
3 : พฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา
3 : คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและศกัยภาพทดัเทียมมาตรฐานสากล
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    แผนพฒันาบุคลากร/ผูบ้ริหาร ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม
 1. โครงการอบรมเชิงปฎิบติัการ คอมพิวเตอร์ ของสวส. มีความรู้ สวส. 63,800
สาํหรับผูดุ้แลระบบ Network
  2. โครงการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ สวส. 50,000
(Learing Organization) 1
 3. โครงการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ สวส. 50,000
(Learing Organization) 2
  4. โครงการอบรม "เทคโนโลยหีอ้งสมุดดิจิตอล" สวส. 200,000
 5. โครงการอบรม "ตาํราอิเลก็ทรอนิกส์ สวส. 200,000
(E-Book)การใช ้การใหบ้ริการและระบบควบคุม
 6. โครงการ "อบรมผูดู้แลระบบสารสนเทศ
ใหบ้ริการหอ้งสมุด สวส. 200,000
  7. โครงการ "การสร้างคลงัความรู้
(Knowledge - Base) สวส. 200,000
รู้ระหวา่ง มหาวทิยาลยั"
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 8. การฝึกอบรมการใชฐ้านขอ้มูลอิเลก็ทรอ ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม ม.ศิลปากร                   -
ของสวส. มีความรู้

ระบบหอ้งสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)
2/ปี 2554

  9. สวส.                     -
โนมติั WALAI AutoLib
10. ฐานขอ้มูลวจิยัวชิาการ วจิยั                     -
11. Social Network กบัการ ราชภฎัสวน 15,120
เรียนการสอนและการบริหารจดัการ สวนสุนนัทา
 12. อบรมหลกัสูตรการประชาสมัพนัธ์องค์ ศูนยพ์ฒันา 3,456
กรเชิงกลยทุธ์ ทรัพยากรบุคคล
 13. สาํนกัพิมพ์ 6,994
 ตาํราหนงัสือวชิาการระดบัอุดมศึกษา จุลาลงกรณ์
14. อบรมคณะทาํงานฝ่ายเทคโนโลยสีาร มหาวทิยาลยั 1,860
สนเทศทางการศึกษา บูรพา
15. อนุมติัใหเ้ขา้ร่วมอบรมสมัมนาคณะทาํ มหาวทิยาลยั 27,400
งานฯ และศึกษาดูงานในโครงการพฒันา บูรพา
บุคลากรดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา
 16. โครงการพฒันาเครือข่ายนกัสารสนเทศ สกอ. 45,000
อุดมศึกษา (mini MIS) 6
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17. สาํนกัพิมพ์ 4,000
" จุฬา
ระดบัอุดมศึกษา"
 18. กองกลาง
ราชการและการปิบติังาน ตามระเบียบสาํนกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
 19. โครงการอบรมการใชง้านฐานขอมูล มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์
มาณ 2555 จาํนวน 8 ฐานขอ้มูล
20.โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรดานการ กองแผน อรุโณทยั
วางแผนการจัดทํางบประมาณ และการ
วางแผนการจัดทํางบประมาณ และการ
21. โครงการการจัดการความรูเรื่อง สวส ชุติมา ,เขมณฏัฐ
โทรศัพท Fax Mail และการเทคนิค วงศผ์กา,วรรณี
การใช Fax Mail อญัชลี
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22.สัมมนาวิชาการ เรื่อง The Main ม.ศิลปากร วริะมล
Stream Enabling Computing
Technologies Awareness and Training
23.โครงการพัฒนาเครือขายนัก สกอ. กิตติพงษ 45,000
สารสนเทศอุดมศึกษา (Mini MIS รุนท่ี6)
24.โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรดานการ กองแผน เขมณฏัฐ
วางแผนการจัดทํางบประมาณและการวิเคราะห
ความสําเร็จของงบประมาณ:การเขียนโครงการ
และวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนิน
งานจากการใชจายงบประมาณ(Performance
 Assessment Rating Tool-PART) ป 2254
25.โครงการ Summon User Group Meeting ม.เกษตร พจนา

26.สัมมนาวิชาการ “สรางสรรคสิ่งพิมพ สกอ. ผอ.ชยัวฒัน์

ดิจิตอลสําหรับคอมพิวเตอรแบบพกพา”
27. สัมมนาโซลูช่ันเพ่ือการศึกษาจากแอป ProService อ.วชัรินทร์,สุรางครั์ตน์

28.ประชุมคณะทํางานฝายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา หองสมุด มศว. สุรางครั์ตน์
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 2/2555
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29.ประชุมสัมมนา “มศว IT วิชาการ ครั้งท่ี 4 มศว. พจนา
30. โครงการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการ รชภ.จอมบึง ,อ.วชัรินทร์ 4,600
หลักสูตรการออกแบบและพัฒนา
มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู MOODLE
31. โครงการ RMUTR GRAPHIC DESIGN สวส จิระศกัดิ,ฐิติมา
ACADEMY อญัชลี
32.สัมมนาโซลูช่ันเพ่ือการศึกษาจากแอป ProService อ.วชัรินทร์,อ.กิตติพงษ์

เปล “iT to iEducation 2012”
33. โครงการประชาสัมพนธและสราง มทร.ร ชุติมา
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยฯโครงการประชา
สื่อมวลชนเรื่องเทคนิคการเขียนขาวเพ่ือการ
34.ฟงการบรรยายใหความรูเรื่องการประกันสังคม มทร.ร วงศผ์กา,วรรณี
35. โครงการ English Conversation ปชส. อ.นลินี
36.โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการสราง E-Book ม.เกตร ฐิติมา
37. โครงการความรวมมือพัฒนาบุคลากร มทร.ธญับุรี ผอ.ชยัวฒัน์ 2,624

เพ่ือตอบสนองแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตวันออก ตะวันตก มหาวิทยาลัยราช
มงคล ท้ัง 9 แหง
38. โครงการอบรม เรื่อง”บรรณารักษยุคใหม ม.คริสเตียน วริะมล,พศักร
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39. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สนง.ประกนัคุณภาพฯ พศักร,เขมณฏัฐ
เรื่อง การจัดการความรู KM อรุโณทยั
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง










