้องถิ่น ในประเทศ/
หรือต่างประเทศ 

จัดห้องสมุดและนิทรรศการให้ห้องสมุดโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี 

26 – 28 เมษายน 2560 ห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ้านเขาสารภี ตําบลทับพริก อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

- 

36.โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
ส่งไปเข้าร่วมการอบรมหรือสมัมนา
ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 

เข้ าร่ วมฝึกอบรม  เรื่ อ ง  การจัดทํ าคู่ มื อการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการ
ความรู้ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
สายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา(รุ่นที่ 1) 

27 เมษายน 2560 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กรุงเทพมหานครฯ 

มหาวิทยาลัยจดั 

37.โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
ส่งไปเข้าร่วมการอบรมหรือสมัมนา
ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 

เข้ าร่ วมฝึกอบรม  เรื่ อ ง  การจัดทํ าคู่ มื อการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการ
ความรู้ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
สายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา(รุ่นที่ 2) 

28 เมษายน 2560 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กรุงเทพมหานครฯ 

มหาวิทยาลัยจดั 

38.โครงการความร่วมมือทางด้าน
วิชาการเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 
ชุมชน และท้องถิ่น ในประเทศ/
หรือต่างประเทศ 

เตรียมความพร้อมห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบ้านเขาสารภี  เพื่ อรับเสด็จสมเ ด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

9 – 11 พฤษภาคม 2560 ห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ้านเขาสารภี ตําบลทับพริก อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

- 

39.โครงการเขา้ร่วมฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก 

ศึกษาดูงานหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และ
นิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” 
 

17 พฤษภาคม 2560 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และท้อง
สนามหลวง กรุงเทพมหานครฯ 

- 
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40. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี    เข้ารับการฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ 

1 มิ.ย. – 31 ส.ค.60 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เทพสตรี 

- 

41.โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้าน
การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และ
ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม เรือ่ง การ
เตรียมความพร้อมก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว 

9 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ 
 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรุงเทพมหานครฯ 

- 

42.โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

สํารวจเส้นทางเพื่อเตรียมความพร้อมเป็น
เจ้าภาพในการจัดงานประชุมเครือข่าย
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง 
ครั้งที่ ๗ ในปี พ.ศ.๒๕๖ 

12 มิถุนายน 2560 บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ        
อําเภอเดิมบางนางบวช          

จังหวัดสุพรรณบุรี 

- 

43. ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักฯ 

ประชุมคณะกรรมการประจาํสํานักฯ 14 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม ชั้น 1 สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี 

- 

44. โครงการการจัดการความรู้ การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

19 – 23 มถิุนายน 2560 ห้องประชุม ชั้น 7 สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี 

- 

45. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 

30 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม ชั้น 7 สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี 

- 

 




