
ตารางการพฒันาบุคลากร  ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ว/ด/ป รายชื่อผู้เข้าร่วม ชื่อเร่ือง สถานที ่ จังหวัด 
2 – 3 พ.ย. 60 น.ส. เกศรินทร์  ทนุการ 

รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ 
ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ ์
น.ส. รุ่งรุจี  ศรีดาเดช 
นางกาญจนา  จันทร์สิงห์ 
น.ส. สรัลชนา  น้้าเงินสกุณี 
นางอรวรรณ  คชฤทธิ์ 
น.ส. สุนิษา  ศรีนิ่มนวล 
นางไพรัตน์  พวงผกา 
น.ส. มาลี  ประสงค์ดี 
นายอนุชา  พวงผกา 
นายนฤเบศร์  กลัดภิบาล 
นายภูเบศ  ละอินทร์ 
นายวิจิตร  โภคากร 
ฯลฯ 

ศึกษาดูงานและเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการท้างาน
เป็นทีมสู่การให้บริการท่ีเป็นเลิศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

 เพชรบูรณ์ 

6 – 8 ธ.ค. 60 นางกาญจนา  จันทร์สิงห์ 
น.ส. รุ่งรุจี  ศรีดาเดช 
นายวิจิตร  โภคากร 
 

สัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 8 ระดับ
นานาชาติ และลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์
แห่งประเทศไทย 
 

ห้องเชียงแสน โรงแรม
คุ้มขันโตก 

 เชียงใหม่ 

7 – 11 ม.ค. 61 นางกาญจนา  จันทร์สิงห์ 
รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ 
น.ส. รุ่งรุจี  ศรีดาเดช 
น.ส. สุนิษา  ศรีนิ่มนวล 
นายอนุชา  พวงผกา 
 

ประชุมวิชาการ Pulinet ครั้งท่ี 8 โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว  นครพนม 

14 – 17 ก.พ. 61 น.ส. รุ่งรุจี  ศรีดาเดช 
รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ 
นายสุริยา  คชฤทธิ์ 
น.ส. อรปรียา  ค้าแพ่ง 
น.ส. ชุติมา  สุขทรัพย์ 
 

เข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย ส้านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ครั้ง
ท่ี 7 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี 

 ลพบุรี 

1 มี.ค. 61 อาจารย์นรุตม์  บุตรพลอย 
ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน ์
อาจารย์เทพ  เกื้อทวีกุล 
นายสุริยา  คชฤทธิ์ 
 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการท้างานโครงการสัญญาณ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นชาย
ขอบ 

ห้องประชุมริมน้้า คณะ 
นวัตกรรม มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์           
(ท่าพระจันทร์) 

กรุงเทพฯ 



ตารางการพฒันาบุคลากร  ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ว/ด/ป รายชื่อผู้เข้าร่วม ชื่อเร่ือง สถานที ่ จังหวัด 
5 – 7 มี.ค. 61 นางกาญจนา  จันทร์สิงห์ 

น.ส. สุนิษา  ศรีนิ่มนวล 
นางอรวรรณ  คชฤทธิ์ 
น.ส. สรัลชนา  น้้าเงินสกุณี 
นายอนุชา  พวงผกา 
นางไพรัตน์  พวงผกา 
น.ส. เกศรินทร์  ทนุการ 
น.ส. มาลี  ประสงค์ดี 
นายวิจิตร  โภคากร 

ศึกษาดูงาน ส้านักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ Mini TCDC 

 เชียงใหม่ 

21 มี.ค. 61 น.ส. ดรุณี  สายหยุด ฉิมพลี 
นายอนุชา  พวงผกา 
น.ส. สุนิษา  ศรีนิ่มนวล 
 

ฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณุโลก 

26 – 28 มี.ค. 61 นายสุริยา  คชฤทธิ์ 
ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน ์
 

อบรมสัมมนาหัวข้อ The Future of 
Hybrid It Mads Simple 

โรงแรมยูนิมมาน  เชียงใหม่ 

26 – 28 มี.ค. 61 นางกาญจนา  จันทร์สิงห์ 
รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ 
ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ ์
น.ส. รุ่งรุจี  ศรีดาเดช 

ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 
เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการ
เรียนรู้ (Together we create 
learning society) 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 

25–26 เม.ย. 61 นายสุริยา  คชฤทธิ์ 
นายมนตรี  กาไสย 
นายปฐมพงษ์  สุดเขียว 

เข้าร่วมสัมมนา The Journey to 
Digital Transformation 

ห้องประชุมนิมมาน 2 
คอนเวนช่ันเซนเตอร ์

 เชียงใหม่ 

4 พ.ค. 61 น.ส. รุ่งรุจี  ศรีดาเดช 
รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ 
 

เข้าร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ
ความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งาน
ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

ส้านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

กรุงเทพฯ 

7 พ.ค. 61 รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ 
ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน ์
ผศ.ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ 
น.ส. รุ่งรุจี  ศรีดาเดช 
นางกนกวรรณ  นาคเหล็ก 
น.ส. สุพรรษา  สมหารวงค์ 
น.ส. อรปรียา  ค้าแพ่ง 
นายวันเฉลิม  พูนใจสม 
นายสุริยา  คชฤทธิ์ 
นางกาญจนา  จันทร์สิงห์ 
น.ส. ดรุณี  สายหยุด ฉิมพลี 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ้าปี 2516 เพื่อยกร่าง
แผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปี 2562” 

ห้องประชุมช้ัน 3 อาคาร
ทีปังกรรัศมีโชติ 

ก้าแพงเพชร 



ตารางการพฒันาบุคลากร  ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ว/ด/ป รายชื่อผู้เข้าร่วม ชื่อเร่ือง สถานที ่ จังหวัด 
8 – 9 พ.ค. 61 รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ 

ผศ.ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ 
น.ส. รุ่งรุจี  ศรีดาเดช 
น.ส. อรปรียา  ค้าแพ่ง 
นายวันเฉลิม  พูนใจสม 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ้าปี 2516 เพื่อยกร่าง
แผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปี 2562” 
(กิจกรรมท่ี 3) 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก้าแพงเพชร แม่สอด 

 ตาก 

6 มิ.ย. 61 นายสุริยา  คชฤทธิ์ 
นายปฐมพงษ์  สุดเขียว 
 

เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ ขับเคล่ือน
ธุรกิจด้วยนวัตกรรม Drive 
Business with Innovation 
 
 

โรงแรม เดอะพาราดิสโซ
เจเค ดีไซน์ 

 นครสวรรค์ 

6 – 8 มิ.ย. 61 น.ส. ดรุณี  สายหยุด ฉิมพลี 
นายอนุชา  พวงผกา 
น.ส. สรัลชนา  น้้าเงินสกุณี 
 

การลงรายการตามมาตรฐานการท้า
รายการระเบียนในระดับสหบรรณา 
นุกรม 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

 เชียงใหม่ 

14 – 16 มิ.ย. 61 น.ส. สุพรรษา  สมหารวงค์ 
ผศ.ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ 
ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต 
นายสมคเนณ์  ตู้ทอง 
นายวสันต์  ค้าสนอง 
น.ส. ชุติมา  สุขทรัพย์ 
นายเชาวลิต  ค้าอินต๊ะ 
 
 

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
จ.ราชบุรี และศูนย์ภาษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 
และศูนย์ภาษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

 ราชบุรี 
 เพชรบุรี 

18 – 20 ก.ค. 61 นางกนกวรรณ  นาคเหล็ก 
 

ประชุมสัมมนาวิชาการน้าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือครั้งท่ี 18 และล้าปางวิจัย
ครั้งท่ี 4 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล้าปาง 

 ล้าปาง 

18 – 20 ก.ค. 61 นายสุริยา  คชฤทธิ์ 
ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน ์
นายปฐมพงษ์  สุดเขียว 
นายมนตรี  กาไสย 
น.ส. จุฑามาศ  นวลแก้ว 
 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การด้าเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
การศึกษา ครั้งท่ี 37 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

 นครสวรรค์ 



ตารางการพฒันาบุคลากร  ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ว/ด/ป รายชื่อผู้เข้าร่วม ชื่อเร่ือง สถานที ่ จังหวัด 
1 – 3 ส.ค. 61 นางอรวรรณ  คชฤทธิ์ 

น.ส. รุ่งรุจี  ศรีดาเดช 
ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน ์
ผศ.ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ 
น.ส.มัลลิกา  ทองเอม 
นายวิรุฬ  เมฆา 
นายสุริยา  คชฤทธิ์ 
น.ส. เกศรินทร์  ทนุการ 
นางกนกวรรณ  นาคเหล็ก 
น.ส. สุนิษา  ศรีนิ่มนวล 
นางกาญจนา  จันทร์สิงห์ 
น.ส. สรัลชนา  น้้าเงินสกุณี 
นายนฤเบศร์  กลัดภิบาล 
น.ส. สุพรรษา  สมหารวงค์ 
น.ส. ชุติมา  สุขทรัพย์ 
นายวสันต์  ค้าสนอง 
นางยุพิน  พะยิ้ม 
นางวันเพญ็  หล่อทอง 
นายอนุชา  พวงผกา 
นางไพรัตน์  พวงผกา 
 
 

ศึกษาดูงานท่ี ส้านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 

ส้านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

อุบลราชธานี 

14 – 15 ส.ค. 61 นายอนุชา  พวงผกา 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน
ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มรูปใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 

ส้านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

กรุงเทพฯ 

30 – 31 ส.ค. 61 นายวิจิตร  โภคากร 
รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ 
นางกาญจนา  จันทร์สิงห์ 
น.ส. รุ่งรุจี  ศรีดาเดช 
 
 
 

อบรมการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล
เอกสารส้าคัญขององค์กรและ       
ซื้อหนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัย      
ธรรมาธิราช 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย      
ธรรมาธิราช 

นนทบุรี 



ตารางการพฒันาบุคลากร  ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ว/ด/ป รายชื่อผู้เข้าร่วม ชื่อเร่ือง สถานที ่ จังหวัด 
7 ก.ย. 61 นางนริศรา  อินน่วม 

รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ 
น.ส. รุ่งรุจี  ศรีดาเดช 
ผศ.บุณยกฤต  รัตนพันธุ ์
นายวิรุฬ  เมฆา 
นางกาญจนา  จันทร์สิงห์ 
นางอรวรรณ  คชฤทธิ์ 
นายอนุชา  พวงผกา 
น.ส. สรัลชนา  น้้าเงินสกุณี 
นางไพรัตน์  พวงผกา 
นายวิจิตร  โภคากร 
 

ศึกษาเรียนรู้วิธีการ รูปแบบของการ
จัดนิทรรศการและน้ามาประยุกต์ใช้
ในการจัดนิทรรศการของส้านักฯ 

พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิ
มินห ์

พิจิตร 

 


