
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะในวิชาชีพ และสมรรถนะของการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง  
โดยการเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

วัน/เดือน/ปี ช่ือ – สกุล 
ช่ือกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาความรู้

และทักษะในวิชาชีพ 
สถานท่ี 

2-4 ต.ค. 62 น.ส.นันทนิจ ศรีหานารถ - เข้าร่วมประชุมคณะทํางานฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาครั้งท่ี 3/2562 

ณ สํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

6-9 พ.ย. 62 นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร ์ - เข้าร่วมประชุมคณะทํางานฝ่ายบริการ
สารสนเทศ ครัง้ท่ี 1/2563  

ณ สํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

7-9 พ.ย. 62  นางประนอม นามษร - เข้าร่วมประชุมคณะทํางานฝ่าย
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  
ครั้งท่ี 5/2562  

ณ สํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
กรุงเทพ ฯ 

13-15 พ.ย. 62 นางพรพิมล มโนชัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาค (PULINET) 

ณ จังหวัดเชียงใหม่

25-26 พ.ย. 62 คณะกรรมการบริหารงาน
สํานักวิทยบริการ  
 

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนา
สํานักวิทยบริการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ท่ีได้คุณภาพ  

ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

19-20 ธ.ค. 62 น.ส.รุจิรา เหลอืงอุบล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิง
และการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA 
สําหรับผลงานวิชาการฯ 

ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

20 ธ.ค. 62 น.ส.นํ้าลิน เทยีมแก้ว เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจําปี 
2563 เร่ือง บทบาทของห้องสมุด
อุดมศึกษาในการจัดการข้อมูลวิจัยเพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ณ ห้องประชุมช้ัน 7  อาคาร
สํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6-10 ม.ค. 63 นางพรพิมล มโนชัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาคคร้ังท่ี 1/2563 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10  

ณ ห้องประชุมทองหลาง 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา จ.สงขลา และ 
โรงแรมบุรีศรภีู บูติกโฮเต็ล  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

7-10 ม.ค. 63 นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล 
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วัน/เดือน/ปี ช่ือ – สกุล 
ช่ือกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาความรู้

และทักษะในวิชาชีพ 
สถานท่ี 

นางเอ้ืออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่ 
น.ส.รุง่ฤดี ภูชมศรี 
 

PULINET ครั้งท่ี 10 (The 10th 
PULINET National Conference 
PULINET 2020 LIBrary 
Transformation in a Disrupted 
World) 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

14-18 ม.ค. 63 นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน 
นายฉริยะ อัครวรรณ 

เข้าร่วมประชุมการดําเนินกิจกรรมบน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา ครั้งที่ 40 (40th WUNCA)  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
จ.กาญจนบุร ี

30 ม.ค. –  
1 ก.พ. 63 

นางประนอม นามษร ประชุมคณะทาํงานวิเคราะหฝ์่าย
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา คณะทํางานกลุ่ม
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563 

ณ สํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

5 ก.พ. 63 น.ส.นํ้าลิน เทยีมแก้ว 
นางวิภาดา เพชรพรหม 
นายกฤษฏา กาดนอก 

เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งาน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น  
ฐานข้อมูลจาก EBSCO และ Emerald 

ณ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

21-22 ก.พ. 63 นายนิเวส ศรีธัญรัตน์ 
นายสมจิต รัตนสวนจิก 
นายอารยะ เสนาคุณ 

เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการด้านการ
พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขยีว  
ครั้งท่ี 7 ประจําปี 2563 

ณ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 ก.ค. 63 ผู้บริหารและบุคลากร 
สํานักวิทยบริการทุกคน 

เข้าร่วมประชุมการดําเนินงานพัฒนา
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สู่มาตรฐานสํานักงาน 
สีเขียว (Green Office) 

ณ ห้องประชุมช้ัน 1 
สํานักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

24 ก.ค. 63 ผู้บริหารและบุคลากร 
สํานักวิทยบริการทุกคน 

เข้าร่วมการฝึกอบรมสํานักงานสีเขียว
(Green Office) ผ่านโปรแกรมออนไลน์ 

ณ ห้องประชุมช้ัน 1 
สํานักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

29 ก.ค. 63 ผู้บริหารและบุคลากร 
สํานักวิทยบริการทุกคน 

เข้าร่วมการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ 

ณ ห้องประชุมช้ัน 1 
สํานักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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