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แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการ  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 

            ส านักวิทยบริการ  ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้  ทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานที่สนับสนุนการด าเนินงานของส านักวิทยบริการ  โดยมุ่งพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อม
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารองค์การยุคใหม่ มีจิตให้บริการ เสริมสร้างค่านิยมการท างานเป็นทีม 
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 

การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าส านักวิทยบริการ  ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด  โดยมุ่งหมายให้ 
สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการด าเนินกิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ 
โดยเฉพาะ Sustainable and Green Office องค์กรมีความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม 

ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  และมีระบบการ
บริหารจัดการให้ทันสมัย  และมีมาตรฐานของการให้บริการอาจารย์ นักศึกษา บุคลการ ประชาชนทุก ๆ 
ด้าน  รวมทั้งเป็นการเพ่ิมทักษะ  ความรู้ให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  มีความรู้ทางด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
2.  วัตถุประสงค์ 
 

1)  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร   
2)  เพ่ือให้บุคลากรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   คือ   มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การบริหารองค์การยุคใหม่  มีจิตให้บริการ  เสริมสร้างค่านิยม การท างานเป็นทีม  คุณธรรมและจริยธรรม 
3)  เพ่ือให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุถึงความพึงพอใจสูงสุด

ของผู้ใช้บริการ 
4)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร 

3. เป้าหมาย 
 

ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างประจ า ได้รับการพัฒนาและน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. การเตรียมการและการวางแผน 
 

พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นในการพัฒนา โดยศึกษาวิเคราะห์จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ .ศ. 
2563 สรรถนะหลักของบุคลากร  และแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการ น ามาพิจารณาว่าบุคลากรควร
ได้รับการพัฒนาด้านใดบ้างเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  มีนวัตกรรม และบรรลุตามวิสัยทัศน์   

5. ประเภทของการพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มี 7 ประเภท ได้แก่ 
1)  การประชุม ฟังบรรยาย อบรม และสัมมนา 
2)  การศึกษาดูงาน 
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3)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4)  การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหารืองาน การถ่ายทอดความรู้สู่เพ่ือนร่วมงาน 
5)  การมอบหมาย/สับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
6)  การส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน 

6. แนวทางการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

1)  ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และดูงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
เพ่ือพัฒนาทักษะและน ามาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2)  ด าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
3)  ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือให้สามารถน าความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 
4)  พัฒนาบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยส่งเสริมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และ

ถ่ายทอดการท างานให้เป็นมาตรฐานใกล้เคียงกัน 
5)  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรพร้อมกับการปรับปรุงกระบวนงาน 

7.  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
 1. วิเคราะห์จากแผนการปฏิบัติงานประจ าปี  
          2. พิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ และข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
          3. พิจารณาว่า บุคลากรของหน่วยงาน จุดใดที่ต้องการฝึกอบรม เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน 
 4. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ 
 5. จัดส่งบุคคลไปอบรม และจัดท าเอกสารการฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 
 6. แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ 
 7. จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
 8. ประเมินผล 
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8. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส านักวิทยบริการ 
          ปรัชญา   เสริมสร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและประชาคม 
          วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ชั้นเลิศ เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่อาเซียน”           
          พันธกิจ 
               ๑. พัฒนาการบริการสารสนเทศ ผลิตสื่อที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้า การวิจยั
ในมหาวิทยาลัยและชุมชน 

    ๒. บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพบรรณารักษ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    ๓. ส่งเสริม เผยแพร่ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

              ๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับท้องถิ่นและสากล 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ส านักวิทยบริการ 

                อัตลักษณ์ส านักวิทยบริการ คือ  สารสนเทศทันสมัย  ใส่ใจบริการ 

     เอกลักษณ์ส านักวิทยบริการ คือ  แหล่งสารสนเทศแห่งภูมิปัญญา 
 
 

 

 

9. ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มี 4 เสาหลัก ดังนี้ 

          1. High Quality & Hi-tech Resources   มีทรัพยากรที่มีคุณภาพดีและทันสมัย 
          2. Excellent Services and Atmospheres มีบรรยากาศและการบริการที่ดี 
          3. Excellent Learning Innovation มีนวัตกรรมที่เก่ียวกับการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม 
          4. Sustainable and Green Office องค์กรมีความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม 
๑๐. โครงสร้างการบริหารจัดการ  
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2559 ส านักวิทยบริการมีการแบ่งส่วนงานเป็น  3 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ  ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  ฝ่าย
หอสมุด  โดยมีโครงสร้างการแบ่งส่วนงานดังนี้ 
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โครงสร้างการบริหารงานของส านักวิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
   

 
 
 
 
                                                                                                                                                                          
                    

 
 

 
 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ รองผู้อ านวยการฝ่ายจดัการทรัพยากรและพัฒนา
สารสนเทศ 

-  งานบริหารงานทั่วไป 
  หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
  งานบุคคล 
      นางสุภาพร ธีระพงษ์สวัสด์ิ 
   งานสารบรรณ 
      นส.มณีวรรณ สาระไทย 
      นส.พิมพ์ใจ ค าฝอย   
- งานคลังและพัสดุ 
   งานพัสดุ 
       นางนันทา  กิจแสวง 
       นายพัสกร อยู่สอน 
    งานการเงิน 
       นางจุรีวรรณ  สายสมาน 
       นส.จีรภา แดงทน 
-  งานแผนงบประมาณและสารสนเทศ 
      งานแผนงบประมาณ 
          นส.ขนิษฐา จูมลี 
 

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

ฝ่ายหอสมุด 
 

ส านักงานเลขานุการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการเรียนรู ้
 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 

- งานจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ    - งานรู้สารสนเทศและงานสารสนเทศ 
      นางสาวชุษณา นราจันทร์                            นางสาวมะลิวัลย์  สินน้อย 
      นายกันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์                   นายอนวัช  กาทอง 
       นางศิมาพร กาเผือกงาม                            นางปุชนีย์  อินทะนา 
      นางสาวสุพาภรณ์  ทาจิตต์                           นางวริชาวรรณ ค ามุลตรี 
      นางสุกัญญา พันธ์จ าปา                               นายภีรติ กระแจะจันทร์ 
      นางสุคนธ์ทิพย์  เลิศวิบลูย์กิจ                               
       
- งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
      นางสาวนุจรินทร์  ภูธา 
      นางรุ้งลาวัลย์  ลิ่วชวโรจน์ 
      นายพนม  จรูญแสง 
      นางสุพัตตรา  สุขใส 
      นายบุณพจน์  บุญไพโรจน์ 
      นายบุญถนอม  จันทร์ชนะ 
      นางสาวชนิตา  สุวรรณกูฎ 
      นายนรา  พิมพ์พันธ์ 
      นางสาวอภิญญา  กลิ่นบัว 
      นางศิรินาฎ  ศรีภักดี 
      นางสาวพิไลพร ครองก่ า                               
 - งานข้อมูลท้องถ่ินและจดหมายเหตุ 
      นางสาวขนิษฐา  ทุมมากรณ์ 
      นางปริญญา  บุญศรัทธา 

- งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
   นายสุรชัย  ศรีใส 
   นายวรพจน์ นวลสกุล 
    นางศกุนตลา เกตวงศา 
    นายชาญชัย บุญคุ้ม 
    นายอดิศักด์ิ กิจแสวง 
- งานบริการ 
    นายเสถียร พระใหญ่ 
    นายธวัชชัย พันธ์จ าปา 
    นายธนาชัย โสภามี 
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                                                     คณะผู้บริหาร 
1. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ์ สุริยา 
2. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ      นายภาคภูมิ สืบนุการณ์ 
3. รองผู้อ านวยการฝ่ายจัดการทรัพยากรและพัฒนาสารสนเทศ นายอนุสรณ์ บรรเทิง 
4. หน้าส านักงานเลขานุการ        นางสาวอุษา  ผูกพันธ์ 
5. รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา   นายสุรชัย  ศรีใส 
6. รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุด    นางสาวมะลิวัลย์  สินน้อย 

ตารางการจ าแนกอัตราก าลังของบุคลากรส านักวิทยบริการอัตราก าลังและต าแหน่งของบุคลากรส านักวิทยริการ  

๑. ส านักงานเลขานุการ  จ านวน   11  อัตรา 

ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

ข้าราชการ พนักงานเงิน
งบประมาณ 

พนักงาน
เงินรายได้ 

ลูกจ้าง
ประจ า 

จ้าง
เหมา 

หมาย
เหตุ 

ส านักงานเลขานุการ 11         
  

1 หัวหน้าส านักงานเลขานุการ ๑ ๑       
2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 1 1      
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1   1       
4 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 1  1      
5 นักวิชาการพัสดุ ๑ ๑     ช่วยราชการ

ส านักคอมฯ 

6 บุคลากร 1 1        

7 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ๒    ๒    
8 จ้างเหมาคนสวน 1     1  

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 8           
1 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 5 4 1       
2 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 3     3     

ฝ่ายหอสมุด 26           
1 บรรณารักษ์ 9 5 ๓ 1     
๒ นักเอกสารสนเทศ 3 1 1  1    
3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 2 1     
4 ช่างพิมพ์ 1 1      
5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 1      
6 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ๑  ๑     
7 พนักงานห้องสมุด 6       6   
8 จ้างเหมาจัดชั้น 2     2  

รวม 45 1๙ 9 ๘ 6 3  
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            หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
  นางสาวอุษา  ผูกพันธ ์    หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
             ๑.1 งานบริหารงานทั่วไป 
      ๑.1.1 งานบุคคล 
   นางสุภาพร   ธีระพงษ์สวสัดิ์         บุคลากร ช านาญการ 
  ๑.1.2 งานสารบรรณ 
  1. นางสาวมณีวรรณ สาระไทย  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
  2. นางสาวพิมใจ      ค าฝอย        ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร ช านาญงาน 
                ๑.1.3 งานสวน 
  1. นายชัยฤนาท  บูระพา            คนสวน 
     ๒.2 งานคลังและพัสด ุ
  ๒.2.1 งานการเงินและบัญช ี
  1. นางจุรีวรรณ สายสมาน  นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ 

 2. นางสาวจีรภา   แดงทน        นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ  
 ๒.2.2 งานพัสดุ  

  1. นางวิยะดา  ธนสรรวนชิ                   นักวิชาการพัสดุ ช านาญการพิเศษ (ไปช่วยราชการ) 
  ๒. นางนนัทา กิจแสวง             เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ช านาญการ 
  ๓. นายพัสกร   อยู่สอน        ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร ปฏบิัติงาน  
 2.3 งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ 
                2.3.1 งานแผน งบประมาณ  
  1. นางสาวขนิษฐา    จูมลี       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  
 ๓. ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน ๘ อัตรา 
    รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  นายสุรชัย ศรีใส   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ 
  ๓.1 งานพัฒนาและผลิตสื่อโสตทัศน์ 
  1. นายวรพจน์  นวลสกุล  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ 
  2. นายชาญชัย   บุญคุ้ม             นักวิชาการโสตทัศนศกึษา ช านาญการพิเศษ 
  ๓. นายอดิศักดิ์  กิจแสวง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการ 
  ๔. นายธวัชชัย  พนัธ์จ าปา  ผู้ปฏิบัตงิานโสตทัศนศึกษา ปฏบิัติงาน 
  5. นายธนาชัย  โสภาม ี             ผู้ปฏิบัตงิานโสตทัศนศกึษา ช านาญงาน 
  ๓.2 งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
  1. นางศกุนตลา   เกตวงศา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ 
  2. นายเสถียร   พระใหญ ่ผู้ปฏิบัตงิานโสตทัศนศึกษา ปฏบิัติงาน                        
๔. ฝ่ายหอสมุด   จ านวน 2๓ อัตรา 
 รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝา่ยหอสมุด 
     นางสาวมะลิวัลย์   สินน้อย  บรรณารักษ์ ช านาญการพิเศษ 
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 ๔.1 งานจัดหาและวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ 
   1. นางสาวชุษณา    นราจันทร์  บรรณารักษ ์ช านาญการ 

 ๒. นายกันตพัฒน์  ในเกษตรธนพัฒน์    บรรณารักษ ์ปฏิบัติการ 
 ๓. นางสาวสุพาภรณ์   ทาจิตต์  บรรณารักษ ์ปฏิบัติการ 

   ๔. นางสุกัญญา   พันธ์จ าปา  บรรณารักษ ์ปฏิบัติการ 
   ๕. นางสาวพิไลพร    ครองก่ า  พนักงานห้องสมุดระดับ ๓  
   ๖. นางสุคนธ์ทิพย์     เลิศวิบูลย์กิจ  พนักงานห้องสมุดระดับ 2   
    ๔.2 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
   1. นางสาวนุจรินทร์   ภูธา   บรรณารักษ ์ช านาญการพิเศษ       
   ๒. นายนรา   พิมพ์พันธ์  ช่างพิมพ์ ช านาญงานพิเศษ 
  ๓. นางศิมาพร   กาเผือกงาม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 

 ๔. นางรุ้งลาวัลย์  ลิ่วชวโรจน ์  บรรณารักษ ์ช านาญการ 
 ๕. นางสาวชนิตา   สุวรรณกูฎ  นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ 

  6. นายพนม      จรูญแสง  บรรณารักษ ์ปฏิบัติการ 
  7. นางสาวอภิญญา   กลิ่นบัว  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช านาญงาน 
  8. นายบุณพจน์         บุญไพโรจน์  พนักงานห้องสมุด ระดับ 3 

 9. นายบุญถนอม        จันทร์ชนะ  พนักงานห้องสมุด ระดับ ๓ 
  10. นางศริินาฏ      ศรีภักดี  พนักงานห้องสมุด ระดับ ๓  
  11. นางสุพัตตรา            สขุใส  พนักงานห้องสมุด ระดับ ๓ 
                         12. นายเสถียร              พิมพ์พันธ์  จ้างเหมา 
                         13. นายสุริยัน               สาธุจรัญ               จ้างเหมา 
     ๔.3 งานข้อมูลท้องถิ่น และจดหมายเหตุ 
  1. นางสาวขนิษฐา     ทุมมากรณ์    นักเอกสารสนเทศ ช านาญการพิเศษ 
 2. นางปริญญา             บุญศรัทธา  บรรณารักษ ์ช านาญการ 
   ๔.4 งานการรู้สารสนเทศและงานสารสนเทศ 
  1. นางสาวมะลิวัลย์    สินน้อย  บรรณารักษ์ ช านาญการพิเศษ 
  ๒. นายอนวัช    กาทอง  นักเอกสารสนเทศ ช านาญการ   
  3. นางปุชนีย์                 อินทะนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
  4. นางวริชาวรรณ     ค ามุลตรี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
   5. นายภีระติ   กระแจะจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
   รวมบุคลากรทั้งหมด                45   คน 

                            ข้าราชการ                             19    คน 
                            พนักงานมหาวิทยาลัย                17  คน 
                            ลูกจ้างประจ า                                     6  คน 

                                       จ้างเหมา                                           ๓        คน 
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แผนการบริหารอัตราก าลังส านักวิทยบริการ 
1. การเตรียมแผนทดแทนอัตราก าลังเกษียณอายุราชการ 

แผนการทดแทนอัตราก าลังพนักงานเงินรายได้เพื่อทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการส านักวิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2564 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระดับ 
  

ปีท่ีเกษียณอายุราชการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 
  อัตราก าลังข้าราชการ                
1 นางสาวอุษา  ผูกพันธ์ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ    √        
2 นางสาวนุจรินทร์  ภูธา บรรณารักษ์  ช านาญการพิเศษ   √       

 อัตราก าลังพนักงานเงินรายได้ทดแทน 
ปีท่ีรับอัตราทดแทน 

2562 2563 2564 2565 2566 
ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน 

1 นายเสถียร  พระใหญ่ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน   √   ๑๖ 
2 นางสาวพิมใจ  ค าฝอย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ปฏิบัติงาน   √   ๑๐ 
3 นายธวัชชัย  พันธ์จ าปา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน   √   ๑๐ 
4 นายธนาชัย  โสภามี ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน   √   ๑๐ 
5 นางสาวชนิตา  สุวรรณกูฎ นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ   √   ๙ 
6 นายพัสกร  อยู่สอน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ปฏิบัติงาน   √    ๖ 
7 นางสาวสุพาภรณ์  ทาจิตต์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ   √   ๖ 
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โปร่งใสมีจริยธรรม L=Learning Technology and Innovation มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ E-Environmental Focus ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 

1. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่งวิชาชีพ 

ตารางจ าแนกตามประเภทและระดับต าแหน่งของบุคลากรส านักวิทยบริการ งบประมาณ 2562-2564 

ประเภทบุคลการ ประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ปฏิบัติงาน ช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 

1. ข้าราชการ - - - - 1 - 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  - - - - 5 - 

3. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ - 3 - - - - 

รวม 0 3 0 0 6 0 

หมายเหตุ    1. ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานขอเลื่อนเป็นระดับช านาญงาน 
                          ๒. ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ เพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่ง ต าแหน่งนักวิชากาคอมพิวเตอร์ 



 

11 
วิสัยทัศน์:เป็นศูนย์การเรียนรู้ชั้นเลิศ และสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ค่านิยมหลัก (CorValue and Culture):QAR SMILE(S=Service Mind การบริการที่ดี M=Magnificent Organization องค์กรชั้นเลิศ I=Integrity สุจริต  
โปร่งใสมีจริยธรรม L=Learning Technology and Innovation มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ E-Environmental Focus ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 

                              เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานชองทุกประเภทต าแหน่งของบุคลากรส านักวิทยบริการ  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภททั่วไป 

 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ 
เช่ียวชาญเฉพาะ 

 

ประเภทผู้บริหาร 

เชี่ยวชาญพิเศษ ช านาญงานพิเศษ 

ช านาญงาน 

ช านาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ 

ปฏิบัติงาน 

ช านาญการ 

ปฏิบัติการ 

ผู้อ านวยการกองหรือ
เทียบเท่า 

ผู้อ านวยการส านักงาน 
อธิการบดีหรือเทียบเท่า 
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เส้นทางความก้าวหน้า (Career Path)   

เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรส านักวิทยบริการต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
 
 
    
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    

เช่ียวชาญพิเศษ 
-ฐานเงินเดือนขั้นต่ า พนักงาน 38,980/ข้าราชการ 29,980 บาท 

-เป็นเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 

เชี่ยวชาญ 
-ฐานเงินเดือนขั้นต่ า พนักงาน 31,720/ข้าราชการ 24,400 บาท 

-เป็นช านาญการพิเศษไม่น้อยกว่า 3 ป ี 

ช านาญการพิเศษ 
-ฐานเงินเดือนขั้นต่ า พนักงาน 25,820/ข้าราชการ 19,860 บาท 

-เป็นช านาญการไม่น้อยกวา่ 4 ปี 

ช านาญการ 
-ฐานเงินเดือนขั้นต่ า พนักงาน 17,110/ข้าราชการ 13,160 บาท 

-ป.ตรี ปฏิบัตกิารมาไม่น้อยกว่า 6 ปี 
-ป.โท ปฏิบัติการมาไม่น้อยกวา่ 4 ปี 
-ป.เอก ปฏิบัติการมาไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

ปฏิบัติการ 

เฉพาะต าแหน่ง บรรณารักษ ์,
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาและ 
นักเอกสารสนเทศ 
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เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรส านักวิทยบริการต าแหน่งประเภททั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ช านาญงานพิเศษ 

-ฐานเงินเดือนขั้นต่ า พนักงาน 20,040/ข้าราชการ 
15,410 บาท 

-เป็นช านาญงานไม่น้อยกว่า 2 ปี  
 

ช านาญงาน 
-ฐานเงินเดือนขั้นต่ า พนักงาน 13,250/

ข้าราชการ 10,190 บาท 
-ปวช. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 ปี 

-วิชาชีพเทคนิค ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 ปี 
-ปวส. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 ปี 

 
ปฏิบัติงาน 
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เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรส านักวิทยบรกิารประจ าปีงบประมาณ 2562-2564 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ระดับ ความก้าวหน้า 

ระยะเวลา
เข้าสู่

ต าแหน่ง  ฐานเงินเดือนขั้นต่ า 

  ข้าราชการ           
1 นางจุรีวรรณ  สายสมาน นักวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 3 31,400 
2 นางวิยะดา  ธนสรรวนิช นักวิชาการพัสด ุ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 3 31,400 
๓ นายนรา  พิมพ์พันธ์ ช่างพิมพ์ ช านาญงานพิเศษ - -  - 
4 นางสุภาพร  ธีระพงษ์สวัสดิ ์ บุคลากร ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 4 22,140 
5 นางนันทา  กิจแสวง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 4 22,140 
6 นางศิมาพร  กาเผือกงาม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 4 22,140 
7 นายวรพจน ์ นวลสกลุ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 3 31,400 

8 นางศกุนตลา  เกตวงศา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 3 31,400 
9 นายชาญชัย  บุญคุ้ม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 3 31,400 

10 นายสุรชัย  ศรีใส นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 3 31,400 
11 นางสาวนุจรินทร ์ ภูธา บรรณารักษ์ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 3 31,400 
12 นางสาวมะลิวัลย ์ สินน้อย บรรณารักษ์ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 3 31,400 
13 นางสาวชุษณา  นราจันทร ์ บรรณารักษ์ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 4 22,140 

14 นางสาวขนิษฐา  ทุมมากรณ ์ นักเอกสารสนเทศ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 3 31,400 

15 นางปริญญา  บุญศรัทธา บรรณารักษ์ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 4 22,140 
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16 นางรุ้งลาวัลย ์ ลิ่วชวโรจน ์ บรรณารักษ์ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 4 22,140 

17 นางวริชาวรรณ  ค ามุลตร ี นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 4 22,140 

18 นางปุชนีย ์ อินทะนา นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 4 22,140 

 พนักงานมหาวิทยาลัย      
1 นางสาวชนิตา  สุวรรณกฎู นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ ช านาญการ 6 19,570 

2 นางสาวจีรภา  แดงทน นักวิชาการเงินและบญัชี ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 6 19,570 

3 นายพนม  จรูญแสง บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ช านาญการ 6 19,570 

4 นายกันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ช านาญการ 6 19,570 

5 นายอดิศักดิ์  กิจแสวง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 4 19,570 

6 นางสาวพิมใจ  ค าฝอย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ 4 13,250 

11 นายเสถียร  พระใหญ ่ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน ช านาญงาน 4 13,250 

12 นายธวัชชัย  พันธ์จ าปา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน ช านาญงาน 4 13,250 

13 นายธนาชัย  โสภาม ี ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ 4 13,250 

14 นายอนวัช กาทอง นักเอกสารสนเทศ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 4 28,790 

15 นางสาวขนิษฐา จูมล ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 4 28,790 

16 นางสาวมณีวรรณ สาระไทย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 4 28,790 

17 นางสาวอภิญญา  กลิ่นบัว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ 6 20,040 
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2. แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประเภทการพัฒนาสมรรถนะ 

 
เป้าประสงค์ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

บุคลากรที่มีสมรรถนะ
สูงในการท างาน 
สามารถขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วย
ความสุข และความ
ผูกพันต่อองค์กร  

1. ส านักงานเลขานุการ      
โครงการศึกษาดูงานระบบ
ส านักงานอัตโนมัติ 

มีระบบส านักงานที่สะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง  

บุคลากรส านักงาน
เลขานุการ 

 หน.สนง. 
 

๒. ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา      
โครงการอบรมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

มีสื่อการเรียนการสอนที่
ตอบสนองกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

บุคลากรฝ่ายเทคโนฯ  หน.ฝ่ายเทคโนฯ 

 
๓. ฝ่ายหอสมุด           

โครงการอบรมการจัดการห้องสมุด
ดิจิทัล (ด้านจัดการและให้บริการ
สารสนเทศ) 

มีการจัดการห้องสมุดให้เป็น
ห้องสมุดดิจิทัล ที่สะดวก 
รวดเร็ว ทันสมัย 

บรรณารักษ์และนักเอก
สารสนเทศ 

  

หน.ฝ่ายหอสมุด  
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ประเภทส่งเสริมสุขภาพสร้างขวัญก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร 
                                                      

เป้าประสงค์ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.ส่งเสริมสุขภาพและ
สร้างขวัญก าลังใจ 

1.1 โครงการส านักวิทยสัมพันธ์ 
      -ประชุมผู้บริหารพบบุคลากร
ประจ าเดือน 
       

บุคลากรมีความสุข ร้อยละ 
75 และความผูกพันธ์ต่อ
องค์กรร้อยละ 90 

บุคลากรส านักวิทยบริการ ต.ค. 62-ก.ย.63 หน.สนง. 

  

  

1.2 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
2563 

บุคลากรเข้ารับการตรวจ
สุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

 บุคลากรส านักวิทยบริการ ก.พ.-มี.ค.63 งานบุคคล 

  
2.ความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย   

ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วม
อบรม ร้อยละ 100  

บุคลากรส านักวิทยบริการ พ.ค. – มิ.ย. 62 งานบุคคล 
  

 

แผนพัฒนารายบุคลากรส านักวิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง รายละเอียด ระยะเวลา หมายเหตุ 

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา           
๑ นายสุรชัย ศรีใส นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ 

๑.โครงการพัฒนาบุคลากรดา้นการผลิตสื่อเพื่อ
รองรับการเรียนการสอนในศตวรราท่ี ๒๑ 

ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 
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๒.วิเคราะห/์วิจัยสถาบัน ร่วมกับ นายธวัชชัย/นาย
อดิศักดิ์/นายธนาชัย 

ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 
  

2 นายชาญชัย บุญคุ้ม นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ 1.โครงการพัฒนาบุคลากรดา้นการผลิตสื่อเพื่อ
รองรับการเรียนการสอนในศตวรราท่ี 21 

ต.ค.62-ก.ย.63 
  

      
2.วิจัยสถาบัน ร่วมกับ นายวรพจน์/นางศกุนตลา/
นายเสถียร 

ต.ค.62-ก.ย.63 
  

3 นางศกุนตลา เกตวงศา นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ 1.โครงการพัฒนาบุคลากรดา้นการผลิตสื่อเพื่อ
รองรับการเรียนการสอนในศตวรราท่ี 21 

ต.ค.62-ก.ย.63 
  

      
2.วิจัยสถาบัน ร่วมกับ นายวรพจน์/นายชาญชัย/
นายเสถียร 

ต.ค.62-ก.ย.63 
  

4 นายวรพจน ์นวลสกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ 1.โครงการพัฒนาบุคลากรดา้นการผลิตสื่อเพื่อ
รองรับการเรียนการสอนในศตวรราท่ี 21 

ต.ค.62-ก.ย.63 
  

      
2.วิจัยสถาบัน ร่วมกับ นายวรพจน์/นางศกุนตลา/
นายเสถียร 

ต.ค.62-ก.ย.63 
  

5 นายอดิศักดิ ์ กิจแสวง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ 1.โครงการพัฒนาบุคลากรดา้นการผลิตสื่อเพื่อ
รองรับการเรียนการสอนในศตวรราท่ี 21 

ต.ค.62-ก.ย.63 
  

      
2.วิเคราะห/์วิจัยสถาบัน ร่วมกับ นายสุรชัย/นาย
ธนาชัย/นายธวัชชัย 

ต.ค.62-ก.ย.63 
  

6 นายธนาชัย โสภาม ี ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาช านาญงาน 1.โครงการพัฒนาบุคลากรดา้นการผลิตสื่อเพื่อ
รองรับการเรียนการสอนในศตวรราท่ี 21 

ต.ค.62-ก.ย.63 

  

      
2.วิจัยสถาบัน ร่วมกับ นายสุรชัย/นายอดิศักดิ/์นาย
ธวัชชัย 

ต.ค.62-ก.ย.63 
  



 

19 
วิสัยทัศน์:เป็นศูนย์การเรียนรู้ชั้นเลิศ และสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ค่านิยมหลัก (CorValue and Culture):QAR SMILE(S=Service Mind การบริการที่ดี M=Magnificent Organization องค์กรชั้นเลิศ I=Integrity สุจริต  
โปร่งใสมีจริยธรรม L=Learning Technology and Innovation มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ E-Environmental Focus ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 

7 นายเสถียร พระใหญ ่ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาปฏิบตังิาน 1.โครงการพัฒนาบุคลากรดา้นการผลิตสื่อเพื่อ
รองรับการเรียนการสอนในศตวรราท่ี 21 

ต.ค.62-ก.ย.63 
  

      
2.วิจัยสถาบัน ร่วมกับ นายวรพจน์/นายชาญชัย/
นางศกุนตลา 

ต.ค.62-ก.ย.63 
  

8 นายธวัชชัย พันธ์จ าปา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาปฏิบตังิาน 1.โครงการพัฒนาบุคลากรดา้นการผลิตสื่อเพื่อ
รองรับการเรียนการสอนในศตวรราท่ี 21 

ต.ค.62-ก.ย.63 
  

      
2.วิเคราะห/์วิจัยสถาบัน ร่วมกับ นายสุรัช/นายอดิ
ศักดิ์/นายธนาชัย 

ต.ค.62-ก.ย.63 
  

ส านักงานเลขานุการ           

1 นางสาวอุษา  ผูกพันธ ์ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
1.การศึกษาด้วยตนเอง/เข้ารบัการศึกษา อบรม/
สัมมนา 

ต.ค.62-ก.ย.63 
  

      
2.สรุป รายงานผลการศึกษาด้วยตนเอง/ศึกษา
อบรม/สัมมนา     

      3.น าผลการด าเนินการมาปฏิบัติในงานประจ า     

      4.น าผลมาใช้ในการปฏิบัติงานประจ า     
2 นางจุรีวรรณ สายสมาน นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ 1.วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และเงิน

งบประมาณส านักวิทยบริการ 
ธ.ค.62-มี.ค.63 

  

         -วางแผนปฏิบัตริาชการ 
ธ.ค.62-มี.ค.63 

  

         -ด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
ธ.ค.62-มี.ค.63 

  

         -วิเคราะห์ข้อมูล 
ธ.ค.62-มี.ค.63 

  

         -รายงานผลการวเิคราะห ์ มี.ค.-63   
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2.เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการ สัมมนา หรือ
ศึกษาดูงาน ต.ค.62-ก.ย.63   

         -วางแผนปฏิบัตริาชการ     

         -ด าเนินการเข้าร่วมอบรม     

         -รายงานผลการเข้ารับการอบรม     

         -น าผลการอบรมมาด าเนินการ     
3 นางสาวจีรภา แดงทน  นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 1.น าระบบการโอนเงินออนไลนเ์ข้ามาใช้ในการ

จ่ายเงินยืมทดรองจ่ายแทนการจา่ยแทนการจ่ายเช็ค     

      
1.1ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการน าระบบแจ้งโอน
เงินออนไลน์เข้ามาใช้แทนการสั่งจา่ยเช็ค  ก.ย.-ต.ค.62   

      
1.2จัดท าหนังสือขออนุมัติอธิการบดีในการเปิด
บัญช ี ต.ค.-62   

      
1.3ประสานธนาคารในการจัดท าเอกสารเพื่อ
ประกอบการเปิดบญัชีในนามหน่วยงาน ต.ค.-62   

      
1.4ขอเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบญัชี
จากผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินโอน พ.ย.-62   

      
1.5ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายจากส่วนกลางเพื่อใช้
ในการหมุนเวียนเงินยืมทดรองจ่าย ธ.ค.-62   

      
1.6เริ่มใช้ระบบการโอนเงินออนไลน์หลังจาก
ด าเนินการตามข้อ  ธ.ค.62-ม.ค.63   
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2.เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการ สัมมนา หรือ
ศึกษาดูงาน  ก.ย.62-ก.ย.63   

      2.1มีการวางแผนการด าเนินงาน ก.ย.62-ต.ค.63   

      

2.2มีการเข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการ 
ประชุมสมัมนา หรือดูงานเพื่อการพัฒนางานอย่าง
น้อย 2 ครั้ง 

พ.ย.-62-ก.ย.63 

  
4 นางสาวมณีวรรณ สาระไทย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ 1.ถ่ายทอดความรู้เกีย่วกับการใช้งานระบบการ

เกษียนหนังสือออนไลน ์ส าหรับบคุลากรส านักวิทย
บริการ     

      1.1จัดท าแผนพัฒนาตนเองพัฒนางาน พ.ย.-62   

      1.2เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบเกษียนออนไลน ์ พ.ย.-62   

      1.3เริ่มน าระบบเกษียนออนไลน์มาใช้งาน ธ.ค.-62   

      
1.4ถ่ายทอดความรู้วิธีการใช้งานในระบบเกษียน
ออนไลน ์ ม.ค.-63   

      
1.5สรุป รายงานปัญหาจากการใช้งานระบบเกษียน
ออนไลน์และเผยแพร่แจ้งเวียนบุคลากร 

ก.พ.-63 
  

      
2.จัดท าคู่มือการน าระบบเกษยีนออนไลน์มาใช้ใน
งานสารบรรณ     

      2.1จัดท าแผนพัฒนาตนเองพัฒนางาน พ.ย.-62   

      2.2เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบเกษียนออนไลน ์ พ.ย.-62   
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      2.3รวบรวมข้อมลู ธ.ค.62-ม.ค.63   
5 นางสาวพิมใจ ค าฝอย ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 1.ถ่ายทอดความรู้เกีย่วกับการใช้งานระบบการ

เกษียนหนังสือออนไลน ์ส าหรับบคุลากรส านักวิทย
บริการ 

ต.ค.62-ก.พ.63 

  

      1.1จัดท าแผนพัฒนาตนเองพัฒนางาน พ.ย.-62   

      1.2เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบเกษียนออนไลน ์ พ.ย.-62   

      1.3เริ่มน าระบบเกษียนออนไลน์มาใช้งาน ธ.ค.-62   

      
1.4ถ่ายทอดความรู้วิธีการใช้งานในระบบเกษียน
ออนไลน ์ ม.ค.-63   

      
1.5สรุป รายงานปัญหาจากการใช้งานระบบเกษียน
ออนไลน ์ ก.พ.-63   

6 นางสุภาพร ธีระพงษ์สวัสดิ ์ บุคลากรช านาญการ 1.ปรับปรุงคู่มือแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย เม.ย.-ส.ค.63   

      
2.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 
2563     

      
2.1ร่างแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 
2563 ต.ค.-ธ.ค.62   

      
2.2เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการ ม.ค.-63   

      
2.3เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการ ม.ค.-ก.พ.63   

      2.4เผยแพร่แผนให้กับบุคลากรทราบ ม.ค.-ก.พ.63   
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      2.เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน     

      2.1จัดท าแผนการพัฒนาตนเอง ต.ค.62-พ.ย.62   

      
2.2เข้ารับอบรมพัฒนาตนเองทั้งจากหน่วยงาน
ภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลยั 

ต.ค..-62-ก.ย.63 
  

      2.3 สรุปผลการอบรมเสนอผู้บริหาร 
ต.ค..-62-ก.ย.63 

  

      2.4 น าความรู้ทีไ่ด้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ต.ค..-62-ก.ย.63   
7 นางสาวขนิษฐา จูมล ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 1.จัดท าบทความ และน าเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ Pulinet 2020 
ต.ค.-มี.ค.63 

  

      
1.1จัดท าบทความเรื่องห้องสมดุสเีขียวสู่ศูนย์การ
เรียนรู้ทีย่ั่งยืน ต.ค.-พ.ย.62   

      
1.2น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
Pulinet 2020 ม.ค.-63   

      1.3 สรุป รายงานผู้บริหาร ม.ค.-ก.พ.63   

      1.4 เผยแพร่แนวปฏิบัติให้กับบคุลากร ก.พ.-มี.ค.63   

      

2.จัดท าวิจัยสถาบันเรื่อง "ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2559-2562 
ของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ย.62-มี.ค.63 

  

      2.1จัดท าแผนการด าเนินงาน พ.ย.-62   

      2.2 รวบรวมผลการด าเนินงาน ม.ค.-63   
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2.3 จัดท าบทที่ 1 บทน า บทที่ 2 วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีการด าเนินงาน ก.พ.-63   

      2.4 สรุป รายงานผู้บริหาร มี.ค.-63   

      3.อบรมพัฒนาตนเองตามวิชาชีพ เม.ย.-ส.ค.63   

      3.1จัดท าแผนการพัฒนาตนเองตามวิชาชีพ พ.ย.-62   

      
3.2เข้ารับอบรมพัฒนาตนเองทั้งจากหน่วยงาน
ภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลยั 

ม.ค.-มี.ค.63 
  

      3.3 สรุปผลการอบรมเสนอผู้บริหาร มี.ค.-63   

      3.4 น าความรู้ทีไ่ด้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เม.ย.-ส.ค.63   

      3.5 เผยแพร่ความรู้ใน web blog ส.ค.-63   
8 นายพัสกร อยู่สอน ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 1.เข้าร่วมอบรมเกี่ยว พรบ./ระเบยีบการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
ต.ค.62-ก.ย.63 

  
      2.จัดท าคู่มือขั้นตอนการจดัซื้อพัสดุในระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-Gp 
ต.ค.62-ก.ย.63 

  
         -จัดท าแผนพัฒนา     

         -เข้ารับการพัฒนาตนเองในงานพัสด ุ     

         -แลกเปลี่ยนความรู้กับผูร้่วมสายงานเดียวกัน     

         -สรุปและรายงานการพัฒนาตนเอง     



 

25 
วิสัยทัศน์:เป็นศูนย์การเรียนรู้ชั้นเลิศ และสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ค่านิยมหลัก (CorValue and Culture):QAR SMILE(S=Service Mind การบริการที่ดี M=Magnificent Organization องค์กรชั้นเลิศ I=Integrity สุจริต  
โปร่งใสมีจริยธรรม L=Learning Technology and Innovation มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ E-Environmental Focus ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 

9 นางนันทา กิจแสวง  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ 1.เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานพัสด ุภายใต้
พระราชบัญญัติการจัดซ้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ต.ค.62-ก.พ.63 

  
        -รายงานผลการเข้าร่วมอบรม ก.พ.-63   
       -น าความรู้ที่ไดร้ับใช้/อ้างอิงในการปฏิบัติงาน ก.พ.-63   
      2.จัดท าฐานข้อมูลทรัพยส์ินส านักวิทยบริการ ต.ค.62-ก.พ.63   

      
 -ด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องข้อมูล
ครุภณัฑ์(สอบทานกองคลัง) 

พ.ย.62-ม.ค.63 
  

      
 -ด าเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะท างานจัดท า
ระบบฐานข้อมลูฯ (On Web) 

พ.ย.62-ม.ค.63 
  

       -ด าเนินการน าเข้า และปรับปรุงขอ้มูล ธ.ค.-ก.พ.63   

       -รายงานผลการด าเนินงาน ก.พ.-63   
 
ฝ่ายหอสมุด     

1 นางสาวมะลิวัลย ์ สินน้อย บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 1.เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา/เพื่อพัฒนาตนเอง
ในสายงานวิชาชีพ 

ต.ค.62-มี.ค.63 
  

      2.วิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วยของการให้บริการ
ทรัพยากรสรสนเทศ ส านักวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี ก.พ.-63   
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2 นางสาวนุจรินทร ์ ภูธา บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 1.เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมน/ศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับวิชาชีพบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์
ตลอดจนสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

ต.ค.62-มี.ค.63 

  
      2.ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการยมื-คืนด้วย

เครื่องยืมคืนด้วยตนเอง (Self Check) ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัอุบลฯ 

ต.ค.62-มี.ค.63 

  
3 นางสาวขนิษฐา ทุมมาการณ ์ นักเอกสารสนเทศช านาญการพิเศษ 1.เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา/การศึกษาด้วยตนเอง

เกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
ให้บริการและการประชาสัมพันธ์ในห้องสมุดเพื่อ
น ามาใช้ในการพัฒนางาน 

ต.ค.62-ก.ย.63 

  
      2.การพัฒนางาน"การน าหลัก SEO มาใช้ในการ

พัฒนาเว็บไซต์ข้อมลูท้องถิ่น"  
รอบที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ตามหลัก SEO 
รอบที่ 2 ติดตามและสรุปผลการปรับปรุงเว็บไซต์ 

ต.ค.62-ก.ย.63 

  
      1.น าเสนอการพัฒนางานต่อผู้บังคับบัญชา     
      2.วางแผนล าดับชั้นตอนการพัฒนางาน     
      3.ด าเนินการตามแผนงานเพื่อให้มีผลงานอย่างน้อย 

1 ช้ินงาน     
2 นายนรา พิมพ์พันธ ์ ช่างพิมพ์ช านาญงานพิเศษ 1.เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา ทางด้านห้องสมุด ต.ค.62-มี.ค.63   
      2.วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

สื่อโสตทัศน ์ของฝ่ายหอสมุด ส านกัวิทยบริการ ต.ค.62-มี.ค.63   
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3 นางสาวชุษณา นราจันทร ์ บรรณารักษ์ช านาญการ 1.เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการ ประชุมสัมมนา 
หรือดูงาน เพื่อการพัฒนางานอย่างน้อย 1 ครั้ง/6
เดือน 

ต.ค.62-ก.ย.63 

  

      

2.งานตรวจสอบแก้ไขและอัพโหลดข้อมูล
บรรณานุกรม ระบบห้องสมุด WALAI AutoLib 
ของส านักวิทยบริการ สู่ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) 

ต.ค.62-มี.ค.63 

  
4 นางปริญญา บุญศรัทธา  บรรณารักษ์ช านาญการ 1.ศึกษาด้วยตนเอง/การอบรม/สมัมนาเรื่องที่

เกี่ยวกับวิชาชีพและภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
  

  

      1.1วางแผนงานด าเนินงาน  ต.ค.-62   

      
1.2ด าเนินการตามแผน เข้าอบรมหรือศึกษาด้วย
ตนเองเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสรา้งสื่อดิจิทัล 

ธ.ค.-62 
  

      
1.3รวบรวม/เรียบเรียงข้อมูลจดหมายเหตุที่ต้องการ
น าเสนอ 

ม.ค.-63 
  

      1.4 น าผลการศึกษาด้วยตนเองมาพัฒนางาน ก.พ.-63   

      

1.5 การเผยแพร่ข้อมลู-เผยแพร่ขอ้มูลให้หน่วยงาน
ผ่านสื่อตา่ง ๆ เช่น เว็บไซต์จดหมายเหต/ุข่าว
ประชาสมัพันธ์ส านักวิทยบริการ/KM/ฐานข้อมูล
จดหมายเหต ุ

มี.ค.-63 

  
5 นางรุ้งลาวัลย ์ ลิ่วชวโรจน ์ บรรณารักษ์ช านาญการ 

1.เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการ ประชุมสัมมนา 
หรือดูงาน เพื่อการพัฒนางาน 

ต.ค.62-มี.ค.63 
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2.ปรับปรุงแก้ไข/ลบระเบียนดรรชนีวารสารจาก
ระเบียนวารสารวิชาการที ่Weeding ปี 61 

ต.ค.62-มี.ค.63 
  

6 นางปุชนีย ์อินทะนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 1.ปรับปรุงเว็บไซต์ส านักงานสีเขียว     

      1.1ปรับปรุงเว็บไซตส์ านักงานสเีขยีว ต.ค.62-มี.ค.63   

      1.2ประชาสัมพันธ์เว็บไซตส์ านักงานสีเขียว ก.พ.-มี.ค.63   

      2.อบรมและพัฒนาตนเองตามวิชาชีพ     

      2.1จัดท าแผน ต.ค.-พ.ย.62   

      
2.2เข้ารับอบรมพัฒนาตนเองทั้งจากหน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

พ.ย.62-มี.ค.63 
  

7 นางวริชาวรรณ ค ามุลตร ี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 1.มีการจัดท าคูม่ือวิธีการแก้ไขปญัหา ต.ค.62-ก.ย.63   

      

2.มีการเข้าร่วมสัมมนากลุม่ความร่วมมือผู้ใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัต ิWalai AutoLib เพื่อน ามาจัดท า
แผนในปรับปรุงพัฒนาระบบ 

ต.ค.62-ก.ย.63 

  
8 นายอนวัช กาทอง นักเอกสารสนเทศช านาญการ 

1.น าเสนอผลงานวิชาการในงาน Pulinet วิชาการ ต.ค.62-มี.ค.63   

      1.1ก าหนดหัวข้อ/เรื่องที่จะพัฒนางาน     

      1.2รวบรวมและศึกษาข้อมูลที่เกีย่วข้อง     

      1.3ด าเนินการตามแผนงาน     

      1.4น าเสนอผลงานในงาน Pulinet วิชาการ     
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      1.5รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา/เผยแพรผ่ลงาน     
9 นางศิมาพร กาเผือกงาม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ 1.เข้าร่วมรับการอบรม สัมมนา ศกึษาดูงาน ประชุม

วิชาการเพื่อพัฒนางานอย่างน้อย 1 ครั้ง 

ต.ค.62-ก.ย.63 

  

      
2.วิเคราะหส์ถิติการนั่งประจ าจุดพร้อมปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน 

ต.ค.62-เม.ย.63 

  
10 นายกันตพัฒน ์ในเกษตรธนพัฒน์ บรรณารักษ์ปฏบิัติการ 1.เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการ ประชุมสัมมนา 

หรือดูงาน เพื่อการพัฒนางานอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ต.ค.62-มี.ค.63 

  

      2.ลงรายการบรรณานุกรมหนังสือในระบบ Walai 
ต.ค.62-มี.ค.63 

  
11 นายพนม จรูญแสง บรรณารักษ์ปฏบิัติการ 

1.เข้าร่วมอบรม/สมัมนา ต.ค.62-มี.ค.63   

      

1.1 มีการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะงานท่ีได้รับ
มอบหมาย เพื่อเลือกหลักสูตร/แนวทาง ท่ีเหมาะสม
ในการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา     

      
1.2 มีการวางแผนและก าหนดช่วงเวลาในการเข้า
รับการฝึกอบรม/สมัมนา     

      1.3 เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ตามแผนที่ก าหนด     

      
1.4 เผยแพร่ความรู้ทีไ่ดร้ับจากการเข้ารับการ
ฝึกอบรม/สมัมนา     

      
2.จัดท าคู่มือการให้บริการห้องสมดุ ม.อุบลฯ 
ประจ าปี 2563 ให้เป็นปัจจุบัน     

      2.1 รวบรวมข้อมลู ต.ค.62-มี.ค.63   
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      2.2 วิเคราะห์ข้อมูล     
      2.3 สรุปผล     
      2.4 เผยแพร่ข้อมูล     

12 นางสาวชนิตา สุวรรณกฎู นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ 1.อบรม/สมัมนา เกี่ยวกับวิชาชีพและภาระงานท่ี
รับผิดชอบรวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต.ค.62-ก.ย.63 
  

      
2.การพัฒนางานการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการสื่อโสตทัศน ์     

      
2.1มีการวางแผนการวิเคราะหค์วามพึงพอใจต่อ
การให้บริการสื่อโสตทัศน ์     

      2.2มีการด าเนินตามแผน     

      2.3มีผลงานเชิงประจักษ ์     
13 นางสุกัญญา พันธ์จ าปา บรรณารักษ์ปฏบิัติการ 1.วิเคราะห์ปญัหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ต.ค.62-ก.ย.63 

  
14 นางสาวสุพาภรณ ์ทาจิตต ์ บรรณารักษ์ปฏบิัติการ 1.เข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทางด้าน

บรรณารักษ์ศาสตร ์
ต.ค.62-ก.ย.63 

  

      
2.ท าวิจัย เรื่องการพัฒนาทางวิชาชีพของ
บรรณารักษ์ ส านักวิทยบริการ ม.อุบลฯ 

ต.ค.62-ก.ย.63 

  
15 นายภีรต ิกระแจจันทร ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1.วิเคราะหร์ะบบสารสนเทศส านกัวิทยบริการ

เปรียบเทยีบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ เช่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ม.สารคาม 

ต.ค.62-มี.ค.63 
ธ.ค.62-มี.ค.63 

  



 

31 
วิสัยทัศน์:เป็นศูนย์การเรียนรู้ชั้นเลิศ และสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ค่านิยมหลัก (CorValue and Culture):QAR SMILE(S=Service Mind การบริการที่ดี M=Magnificent Organization องค์กรชั้นเลิศ I=Integrity สุจริต  
โปร่งใสมีจริยธรรม L=Learning Technology and Innovation มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ E-Environmental Focus ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 

      
1.1มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อการพัฒนา
งาน 

  
  

      1.2มีการวางแผนการด าเนินงาน     

      1.3ด าเนินการ ปรับปรุง พัฒนา     

      1.4สรุปผลการด าเนินการ     

      1.5รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาและเผยแพรผ่ลงาน     

      2.อบรมและพัฒนาตนเองตามวิชาชีพ     

      2.1จัดท าแผน ต.ค.-62   

      
2.2เข้ารับอบรมพัฒนาตนเองทั้งจากหน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

ต.ค.62-มี.ค.63 
  

16 นางสาวอภิญญา กลิ่นบัว ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 1.เข้าร่วมการอบรม สมัมนา ศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในวิชาชีพหรือศึกษาด้วยตนเองเพ่ือปรับปรุงพัฒนา
งานในหน้าท่ี 

ต.ค.62-ก.ย.63 

  

      
2.ตรวจสอบ รวบรวมสถิติและวิเคราะห์คา่เฉลีย่การ 
tagging 

ต.ค.62-ก.ย.63 

  

      
1.รวบรวมข้อมูลการนั่งประจ าจุดบริการของ
บุคลากร     

      
2.รวบรวมข้อมูลการนั่งประจ าจุดบริการของ
บุคลากร     

      3.รายงานผล     
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      4.เสนอแนวทางปัญหา     
17 นายบุญพจน ์บุญไพโรจน ์ พนักงานห้องสมุด ระดับ 3 1.เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการ ประชุมสมัมนา 

หรือดูงาน เพื่อการพัฒนางานอย่างน้อย 1 ครั้ง  
ต.ค.62-มี.ค.63 

  
18 นายบุญถนอม จันทร์ชนะ พนักงานห้องสมุด ระดับ 3 1.เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการ ประชุมสมัมนา 

หรือดูงาน เพื่อการพัฒนางาน 

ต.ค.62-มี.ค.63 

  
19 นางศิรินาฎ ศรีภักด ี พนักงานห้องสมุด ระดับ 3 1.เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการ ประชุมสมัมนา 

หรือดูงาน เพื่อการพัฒนางาน 

ต.ค.62-มี.ค.63 

  
20 นางสุพัตตรา สุขใส พนักงานห้องสมุด ระดับ 3 1.เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการ ประชุมสมัมนา 

หรือดูงาน เพื่อการพัฒนางาน 
ต.ค.62-มี.ค.63 

  
21 นางสาวพิไลพร ครองก่ า พนักงานห้องสมุด ระดับ 3 1.เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการ ประชุมสมัมนา 

หรือดูงาน เพื่อการพัฒนางาน 
ต.ค.62-มี.ค.63 

  
22 นางสุคนธ์ทิพย ์เลิศวิบลูย์กิจ พนักงานห้องสมุด ระดับ 2 

1.พิมพ์สันหนังสือเก่าช ารดุ 
ต.ค.62-มี.ค.63 

  

      1.ส ารวจหนังสือเก่าช ารุด     

      2.พิมพ์สัน     

      3.แกะสันเก่าออก     

      4.ติดสัน     

      5.tagging     

      6.ส่งตรวจสอบ     
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ภาคผนวก 
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แบบรายงานผลการไปราชการ 
ฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ประชุมวิชาการ/ศึกษาดูงาน 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ประชุมวิชาการ/ศึกษาดูงาน 
ช่ือ-สกุล ....................................................................................................................... ต าแหน่ง ................................................ 
ฝ่าย .............................................................................................................................................................................................. 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูลรายละเอียดการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ประชุมวิชาการ/ศึกษาดูงาน 
ช่ือหลักสูตร/การประชุม/สมัมนา/โครงการ................................................................................................................................... 
จัดโดย............................................................................................................................................................................................ 
วันท่ี............................................................ รวมระยะเวลา..................................วัน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น.................................. บาท 

o มีเอกสาร  ระบุช่ือ
เอกสาร………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

o ไม่ม ี

ส่วนท่ี 3 : ผลการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ประชุมวิชาการ/ศึกษาดูงาน  
สรุป
สาระส าคญั…………………………………………………………………………………………………………….………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนท่ี 4 : แผนการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 

แผนการน าไปใช้ วัน/เดือน/ปีที่จะน าไปใช้ 

      ดา้นปฏบิัติการ                                               ด้านการประสานงาน                  
      ดา้นวางแผน                                                  ด้านการบริการ  
      อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
โปรดกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละด้าน
..................................................................................………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 
รายงานโดย รับทราบโดยผูบ้ังคับบัญชา 

 
(………………………………………)  
.......................................... 
.........../............../............ 

                               
(………………………………………) 
หัวหน้าฝ่าย............................ 

        .........../............../........... 

 
(………………………………………)       

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและ
บริการ 

.........../............../............ 

 
(………………………………………)    
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ

.........../............../............ 
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แบบรายงานผลการไปราชการ 
ฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ประชุมวิชาการ/ศึกษาดูงาน 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ประชุมวิชาการ/ศึกษาดูงาน 
ช่ือ-สกุล .............................................................................................. ต าแหน่ง ......................................................................... 
ฝ่าย .............................................................................................................................................................................................. 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูลรายละเอียดการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ประชุมวิชาการ/ศึกษาดูงาน 
ช่ือหลักสูตร/การประชุม/สมัมนา/โครงการ................................................................................................................................... 
จัดโดย............................................................................................................................................................................................ 
วันท่ี.......................................................... รวมระยะเวลา..................................วัน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น.................................... บาท 

o มีเอกสาร  ระบุช่ือ
เอกสาร………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

o ไม่ม ี

ส่วนท่ี 3 : ผลการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ประชุมวิชาการ/ศึกษาดูงาน  
สรุป
สาระส าคญั…………………………………………………………………………………………………………….………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…ส่วนท่ี 4 : แผนการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตัิงาน 
 

แผนการน าไปใช้ วัน/เดือน/ปีที่จะน าไปใช้ 

      ดา้นปฏบิัติการ                                               ด้านการประสานงาน                  
      ดา้นวางแผน                                                  ด้านการบริการ  
      อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
โปรดกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละด้าน
..................................................................................………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 
รายงานโดย รับทราบโดยผูบ้ังคับบัญชา 

 
(………………………………………)  
.......................................... 
.........../............../............ 

                               
(………………………………………) 
หัวหน้าฝ่าย............................ 

        .........../............../........... 

 
(………………………………………)       

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและ
บริการ 

.........../............../............ 

 
(………………………………………)    
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ

.........../............../............ 
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วิสัยทัศน์:เป็นศูนย์การเรียนรู้ชั้นเลิศ และสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ค่านิยมหลัก (CorValue and Culture):QAR SMILE(S=Service Mind การบริการที่ดี M=Magnificent Organization องค์กรชั้นเลิศ I=Integrity สุจริต  
โปร่งใสมีจริยธรรม L=Learning Technology and Innovation มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ E-Environmental Focus ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 

 
 


