
การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาทั้งในโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ปีการศึกษา 2559 

วันท่ี เรื่อง สถานท่ีจัด บุคลากรท่ีเข้าร่วม 
21-22 มิถุนายน 2559 โครงการส่งเสริมงานวิจัยด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศของ

หอสมุดแห่งชาติ ประจ าปี 2559 (2913/2559) 
ณ ห้องมุจลินทร์ 1 โรงแรมวังสวนสุนันทา 
กรุงเทพฯ 

ผศ.ศรีสุภา  นาคธน 

21 พฤศจิกายน 2559 อบรม เรื่อง การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุน
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  

ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต กรุงเทพฯ 

น.ส.ชวนชม  สมนึก 
นางปิติรัตน์  อินทุม 
นางณัทพัชช์นันท์  นรสิงห ์
นางชุลีรัตน์  จันทร์สว่าง 

10-12 ธันวาคม 2559 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน “ศึกษาดูงานสโมสรเจ้าหน้าที่ 
– พนักงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง 

นางศศิภา  เกตุเจริญ 
นางอิสรีย์  วงษ์สังข์ทองค า 
น.ส.หทัยรัตน์  เสวกพันธ์ 
นายอนุศักดิ์  เทพทัศน์ 

10 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานและการพัฒนาความร่วมมือโครง 
การระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ช้ัน 5 
อาคารส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพ 

น.ส.หทัยรัตน์  เสวกพันธ์ 
น.ส.ชวนชม  สมนึก 

17 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 

ณ พระทีนั่งดุสิตมหาปราสาทใน
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ 

ผศ.ศรีสุภา  นาคธน 
น.ส.หทัยรัตน์  เสวกพันธ์ 

27 กุมภาพันธ์ 2560 อบรม เรื่อง การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุน
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  

ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต กรุงเทพฯ 

น.ส.สร้อยนภา  ศรีอัมพร 
นางธนัญญา  สุขอุดม 
น.ส.สงวน  ช่ืนชมกลิ่น 
นางราตรี  คงขุนทด 
นายประสิทธ์ิ  อ่วมเนียม 

27 กุมภาพันธ์ - 1    
มีนาคม 2560 

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนา
เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจ าปี 2560 

ณ ห้องฝึกอบรม ช้ัน 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ (บางเขน) 
กรุงเทพฯ 

น.ส.เพ็ญพิชชา  สิทธิวรยศ 
น.ส.เรวดี  วงษ์สุวรรณ์ 
นายธงชัย  ไสวงาม 

22-24 มีนาคม 2560 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุด
ดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 (Digital Libraries Towards 
Thailand 4.0) 

ณ โรงแรมหปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ น.ส.หทัยรัตน์  เสวกพันธ์ 
น.ส.สุกัญญา  บุญทวี 
นางณัทพัชช์นันท์  นรสิงห ์
น.ส.ชวนชม  สมนึก 



27-30 มีนาคม 2560 ประชุมเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง ARIT 4.0  

ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
จ.ภูเก็ต 

ผศ.ศรีสุภา  นาคธน 
อาจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ 
น.ส.หทัยรัตน์  เสวกพันธ์ 
น.ส.อณุภา  ทานะรมณ ์

4 - 5 เมษายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย” ครั้ง
ที่ 7 และลงนามความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่ง
ประเทศไทย 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

ผศ.ศรีสุภา  นาคธน 

19 เมษายน 2560 อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนา
เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 

ณ ห้อง 11201 อาคาร 11 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ 

อาจารย์สรายุทธ์  พานเทียน 
นางอัญชลี  เข่ือนขันธ์ 
นายธงชัย  ไสวงาม 

28 เมษายน 2560 อบรม เรื่อง การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุน
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  

ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต กรุงเทพฯ 

นางศศิภา  เกตุเจริญ 
นางศุภลักษณ์  กระต่ายจันทร ์
นางสิริมาตย์  จันทร์ขาว 
นายธงชัย  ไสวงาม 

17 พฤษภาคม 2560 ศึกษาดูงานหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครและนิทรรศการ “เย็นศิระ
เพราะพระบริบาล 

ณ สี่แยกคอกวัว ถนนราชด าเนิน และท้อง
สนามหลวง กรุงเทพฯ 

น.ส.อณุภา  ทานะรมณ ์
ผศ.ศรีสุภา  นาคธน 
อาจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ 
น.ส.ชวนชม  สมนึก 
น.ส.สร้อยนภา  ศรีอัมพร 
นางปิติรัตน์  อินทุม 
น.ส.สงวน  ช่ืนชมกลิ่น 
น.ส.หทัยรัตน์  เสวกพันธ์ 
นางชุลีรัตน์  จันทร์สว่าง 
นางสิริมาตย์  จันทร์ขาว 
นางราตรี  คงขุนทด 

30-31 พฤษภาคม2560 สัมมนาวิชาการ เรื่องการบริการสารสนเทศแบบเปิด: ร่วมมือ ผสานใจ 
เพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0 

ณ ห้องประชุม Convention Hall A,B ช้ัน 1 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 

ผศ.ศรีสุภา  นาคธน 

 



9 มิถุนายน 2560 ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสี
เขียว และร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม เรื่องการเตรียมความพร้อมก้าวสู่
ห้องสมุดสีเขียว 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 5 อาคารเทพรัตน์วิทยา
โชค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

อาจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ 
นางสาวเรวดี  วงษ์สุวรรณ์ 
นางปิติรัตน์  อินทุม 
นางชุลีรัตน์  จันทร์สว่าง 

20-21 มิถุนายน 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตร ี

ณ โรงแรมและรีสอร์ท สตาร์ไลท์ เขาใหญ่ จ.
นครราชสีมา 

นางสาวพิชญนันท์  พรมพิทักษ์ 
นางสาวหทัยรัตน์  เสวกพันธ์ 
นางสาวอณุภา  ทานะรมณ ์

5-7 กรกฎาคม 2560 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดดิจิทัล เรื่อง การออกแบบ
และพัฒนาดิจิทัลคอลเล็คช่ันสารสนเทศท้องถ่ิน รุ่นที่ 8 

ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ (F7-IT COMP 12) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

อาจารย์สรายุทธ์  พานเทียน 
นายประสิทธ์ิ  อ่วมเนียม 
นายธงชัย  ไสวงาม 

    
    
 


