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ค ำน ำ 
 
 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าปี 
การศึกษา 2565 ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยผ่านกระบวนการจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของส านักดังกล่าว  
        รายละเอียดในการด าเนินงานตามแผนการบริหารและการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงาน
การบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2565 ฉบับนี้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการด้านบุคลากร โดยมีตัวชี้วัดของ
แผนการบริหารบุคลากร จ านวน 7 ตัวชี้วัด และแผนพัฒนาบุคลากร จ านวน 6 ตัวชี้วัด รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้น 
จ านวน 13 ตัวชี้วัด 
 รายละเอียดตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2565 ฉบับนี้เป็นแนวทางที่สามารถสร้างความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี จะส่งผลท าให้การบริหารจัดการของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณภาพต่อไป 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐำน ส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

  

ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ประวัติและควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน   
 ปี พ.ศ. 2520 ห้องสมุดวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ซึ่งขณะนั้นมีฐานนะเป็นแผนก สังกัดส านักงานอธิการบดี 
เปิดให้บริการเป็นครั้งแรก ณ อาคารศิลปะเดิม 
 ปี พ.ศ. 2521 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ยังอาคารหอสมุดใหม่ (ปัจจุบันคือ อาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 
 ปี พ.ศ. 2527 แผนกห้องสมุดได้ปรับฐานะเป็นฝ่ายหอสมุดตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) นับ
จากนั้นมา ฝ่ายหอสมุดได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยล าดับ 
 ปี พ.ศ. 2538 ฝ่ายหอสมุดได้รับงบประมาณเพ่ือสร้างอาคารใหม่ เป็นอาคาร 4 ชั้น และปรับฐานะจาก
ฝ่ายหอสมุดเป็นส านักวิทยบริการ ใช้งบประมาณก่อสร้างจ านวน 21 ล้านบาท และค่าวัสดุครุภัณฑ์ประจ า
อาคารจ านวน 10 ล้านบาท และได้น าเทคโนโลยีโปรแกรม CDS/ISIS มาใช้ในการบริการสืบค้นและกรอกข้อมูล
ทรัพยากรสารนิเทศ 
 ปี พ.ศ. 2540 ส านักวิทยบริการ ได้เปลี่ยนจากโปรแกรม CDS/ISIS มาเป็นโปรแกรม FoxPro  ที่เขียน
ขึ้นเองโดยอาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ในการบริการยืม-คืนของห้องสมุด เพื่อเป็นการตอบสนองผู้ใช้ที่จะ
ได้รับการบริการที่รวดเร็ว ง่ายและมีความสะดวกยิ่งขึ้น 
 ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการจัดตั้งส านักเทคโนโลยีขึ้นตามนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารสถาบัน      
ราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการให้บริการเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน 
 ปี พ.ศ. 2543 ส านักวิทยบริการได้น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library System) 
ใช้ในการด าเนินงานห้องสมุด โดยการพัฒนาระบบบริการยืม-คืน สิ่งพิมพ์เป็นระบบยืม-คืนที่ควบคุมด้วย
บาร์โค้ดและพัฒนางานข้อมูลหนังสือ ให้สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ปี พ.ศ. 2545 ส านักวิทยบริการได้น าโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร IR Web มาใช้จัดเก็บข้อมูลดรรชนี 
วารสารและกฤตภาค 
 ปี พ.ศ. 2546 ส านักเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีภารกิจหลักมุ่งเน้น
การพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศต่างๆ เป็นหลัก ได้แก่ งานให้บริการช่องทาง
การติดต่อสื่อสารกับสถาบันโดยจัดท าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อโดเมน www.ripb.ac.th ควบคุมและ
ดูแลระบบการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ( Internet) และระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของนักศึกษาและ
บุคลากร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
 ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีการรวมภารกิจของ
ส านักวิทยบริการและส านักเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเป็นส านักเดียวกัน ภายใต้ชื่อ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Academic Resources and Information Technology Center)  
 ปี พ.ศ. 2548 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานใหม่เพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นภารกิจ 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะดูแล
ระบบการติดต่อสื่อสารของมหาวิทยาลัยภายใต้โดเมน www.pcru.ac.th ควบคุมและดูแลระบบการสืบค้นผ่าน 
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ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบอินทราเน็ตของนักศึกษาและบุคลากร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยและดูแลระบบการให้บริการ wireless internet ในมหาวิทยาลัย 2) ด้านวิทยบริการ ซึ่งเป็นแหล่ง
รวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชา และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ให้บริการสารนิเทศแก่อาจารย์ 
นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานและชุมชน 
 ปี พ.ศ. 2549 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดองค์กรใหม่ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549  เมื่อวันที่ 27 
ตุลาคม 2549  ให้แบ่งส่วนราชการในส านักเป็นส านักงานผู้อ านวยการและภายใต้ส านักงานมีงานได้แก่  งาน
บริหารและธุรการ งานหอสมุดกลาง งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยและพัฒนา
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ปี พ.ศ. 2552 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับงบประมาณจ านวน 160 ล้านบาท  
เพ่ือสร้างอาคารใหม่ เป็นอาคาร 3 ชั้น และงานหอสมุดได้ด าเนินการขอใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI 
AutoLib ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 ปี พ.ศ. 2554 งานหอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการใช้โปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AotoLib 
          ปี พ.ศ. 2555 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ของส านัก
มายังอาคารวิทยบริการ 1 และ 2 (อาคารใหม่ เดือนตุลาคม) และเปิดบริการให้แก่ผู้ รับบริการ เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2555 
 ปี พ.ศ. 2556 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ขออนุญาตปรับเปลี่ยนชื่ออาคารจาก
อาคารวิทยบริการ 1 เป็นอาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารวิทยบริการ 2  เป็นอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปี พ.ศ. 2559  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เตรียมความพร้ อมในการบริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6  
  ปี พ.ศ. 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการบริการของส านัก และได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 
2008 ด้านการบริการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 จากบริษัท ไอเอ็นทีแอลเซิร์ท จ ากัด (INTL Cert Co Ltd) 
และได้ท าการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 9 
มิถุนายน 2560 ประกาศนโยบายห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 
 ปี พ.ศ. 2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการบริการของส านัก และได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 
2015 ด้านการบริการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จากบริษัท ไอเอ็นทีแอลเซิร์ท จ ากัด (INTL Cert Co Ltd) 
และด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวอย่างต่อเนื่อง 

สถำนที่ตั้ง  
          ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เลขที่ 83  หมู่ 11  ถนน
สระบุรี-หล่มสัก  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 

ส านักงานผู้อ านวยการ ตั้งอยู่ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์  ชั้น 1 
งานหอสมุดกลาง ตั้งอยู่ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์  ชั้น 1-3 
งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 และ

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 
งานวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตั้งอยู่ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1  

 โทรศัพท์ (056) 717153 โทรสาร (056) 717154 อินเทอร์เน็ต http://www.arit.pcru.ac.th/ 
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ควำมหมำยของสัญลักษณ์ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
 

   รูปโลกที่มีวงแหวนสีม่วงวางบนรูปหนังสือเปิด หมายถึง  การให้บริการความรู้ และ 
          การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร้พรมแดน 

    
                     รูปโลกที่มีวงแหวนสีม่วง หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไร้พรมแดน  
                     และสีม่วงของวงแหวนเป็นสีประจ าส านัก 
  
                     รูปหนังสือเปิด หมายถึง  การเปิดให้บริการความรู้สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
                     สีประจ าส านัก : สีม่วง 
   หมายถึง สีประจ าวันพระราชสมภพ (วันเสาร์) ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่ง   
                     พระองค์ทรงเป็นองค์พระราชูปถัมภ์สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และทรงมี 
                     พระราชด าริให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา การเรียนการ  
                     สอน โดยน าคอมพิวเตอร์สร้างความรู้ ความบันเทิง พัฒนาทักษะ และทรงเป็นองค์ 
                     ประธานกรรมการของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
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ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมองค์กร 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เปิดบริการเป็นครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2520 ห้องสมุดวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ สังกัดส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรของส านักมีดังนี ้
 

ปรัชญำ     
"ศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ ประทับใจการบริการ" 

ปณิธำน  
"เป็นศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ และการบริการมีคุณภาพ" 

วิสัยทัศน์ 
  "ศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ บริการมีคุณภาพ พัฒนามหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
และบริหารจัดการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" 

พันธกิจ 
1. สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและรองรับ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. บริการที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
3. ให้บริการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้

ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

4. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่ำนิยมองค์กร 
    1. การสร้างความประทับใจการบริการ 
    2. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
    3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
    4. การท างานเป็นทีม และเป็นเครือข่าย การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
    5. การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
สรุป ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการตามภารกิจหลักเพ่ือสนับสนุนทรัพยากร

สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  การ
ให้บริการด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม  ให้บริการและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น การส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการด าเนินการตามภารกิจ ให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพและก้าวหน้าทางต าแหน่งงานที่สูงขึ้น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีการวางแผน ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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คณะกรรมการบรหิารส านัก 

 
 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดองค์กรตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549 นั้น ให้แบ่งส่วนราชการในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นส านักงานผู้อ านวยการ และภายใต้ส านักงานผู้อ านวยการมีกลุ่มงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

-หน่วยธุรการ 
-หน่วยบุคคล 
-หน่วยแผนและงบประมาณ 
-หน่วยการเงินและพัสด ุ
-หน่วยประชาสัมพันธ ์
-หน่วยประกันคุณภาพ 
-หน่วยอาคารสถานที ่

-หน่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
-หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร 
 สารสนเทศ 
-หน่วยซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
-หน่วยบริการสารสนเทศ 
-หน่วยบริการวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
-หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
-หน่วยบริการสื่อโสตทัศนวัสด ุ

 

-หน่วยบริการห้องปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร์ 
-หน่วยบริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
-หน่วยบริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร ์
-หน่วยบริการระบบเว็บไซต์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
-หน่วยบริการระบบโทรศัพท์และ    
กล้องวงจรปิด 

-หน่วยบ ารุงรักษาและบริการ         
 ระบบสารสนเทศ 
-หน่วยจัดหาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์
-หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ 
-หน่วยพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
 ผ่านระบบเครือข่าย 
-หน่วยบริการฝกึอบรมการใช้งาน 
 ระบบสารสนเทศ 
 
 

ภำพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ผู้อ านวยการส านักฯ 

งานบริหารและธุรการ งานหอสมุดกลาง 
 

งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

งานบริการคอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คณะกรรมการ
ประจ าส านัก 

รองผู้อ านวยการส ำนกัฯ 

ฝ่ำยงำนบริหำรฯ 

รองผู้อ านวยการส านักฯ 
ฝ่ายงานหอสมุดกลาง 

รองผู้อ านวยการส านักฯ 
ฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร ์

รองผู้อ านวยการส านักฯ 
ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร ์
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ข้อมูลพื้นฐำนบุคลำกรปัจจุบัน 
 บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติงานในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีสถานภาพท่ีหลากหลาย ดังนี้  

1. บุคลากรที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
2. บุคลากรที่มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บรรณารักษ์  

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. บุคลากรที่มีสถานภาพเป็นพนักงานราชการ ได้แก่ วิศวกร (สื่อสาร) 
4. บุคลากรที่มีสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า ได้แก่ พนักงานธุรการ  
5.  บุคลากรที่มีสถานภาพเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าสัญญาจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ พนักงาน

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พนักงานปฏิบัติการการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด พนักงานทั่วไป 
พนักงานอาคาร และพนักงานสถานที่ เป็นต้น 
      บุคลากรที่สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ านวนทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย
บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ในงานต่างๆ ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 35 คน และสายวิชาการ 
จ านวน 5 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565) โดยจ าแนกได้ดังต่อไปนี้   

ตำรำงท่ี 1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามงาน 
 

หน่วยงำน 
อำจำรย์ 
ประจ ำ 

ข้ำรำชกำร / พนักงำน 
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ ลูกจ้ำง 

ชั่วครำว 
รวมท้ังสิ้น 

ข้ำรำชกำร ต ำแหน่งอื่นๆ  
1. งานบริหารและธุรการ 1 1 4 1 7 13 
2. งานหอสมุดกลาง  - 6 - 3 9 
3. งานบริการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 - 5 - 2 8 

4. งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

1 - 5 - 3 7 

รวมทั้งสิ้น 3 1 20 1 15 40 

หมายเหตุ ต าแหน่งอ่ืน ๆ 20 คน ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ 2 คน  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน        
               17 คน พนักงานราชการ 1 คน   

ตำรำงท่ี 2 จ านวนคณาจารย์จ าแนกตาม ต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565) 
ต ำแหน่งและระดับต ำแหน่ง 

รวม อำจำรย ์ ผศ. รศ. 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ 

2 3 5 - - - - - - 2 40 3 60 
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ตำรำงท่ี 3 จ านวนข้าราชการพลเรือน / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ / ลูกจ้างประจ า / 

          ลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิและร้อยละ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565) 
คุณวุฒิสูงสุด 

รวม 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ 
1 5 6 17.15 

 
13 13 26 74.29 1 2 3 8.58 15 42.86 

 
20 
 

57.15 

 
ตำรำงท่ี 4 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ าแนกตามต าแหน่ง 

               
ต ำแหน่ง 

ประเภทบุคลำกร 
 รวมท้ังสิ้น 

ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว 

1. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 1 - - - - 1 
2. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป - 3 - - - 3 
3. พนักงานธุรการ - - - 1 - 1 
4. บรรณารักษ์ - 3 - - - 3 
5. นักเอกสารสนเทศ - 1 - - - 1 
6. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา - 1 - - - 1 
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - 8 - - 2 10 
8. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ - 1 - - - 1 
9. วิศวกร (สื่อสาร) - - 1 - - 1 
10. พนักงานปฏิบัติการการเงินและบัญชี - - - - 1 1 
11. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการห้องสมุด - - - - 3 3 
12. พนักงานปฏิบัติการ - - - - 1 1 
13. พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  - - - 2 2 
14. พนักงานท่ัวไป - - - - 1 1 
15. พนักงานอาคาร - - - - 4 4 
16. พนักงานสถานท่ี - - - - 1 1 
รวมทั้งสิ้น 1 17 1 1 15 35 
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ภำพที่ 2 แสดงต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3%

9%

3%

9%

3%

3%

29%
3%

3%

3%

9%

3%

6%

3%

11%

3%

ต ำแหน่งบุคลำกรสำยสนับสนุน

1. หวัหนา้ส านกังานผูอ้  านวยการ

2. เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป

3. พนกังานธุรการ

4. บรรณารกัษ์

5. นกัเอกสารสนเทศ

6. นกัวิชาการโสตทศันศกึษา

7. นกัวิชาการคอมพิวเตอร์

8. นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. วิศวกร (สื่อสาร)

10. พนกังานปฏิบติัการการเงินและบญัชี

11. เจา้หนา้ที่ปฏิบติัการหอ้งสมดุ

12. พนกังานปฏิบติัการ

13. พนกังานปฏิบติัการคอมพิวเตอร์

14. พนกังานทั่วไป

15. พนกังานอาคาร

16. พนกังานสถานท่ี



 

 

8 
ตำรำงท่ี 5 แสดงข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565) 

ล ำดับ ประเภท ชื่อ-สกลุ เพศ ว/ดป เกิด วันที่บรรจุ 
อำยุงำน 
ปี(เดือน) 

ว/ด/ป 
เกษียณ 

ระดับกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ระดับ 

1 ข้าราชการ นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญม ี หญิง 21/01/2508 1/08/2543 22(7) 30/09/2568 ปริญญาโท หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

8 

2 ลูกจ้างประจ า นายประสงค์  อุ่นค ายี ่ ชาย 10/05/2505 13/06/2531 33(9) 30/09/2565 ปริญญาตร ี พนักงานธุรการ 2 
3 พนักงานราชการ นายออมสิน  พรมแก้ว ชาย 6/02/2520 12/07/2564 1(3) 30/09/2580 ปริญญาตร ี วิศวกร (สื่อสาร)  
4 ลูกจ้างช่ัวคราว นางโชติกา  โสดา หญิง 6/07/2505 1/06/2539 25(9) 30/09/2565 อนุปริญญา เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ

ห้องสมุด 
 

5 ลูกจ้างช่ัวคราว นางจงรักษ์  ชาติธนวัฒน ์ หญิง 21/11/2506 1/04/2538 26(11) 30/09/2567 ประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ
ห้องสมุด 

 

6 ลูกจ้างช่ัวคราว นางส าริศ  อินทรส (จ้างต่อ) หญิง 9/02/2501 1/04/2538 26(11) 30/09/2561 ประถมศึกษา พนักงานอาคาร  
7 ลูกจ้างช่ัวคราว นางสาวดวงกมล  วังคีร ี หญิง 16/09/2526 18/10/2550 14(5) 30/09/2586 ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ

ห้องสมุด 
 

8 ลูกจ้างช่ัวคราว นางสาววิภารัศมิ์ เหมบรุุษ หญิง 08/04/2536 01/03/2565 0(3) 30/09/2596 ปริญญาตร ี พนักงานปฏิบัติการ
การเงินและบัญช ี

 

9 ลูกจ้างช่ัวคราว นางสาวดวงใจ  ค าทิพย ์ หญิง 27/08/2523 1/03/2556 9(0) 30/09/2583 ปริญญาตร ี พนักงานปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

 

10 ลูกจ้างช่ัวคราว นายไพโรจน์  ใจใหญ ่ ชาย 6/01/2520 3/06/2556 8(9) 30/09/2580 ประกาศนียบัตร
วิชาชพี (ปวช.) 

พนักงานสถานที ่  

11 ลูกจ้างช่ัวคราว นางสาวภาวณิี ศรีจริยะ หญิง 27/09/2530 01/03/2565 0(3) 30/09/2590 ปริญญาตร ี พนักงานปฏิบัติการ  
12 ลูกจ้างช่ัวคราว นางสกาวเดือน อ่อนโอน หญิง 19/11/2522 5/10/2558 6(5) 30/09/2583 ประกาศนียบัตร

วิชาชพี (ปวช.) 
พนักงานอาคาร  

13 ลูกจ้างช่ัวคราว นางสาวอุ่นเรือน  ศีวิไล หญิง 14/06/2530 17/06/2565 0(2) 30/09/2590 ประกาศนียบัตร
วิชาชพี (ปวช.) 

พนักงานอาคาร  

14 ลูกจ้างชั่วคราว นางธนพร แสนลัด หญิง 4/06/2523 18/04/2559 5(11) 30/09/2583 มัธยมศึกษาตอนต้น พนักงานอาคาร  
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ล ำดับ ประเภท ชื่อ-สกลุ เพศ ว/ดป เกิด วันที่บรรจุ 
อำยุงำน 
ปี(เดือน) 

ว/ด/ป 
เกษียณ 

ระดับกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ระดับ 

15 ลูกจ้างชั่วคราว นางสาวปนัดดา วงศ์โสม หญิง 2/11/2531 1/02/2561 4(1) 30/09/2592 ปริญญาตรี พนักงานปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

 

16 ลูกจ้างชั่วคราว นายชัชชัย  สายค าทอน ชาย 21/01/2536 01/06/2565 0(1) 30/09/2596 ปริญญาตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
17 ลูกจ้างชั่วคราว นางสาวจิราภรณ์  พูนมี หญิง 18/12/2539 17/06/2565 0(1) 30/09/2600 ปริญญาตรี พนักงานท่ัวไป  
18 ลูกจ้างชั่วคราว ว่าท่ี ร.ต. ชะนะพล  จักร

เสน 
ชาย 29/11/2537 01/08/2565 0 30/09/2598 ปริญญาตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

19 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา หญิง 8/12/2523 2/03/2552 13(0) 30/09/2584 ปริญญาโท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ 

20 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นายทองสุก ค าตะพล ชาย 26/09/2524 2/03/2552 13(0) 30/09/2584 ปริญญาตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

21 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ ชาย 19/11/2517 2/03/2552 13(0) 30/09/2578 ปริญญาโท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ 

22 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นายวิเศษ เกตุดี ชาย 1/05/2528 2/03/2552 13(0) 30/09/2588 ปริญญาตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

23 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นายขวัญชัย บุญกองเถิง ชาย 7/04/2523 2/03/2552 13(0) 30/09/2583 ปริญญาตรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  

24 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นางสาวมัทนา รามศิริ หญิง 27/02/2522 1/04/2552 12(11) 30/09/2582 ปริญญาตรี บรรณารักษ์ ช านาญการ 

25 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นายจ ารัส  ด้วงดี ชาย 23/05/2522 1/04/2552 12(11) 30/09/2582 ปริญญาตรี บรรณารักษ์  

26 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นายอภิรักษ์  อุ่นดี ชาย 8/12/2517 1/02/2554 11(1) 30/09/2578 ปริญญาตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

27 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นางรัตนา ชมมัย หญิง 27/10/2516 16/08/2554 10(7) 30/09/2577 ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  

28 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นางสาวศิวพร อ่อนชุ่ม หญิง 11/11/2524 16/08/2554 10(7) 30/09/2585 ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 
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ล ำดับ ประเภท ชื่อ-สกลุ เพศ ว/ดป เกิด วันที่บรรจุ 
อำยุงำน 
ปี(เดือน) 

ว/ด/ป 
เกษียณ 

ระดับกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ระดับ 

29 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นายไพบูลย์ กันยา ชาย 3/05/2523 20/09/2555 9(6) 30/09/2583 ปริญญาตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

30 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นายหรรษธร ขวัญหอม ชาย 20/10/2532 20/09/2555 9(6) 30/09/2593 ปริญญาตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

31 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล ชาย 3/07/2523 20/09/2555 9(6) 30/09/2583 ปริญญาตรี นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  

32 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นางณัฐยา สุโนพันธ์ หญิง 12/04/2510 20/09/2555 9(6) 30/09/2570 ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  

33 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นายชัยมงคล แก้วสี ชาย 7/01/2534 16/09/2556 8(6) 30/09/2594 ปริญญาตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

34 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นางสังเวียน จินดา หญิง 16/02/2513 16/09/2556 8(6) 30/09/2573 ปริญญาตรี บรรณารักษ์  

35 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นางสาวปวีณา ทองเป๊ะ หญิง 2/10/2531 4/08/2557 7(7) 30/09/2592 ปริญญาตรี นักเอกสารสนเทศ  

 
ตำรำงท่ี 6 แสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามปีที่เกิด (Generation) 

ประเภท 
จ ำนวนบุคลำกรกลุม่อำยุที่เกิดในช่วงปี (Generation) 

รวม ร้อยละ พ.ศ. 2489-2507 
(Gen B) 

พ.ศ. 2508-2522 
(Gen X) 

พ.ศ. 2523-2540 
(Gen Y) 

พ.ศ. 2540 ขึ้นไป 
(Gen Z) 

ข้าราชการ - 1 - - 1 2.86 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 7 10 - 17 34.00 
ลูกจ้างประจ า 1 - - - 1 2.86 
พนักงานราชการ - 1 - - 1 2.86 
ลูกจ้างช่ัวคราว 3 4 8 - 12 34.29 
รวม 4 13 18 - 35 100 
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 ตำรำงท่ี 7 แสดงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์ของบุคลากรสายสนับสนุนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง งำน ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 

1 นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญม ี หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการ บรรณารักษ์, การบริหารจัดการ บริหารงาน/ตรวจสอบเอกสารงานวิทยานิพนธ์/ผลงานวชิาการ 

2 นางรัตนา  ชมมัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริหารและธุรการ งานธุรการ งานสารบรรณ  ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานบริหารและธุรการ  ส านักวิทยบริการฯ  

3 นางณัฐยา  สุโนพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริหารและธุรการ งานแผนและงบประมาณ จัดท าแผนปฏิบัติราชการส านัก, งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส านักและมหาวิทยาลัยฯ 

4 
  

นางสาวศิวพร  อ่อนชุ่ม 
  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ช านาญการ 
  

บริหารและธุรการ 
  

งานประชาสมัพันธ์, การฝึกอบรม,  
การประชุม, งานสถิติ และงานบุคคล 

พิธีกรโครงการต่างๆ, วิทยากร, จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักฯ, บริหารงานบุคคล, การจัดท าข้อมูลสถิติ  

5 นางสาววิภารัศมิ์ เหมบุรุษ พนักงานปฏิบัติการการเงินและ
บัญช ี

บริหารและธุรการ งานด้านการเงิน และงานด้านพัสด ุ จัดซื้อจัดจ้าง งานเบิกจ่ายส านัก รวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย  

6 นายประสงค์  อุ่นค ายี่ พนักงานธุรการ 2 บริหารและธุรการ งานธุรการ, ซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ รับหนังสือภายใน/หนังสือภายนอก เดินเอกสารต่างๆ/ซ่อมบ ารุง 

7 นางส าริศ  อินทรส (จ้างต่อ) พนักงานอาคาร บริหารและธุรการ งานแม่บ้าน ท าความสะอาด/จัดอาหารกลางวันและอาหารว่าง 

8 นางสกาวเดือน  อ่อนโอน พนักงานอาคาร บริหารและธุรการ งานแม่บ้าน ท าความสะอาด/จัดอาหารกลางวันและอาหารว่าง 

9 นางสาวอุ่นเรือน  ศีวิไล พนักงานอาคาร บริหารและธุรการ งานแม่บ้าน ท าความสะอาดโรงแรมท๊อปฟ่ีโฮม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

10 นางธนพร  แสนลัด พนักงานอาคาร บริหารและธุรการ งานแม่บ้าน ท าความสะอาด/จัดอาหารกลางวันและอาหารว่าง  

11 นายไพโรจน์  ใจใหญ่ พนักงานสถานที ่ บริหารและธุรการ ตัดหญ้า ดูแลต้นไม้ ตัดหญ้า และตบแต่งต้นไม้ 

12 นางสาวจิราภรณ์  พูนมี พนักงานทั่วไป บริหารและธุรการ งานธุรการ รับหนังสือภายใน/หนังสือภายนอก เดินเอกสารต่างๆ/ซ่อมบ ารุง 

13 นายขวัญชัย  บุญทองเถิง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หอสมุดกลาง โสตทัศนปูกรณ์, งานด้านโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ, งานด้าน RFID,งานด้านบริการ
คอมพิวเตอร์, ฐานข้อมูลออนไลน์ 

ติดตั้งและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์สื่อโสตทัศนวัสดุ ติดตัง้การใช้งานโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมตัิ, ระบบ RFID, ซ่อมบ ารุงและติดตั้งอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์, โปรแกรมภายในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ให้บริการแนะน า/
ช่วยสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์, ดูแลเวบ็ไซต์งานหอสมุดกลาง 

14 นางสาวมัทนา  รามศิริ บรรณารักษ์ช านาญการ หอสมุดกลาง บรรณารักษ์ ประสานงาน/จัดหาสื่อสารสนเทศ/Catalog /บริการสารสนเทศ 
15 นายจ ารัส  ด้วงดี บรรณารักษ์ หอสมุดกลาง บรรณารักษ์ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากร 

16 นางโชติกา  โสดา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด หอสมุดกลาง งานหอสมุดกลาง (งานบริการ) ปฏิบัติงานด้านการบริการ 



 

 

12 
ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง งำน ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 

17 นางจงรักษ์  ชาติธนวัฒน์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด หอสมุดกลาง ซ่อมบ ารุงรักษาหนังสือ,บริการยืม-คืน ซ่อมบ ารุงหนังสือ การบริการ และจัดชั้นหนังสือ 
18 นางสังเวียน  จินดา บรรณารักษ์ หอสมุดกลาง บรรณารักษ์  จัดหาวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง/จัดเก็บ/ซ่อมบ ารุงรักษาวารสาร/

บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ฯ   
19 นางสาวปวีณา  ทองเป๊ะ นักเอกสารสนเทศ หอสมุดกลาง บรรณารักษ์ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ/ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์/งาน

ด้านสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

20 นางสาวดวงกมล  วังคีรี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด หอสมุดกลาง บริการยืม - คืน, ลงทะเบียนหนังสือลงระบบ 
Walai Autolib และงานธุรการ 

พิมพ์หนังสือราชการ/การให้บริการ  

21 นายออมสิน  พรมแก้ว วิศวกร (สื่อสาร) บริการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์ กล้อง
วงจรปิด, ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 

ติดตั้งและซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต, 
โทรศัพท์, ระบบกล้องวงจรปิด, ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง 

22 นางสาวดวงใจ  ค าทิพย์ พนักงานปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

บริการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ งานบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตส าหรับสืบค้นข้อมูล 

23 นางสาวปนัดดา  วงศ์โสม พนักงานปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

บริการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ งานบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตส าหรับสืบค้นข้อมูล 

24 นายธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญ
การ 

บริการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบเครือข่าย
สารสนเทศและโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และ
ระบบสื่อสาร 

ดูแลระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต, บริหารจัดการระบบรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ, บริหารจัดการระบบห้องบริการ
คอมพิวเตอร์, ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

25 นายวิเศษ  เกตุดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บริการคอมพิวเตอร์ ควบคุมการท างานของระบบเครือข่าย
สารสนเทศและโครงข่ายและระบบรักษาความ
ปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต  

ดูแลและบ ารุงรักษา, ควบคุมและเฝ้าระวังการท างานระบบรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศดูแลและบ ารุงรักษาระบบโครงข่าย
อินเทอร์เน็ต 

26 นายอภิรักษ์  อุ่นดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บริการคอมพิวเตอร์ การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์, เขียนโปรแกรมเว็บ
แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ 

ซ่อมคอมพิวเตอร์ จัดท าและดูแลระบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ส านักวิทยบริการ  

27 นายอุดมศักดิ์  ภูพิ่มล นักเทคโนโลยสีารสนเทศ บริการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ระบบโทรศัพท์, 
กล้องวงจรปิด, ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 

ติดตั้งและซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต, 
ระบบเครือข่ายโทรศัพท์, ซ่อมบ ารุงระบบกล้องวงจรปิด, ซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

28 นางวรรณภัสร์  ปราบพาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญ
การ 

วิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ 

การวิเคราะห์ระบบ วางแผนและ ปรับปรุงพัฒนา
ระบบ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการใช้ระบบ 

บ ารุงรักษา วิเคราะห์ระบบพัฒนาระบบสารสนเทศ Helpdesk  



 

 

13 
ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง งำน ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 

29 
  

นายทองสุก  ค าตะพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ เขียนโปรแกรม, พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ,  
ระบบจองคอมพิวเตอร์ จองห้องประชุม 

30 นายไพบูลย์  กันยา 
  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  

วิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ  

ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล, ติดตัง้ดูแล
และบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ระบบบุคลากร, ระบบเคร่ืองราชฯ, ระบบธุรการ, ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์, ระบบส่งเกรดออนไลน์, ระบบงานทะเบียนและวัดผล 

31 นายหรรษธร  ขวัญหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบงบประมาณ, ระบบประมวลผลฯ, ระบบพัสดุครุภัณฑ์, ระบบ
การเงิน, ระบบบัญชี, ระบบรับสมัครนักศึกษา, ระบบรับรายงานตัว, 
ระบบลงทะเบียน 

32 นายชัยมงคล  แก้วสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบติดตามงานประกันคุณภาพ, ระบบจัดการฐานข้อมูลส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัย, ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์, ระบบประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้, ระบบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษา 

33 นางสาวภาวิณี  ศรีจริยะ พนักงานปฏิบัติการ วิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ 

จัดฝึกอบรมด้าน ICT บริการวิชาการ จัดเตรียม
คู่มือ เอกสารประกอบการอบรม ออกแบบ
วุฒิบัตร ติดตามและประเมินผล 

การบริหารจัดการด้านเอกสาร 

34 นายชัชชัย  สายค าทอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ  

35 ว่าที่ ร.ต. ชะนะพล  จักรเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ  

    
    ตำรำงท่ี 8 แสดงข้อมูลวันเกษียณอายุราชการของบุคลากรสายวิชาการ ที่ปฏิบัติงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ล ำดับที ่ วันเกษียณ ชื่อ-นำมสกุล สถำนะ วัน/เดือน/ปี/เกดิ 
1 30 กันยายน 2570 อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ข้าราชการ 8 ตุลาคม 2509 
2 30 กันยายน 2574 อาจารย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน ์ ข้าราชการ 20 มีนาคม 2514 
3 30 กันยายน 2577 อาจารย์ฐณิาภณัฑ์  นิธิยุวิทย ์ ข้าราชการ 12 กรกฎาคม 2517 
4 30 กันยายน 2584 อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 มีนาคม 2524 
5 30 กันยายน 2585 อาจารย์ศรัญญา  ตรีทศ พนักงานมหาวิทยาลัย 6 พฤษภาคม 2525 

     
 



 

 

14 
    ตำรำงท่ี 9 แสดงข้อมูลวันเกษียณอายุราชการของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ล ำดับที ่ วันเกษียณ ชื่อ-นำมสกุล สถำนะ วัน/เดือน/ปี/เกดิ 
1 30 กันยายน 2561 นางส าริศ  อินทรส ลูกจ้างชัว่คราว 9 กุมภาพันธ์ 2501 
2 30 กันยายน 2565 นายประสงค์  อุ่นค ายี ่ ลูกจ้างประจ า 10 พฤษภาคม 2505 
3 30 กันยายน 2565 นางโชติกา  โสดา ลูกจ้างชัว่คราว 6 กรกฎาคม 2505 
4 30 กันยายน 2567 นางจงรักษ์  ชาติธนวัฒน ์ ลูกจ้างชัว่คราว 21 พฤศจิกายน 2506 
5 30 กันยายน 2568 นางสาวหนึง่ฤทัย  บุญม ี ข้าราชการ 21 มกราคม 2508 
6 30 กันยายน 2570 นางณัฐยา สโุนพนัธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 12 เมษายน 2510 
7 30 กันยายน 2573 นางสังเวียน จนิดา พนักงานมหาวิทยาลัย 16 กุมภาพันธ์ 2513 
8 30 กันยายน 2577 นางรัตนา ชมมัย พนักงานมหาวิทยาลัย 27 ตุลาคม 2516 
9 30 กันยายน 2578 นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 19 พฤศจิกายน 2517 
10 30 กันยายน 2578 นายอภิรักษ์  อุ่นด ี พนักงานมหาวิทยาลัย 8 ธันวาคม 2517 
11 30 กันยายน 2580 นายไพโรจน์  ใจใหญ ่ ลูกจ้างชัว่คราว 6 มกราคม 2520 
12 30 กันยายน 2580 นายออมสิน  พรมแก้ว พนักงานราชการ 6 กุมภาพันธ์ 2520 
 13 30 กันยายน 2582 นางสุภาวดี  แจ้งจันทร ์ ลูกจ้างชัว่คราว 3 มกราคม 2522 
14 30 กันยายน 2582 นางสาวมัทนา  รามศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย 27 กุมภาพันธ์ 2522 
15 30 กันยายน 2582 นายจ ารัส ด้วงด ี พนักงานมหาวิทยาลัย 23 พฤษภาคม 2522 
16 30 กันยายน 2583 นางสกาวเดือน  อ่อนโยน ลูกจ้างชัว่คราว 19 พฤศจิกายน 2522 
17 30 กันยายน 2583 นายขวัญชัย  บุญทองเถิง พนักงานมหาวิทยาลัย 7 เมษายน 2523 
18 30 กันยายน 2583 นายไพบลูย์ กันยา พนักงานมหาวิทยาลัย 3 พฤษภาคม 2523 
19 30 กันยายน 2583 นางธนพร  แสนลัด ลูกจ้างชัว่คราว 4 มิถุนายน 2523 
20 30 กันยายน 2583 นายอุดมศักดิ์  ภู่พมิล พนักงานมหาวิทยาลัย 3 กรกฎาคม 2523 
21 30 กันยายน 2583 นางสาวดวงใจ  ค าทิพย ์ ลูกจ้างชัว่คราว 27 สิงหาคม 2523 
22 30 กันยายน 2584 นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา พนักงานมหาวิทยาลัย 8 ธันวาคม 2523 
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ล ำดับที ่ วันเกษียณ ชื่อ-นำมสกุล สถำนะ วัน/เดือน/ปี/เกดิ 

23 30 กันยายน 2584 นายทองสุก ค าตะพล พนักงานมหาวิทยาลัย 26 กันยายน 2524 
24 30 กันยายน 2585 นางสาวศิวพร  อ่อนชุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย 11 พฤศจิกายน 2524 
25 30 กันยายน 2586 นางสาวดวงกมล  วังคีร ี ลูกจ้างชัว่คราว 16 กันยายน 2526 
26 30 กันยายน 2588 นายวิเศษ เกตุด ี พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พฤษภาคม 2528 
27 30 กันยายน 2590 นางสาวภาวณิี  ศรีจรยิะ ลูกจ้างชัว่คราว 27 กันยายน 2530 
28 30 กันยายน 2590 นางสาวอุ่นเรือน  ศีวิไล ลูกจ้างชัว่คราว 14 มิถุนายน 2530 
29 30 กันยายน 2592 นางสาวปวีณา  ทองเป๊ะ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตุลาคม 2531 
30 30 กันยายน 2592 นางสาวปนัดดา  วงศ์โสม ลูกจ้างชัว่คราว 2 พฤศจิกายน 2531 
31 30 กันยายน 2593 นายหรรษธร ขวัญหอม พนักงานมหาวิทยาลัย 20 ตุลาคม 2532 
32 30 กันยายน 2594 นายชัยมงคล แก้วส ี พนักงานมหาวิทยาลัย 7 มกราคม 2534 
33 30 กันยายน 2596 นางสาวภาวิณี  ศรีจริยะ ลูกจ้างชัว่คราว 8 เมษายน 2596 
34 30 กันยายน 2598 ว่าที่ ร.ต. ชะนะพล  จักรเสน ลูกจ้างชัว่คราว 29 พฤศจิกายน 2537 
35 30 กันยายน 2600 นางสาวจิราภรณ์  พูนม ี ลูกจ้างชัว่คราว 18 ธันวาคม 2537 

 

ตำรำงที่ 10 แสดงจ านวนผู้เกษียณอายุราชการของบุคลากรสายสนับสนุน (ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างประจ า) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 

วันเดือนปี 
ผู้เกษียณอายุราชการ รวม

ทั้งหมด 
 

จ านวนคงเหลือ 
รวม

ทั้งหมด 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 ตุลาคม 2563 - - - - - - - - - - - 1 1 10 7 17 1 - 1 19 

1 ตุลาคม 2564 - - - - - - - - - - - 1 1 10 7 17 1 - 1 19 

1 ตุลาคม 2565 - - - - - - 1 - 1 1 - 1 1 10 7 17 - - - 18 
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ตำรำงท่ี 11 แสดงจ านวนผู้เกษียณอายุราชการของบุคลากรสายสนับสนุน (ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 

หมำยเหตุ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปลดเกษียณอายุราชการในปี 2561 จ านวน 1 คน ได้แก่ นางส าริศ อินทรส ต าแหน่ง พนักงานอาคาร และส านักได้บันทึกขอจ้างต่อ 
              ในปีงบประมาณ 2563/2564/2565  และในปี 2565 มีลูกจ้างชั่วคราว ที่ปลดเกษียณ และส านักได้ท าบันทึกของจ้างต่อ ได้แก่ นางโชติกา  โสดา 

    ตำรำงท่ี 12 แสดงข้อมูลเวลาที่ครบคุณสมบัติเพ่ือด าเนินการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละต าแหน่ง สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
จ ำนวน 
(คน) วันที่บรรจุ 

กำรศึกษำ
สูงสุด 

วัน/เดือน/ปี                
ที่เข้ำสู่ต ำแหน่ง เงื่อนไขช ำนำญกำร 

1. นายทองสุก ค าตะพล นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
(ต าแหน่งประเภท 
วิชาชีพเฉพาะ) 

8 02-มี.ค.-52 ปริญญาตร ี 02-มี.ค.-58 (1) ด ารงต าแหน่ง ระดับปฏิบตัิการ มาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
(2) ก าหนดเวลา 6 ปี ลดเป็น 4 ป ี ส าหรบัผู้ส าเร็จการศึกษา ปริญญาโท 
(3) ก าหนดเวลา 2 ปี ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก 

2. นายวิเศษ เกตุด ี 02-มี.ค.-52 ปริญญาตร ี 02-มี.ค.-58 
3. นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ 02-มี.ค.-52 ปริญญาโท 02-มี.ค.-56 
4. นางวรรณภัสร ์ปราบพาลา 02-มี.ค.-52 ปริญญาโท 02-มี.ค.-56 
5. นายอภิรักษ์ อุ่นด ี 01-ก.พ.-54 ปริญญาตร ี 01-ก.พ.-60 
6. นายไพบูลย์ กันยา 20-ก.ย.-55 ปริญญาตร ี 20-ก.ย.-61 
7. นายหรรษธร ขวัญหอม 20-ก.ย.-55 ปริญญาตร ี 20-ก.ย.-61 
8. นายชัยมงคล แก้วส ี 16-ก.ย.-56 ปริญญาตร ี 16-ก.ย.-62 
9. นางรัตนา ชมมัย เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป 
(ต าแหน่งประเภท 
เช่ียวชาญเฉพาะ) 

3  16-ส.ค.-54 ปริญญาตร ี 16-ส.ค.-60 (1) ด ารงต าแหน่ง ระดับปฏิบตัิการ มาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
(2) ก าหนดเวลา 6 ปี ลดเป็น 4 ป ี ส าหรบัผู้ส าเร็จการศึกษา ปริญญาโท 
(3) ก าหนดเวลา 2 ปี ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก 

10. นางสาวศิวพร อ่อนชุ่ม 16-ส.ค.-54 ปริญญาตร ี 16-ส.ค.-60 
11. นางณัฐยา สโุนพันธ์ 20-ก.ย.-55 ปริญญาตร ี 20-ก.ย.-61 

12. นางสาวมัทนา รามศิริ บรรณารักษ ์ 3  01-เม.ย.-52 ปริญญาตร ี 01-เม.ย.-58 (1) ด ารงต าแหน่ง ระดับปฏิบตัิการ มาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
(2) ก าหนดเวลา 6 ปี ลดเป็น 4 ป ี ส าหรบัผู้ส าเร็จการศึกษา ปริญญาโท 13. นายจ ารัส ด้วงด ี 01-เม.ย.-52 ปริญญาตร ี 01-เม.ย.-58 

วันเดือนปี 
ผู้เกษียณอายุราชการ รวม 

ทั้งหมด 
 

จ านวนคงเหลือ 
รวม

ทั้งหมด 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 ตุลาคม 2563 - - - - - - - 1 - 1 1 11 12 13 

1 ตุลาคม 2564 - - - - - - - 1 - 1 1 11 12 13 

1 ตุลาคม 2565 1 - 0 - 1 1 2 0 - 0 3 11 14 14 
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14. นางสังเวียน จินดา (ต าแหน่งประเภท 

เช่ียวชาญเฉพาะ) 
16-ก.ย.-56 ปริญญาตร ี 16-ก.ย.-62 (3) ก าหนดเวลา 2 ปี ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก 

15. นางสาวปวีณา  ทองเป๊ะ นักเอกสารสนเทศ 1 04-ส.ค.-57 ปริญญาตร ี 04-ส.ค.-63 (1) ด ารงต าแหน่ง ระดับปฏิบตัิการ มาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
(2) ก าหนดเวลา 6 ปี ลดเป็น 4 ป ีส าหรบัผู้ส าเร็จการศึกษา ปริญญาโท 
(3) ก าหนดเวลา 2 ปี ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก 

16. นายขวัญชัย  บุญทองเถิง นักวิชาการโสตทัศน
ศึกษา 
(ต าแหน่งประเภท 
เช่ียวชาญเฉพาะ) 

1  02-มี.ค.-52 ปริญญาตร ี 02-มี.ค.-58 (1) ด ารงต าแหน่ง ระดับปฏิบตัิการ มาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
(2) ก าหนดเวลา 6 ปี ลดเป็น 4 ป ีส าหรบัผู้ส าเร็จการศึกษา ปริญญาโท 
(3) ก าหนดเวลา 2 ปี ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก 

17. นายอุดมศักดิ์  ภู่พิมล นักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1  20-ก.ย.-55 ปริญญาตร ี 20-ก.ย.-61 (1) ด ารงต าแหน่ง ระดับปฏิบตัิการ มาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
(2) ก าหนดเวลา 6 ปี ลดเป็น 4 ป ีส าหรบัผู้ส าเร็จการศึกษา ปริญญาโท 
(3) ก าหนดเวลา 2 ปี ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก 

 
    ตำรำงท่ี 13 แสดงข้อมูลบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ว/ดป เกิด วันที่บรรจุ ระดับกำรศึกษำ ต ำแหน่งที่บรรจุ วันที่ได้รับกำรแต่งต้ัง ต ำแหน่งท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง 
1 นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ 19/11/2517 2/03/2552 ปริญญาโท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 28 เมษายน 2563 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
2 นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา 8/12/2523 2/03/2552 ปริญญาโท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 23 พฤษจิกายน 2563 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
3 นางสาวมัทนา รามศิริ 27/02/2522 1/04/2552 ปริญญาตรี บรรณารักษ์ 1 ธันวาคม 2563 บรรณารักษช์ านาญการ 

4 นางสาวศิวพร อ่อนชุ่ม 11/11/2524 16/08/2554 ปริญญาตรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 30 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ 
 
    ตำรำงท่ี 14  แสดงแผนการศึกษาต่อและการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล คุณวุฒิปัจจุบัน ศึกษำต่อ 
สำขำท่ีต้องกำร

ศึกษำต่อ 
มหำวิทยำลัย 

ปีกำรศึกษำท่ีมีแผนกำรพัฒนำตนเอง 
หมำยเหตุ 

2563 2564 2565 

1 นางณัฐยา  สุโนพันธ์ ปริญญาตรี - - - - - ช านาญการ  
2 นางรัตนา  ชมมัย ปริญญาตรี - - - - - ช านาญการ  
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3 นางสาวศิวพร  ออ่นชุ่ม ปริญญาตรี ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

- ช านาญการ ปริญญาโท  

4 นางสาวมัทนา  รามศิริ ปริญญาตรี - - - - ช านาญการ -  

5 นายจ ารัส  ด้วงดี ปริญญาตรี - - - - ช านาญการ -  
6 นางสังเวียน  จินดา ปริญญาตรี - - - - - ช านาญการ  

7 นายขวัญชัย  บุญทองเถิง ปริญญาตรี - - - - - ช านาญการ  
8 นางสาวปวีณา  ทองเป๊ะ ปริญญาตรี - - - - - ช านาญการ  
9 นายธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์ ปริญญาโท - - - ช านาญการ - -  

10 นายวิเศษ  เกตุดี ปริญญาตรี - - - - - ช านาญการ  
11 นายอภิรักษ์  อุ่นดี ปริญญาตรี -   - - ช านาญการ  

12 นายอุดมศักดิ์  ภู่พิมล ปริญญาตรี - - - - - ช านาญการ  
13 นางวรรณภัสร์  ปราบพาลา ปริญญาโท - - - ช านาญการ - -  

14 นายทองสุก  ค าตะพล ปริญญาตรี - - - - ช านาญการ -  
15 นายไพบูลย์  กันยา ปริญญาตรี ปริญญาโท เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร - ปริญญาโท ช านาญการ  

16 นายหรรษธร  ขวัญหอม ปริญญาตรี ปริญญาโท เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร - ปริญญาโท ช านาญการ  

17 นายชัยมงคล  แก้วสี ปริญญาตรี ปริญญาโท เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร - ปริญญาโท ช านาญการ  
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บทที่ 2 
นโยบำยและทิศทำงกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 

 

 

หลักกำรและเหตุผล 
 บุคลากร หมายถึง บุคลากรที่เป็นสายสนับสนุนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน หน่วยงานที่มีบุคลากรมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ มีคุณธรรม  
มีจริยธรรม มีจิตบริการ จะส่งผลต่อการท างาน ท าให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพ น าพาหน่วยงานบรรลุตาม
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งตัวบุคลากรเองก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนเองด้วย 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงให้ความส าคัญต่อเรื่องการบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็นส าคัญ 
 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก 

เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2564 พร้อมกับการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีดังนี ้

 

ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน ระดับคะแนน 

จุดแข็ง (Strengths)  
S1 ส านักมีโครงสร้างองค์กร และกรอบภาระงานท่ีชัดเจน 10 
S2 บุคลากรของส านักมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความช านาญในงานท่ีปฏิบัติ 15 
S3 ส านักสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยะภาพ/สมรรถนะในวิชาชีพ ตลอดจนการเข้าสู่ต าแหน่งท่ี
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

5 

S4 บุคลากรมีการท างานเป็นทีมและยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 6 

S5 หน่วยงานมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (km) ระหว่างบุคลากรอย่างเป็นระบบ 2 
  
รวมคะแนน 38 

 
 
 
 

ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน ระดับคะแนน 

จุดอ่อน (Weaknesses)  
W1 บุคลากรมีโอกาสการน าทักษะด้านภาษาต่างประเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานค่อนข้างน้อย 2 
W2 สัดส่วนของจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานในส านัก 8 
W3 บุคลากรมีความกระตือรือร้นค่อนข้างน้อยในด้านการสร้างผลงาน และการวิจัย เพื่อพัฒนางาน 2 
W4 บุคลากรขาดการบริหารการจัดสรรเวลาท่ีเหมาะสมในการท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 2 
W5 ส านักขาดการสนับสนุนงบประมาณในการท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 2 
  

ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน ระดับคะแนน 
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ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก ระดับคะแนน 
โอกำส (Opportunities)  
O1 มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 
O2 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรมีต าแหน่งที่สูงขึ้น 11 
O3 การพัฒนามีหลากหลายรูปแบบ ท าให้เข้าถึงความรู้ได้สะดวก 3 
O4 ส านักมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการท างาน 2 
O5 ส านักเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 6 
  
รวมคะแนน 26 

 
 
 

ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก ระดับคะแนน 
อุปสรรค หรือภำวะคุกคำม  (Threats)  
T1 งบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงานมีจ ากัด 11 
T2 ลูกจ้างชั่วคราวมีการต่อสัญญาจ้างรายปี ท าให้ขาดความม่ันคง และขาดสิทธิในการเข้าถึงสินเชื่อสถาบันทาง
การเงิน เช่น สินเชื่อบ้านท่ีอยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น 

10 

T3 สถานการณ์การเกิดโรคระบาด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 7 
T4 กฏ ระเบียบจากหน่วยงานภาครัฐ ท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 
T5 การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและความผันผวนของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานและงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรของมหาวิทยาลัย 

1 

  
รวมคะแนน 31 
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S 
จุดแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ต ำแหน่ง แนวปฏิบัติ – แนวกำรท ำโครงกำร 

SO 1. กลยุทธ์เชิงรุก (ใช้จุดแข็งภายใน ไปฉกฉวยประโยชน์หรือข้อได้เปรียบจากโอกาสภายนอก) 
2. ค าน าหน้ากลยุทธ์ (จัดตั้ง / เพิ่ม / สรา้ง / ส่งเสริม / ผลักดัน) 

ST 1. กลยุทธ์กระจำย (ใชจุ้ดแข็งภำยใน หลีกเลี่ยงผลกระทบอุปสรรคภำยนอก) 
2. ค ำน ำหน้ำกลยุทธ์ (ปรับโครงสร้ำง / ปรับปรุง / รักษำสภำพ / สนับสนนุ / ขยำยไปกลุ่มใหม่) 

WO 1. กลยุทธ์ปรับตัว (ปรับปรุงจุดอ่อนภายใน โดยฉกฉวยประโยชน์จากโอกาสภายนอก) 
2. ค าน าหน้ากลยุทธ์ (จ ากัดเป้าหมาย / รวมกลุ่ม / สรา้งบทบาทใหม่ / ปรับระบบ / ผลักดัน) 

WT 1. กลยุทธ์ตั้งรับ (มุ่งลดจุดอ่อนภายใน และหลีกเลีย่งอุปสรรคภายนอก 
2. ค าน าหน้ากลยุทธ์ (ทบทวน / ลดขั้นตอน / ป้องกัน / พัฒนา / เตรียมความพร้อม) 
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O + 26 
O 

โอกำส 

กรำฟแสดงศักยภำพด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

T = - 31 

W 
จุดอ่อน 

W - 16 

WO = มำตรกำรปรับเปลี่ยน/ พลิกฟ้ืน 

SO = มำตรกำรเชิงรุก 

T 
อุปสรรค 

WT = มำตรกำรซ่อนตัว / ประคองตัว ST = มำตรกำรแตกตัว / รักษำเสถียรภำพ 

-5 

22 
-5 

-15 

-20 

S + 38 
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แนวทำงกำรบริหำรงำนบุคลำกร 
1. ส านักด าเนินการและใช้ระบบและกลไกในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสาย 

สนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหน่วยงานในส านักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กำรมอบหมำยภำระหน้ำที่และงำนที่รับผิดชอบของบุคลำกร สำยสนับสนุน 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2565
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมาย
ภาระหน้าที่และงานที่รับผิดชอบให้บุคลากร สายสนับสนุน ตามโครงสร้างการบริหารกรอบอัตราก าลัง และ
ภาระงานในสังกัดส านักงานผู้อ านวยการ ซึ่งต้องรับผิดชอบในงานบริหารและธุรการ งานหอสมุดกลาง งาน
บริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่
ท าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน และด้านการบริการ ตามหน่วยงาน ดังนี้ 

          1. งำนบริหำรและธุรกำร  มีบุคลากรปฏิบัติงาน จ านวน 9 คน ดังนี้ 
              1.1 นำงรัตนำ  ชมมัย  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ  
ประเภทต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                     1.1.1 งานธุรการ     
                     1.1.2 งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร 
                     1.1.3 งานบริหารอาคารสถานที่ส านัก 
                     1.1.4 งานเลขานุการผู้บริหารส านัก 
                     1.1.5 งานรวบรวมข้อมูลและสถิติวัสดุส านัก 
                     1.1.6 งานประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก 
                     1.1.7 งานหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
                            1) งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านัก ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4  
                            2) งานรวบรวมข้อมูลเอกสารงานบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 (งาน
หอสมุดกลาง) 
              1.2 นำงสำวศิวพร  อ่อนชุ่ม ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับต าแหน่ง ช านาญการ
ประเภทต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                    1.2.1 งานประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 
                    1.2.2 งานประชุมบุคลากรส านัก 
                     1.2.3 งานบริหารและพัฒนาบุคลากรส านัก 
                     1.2.4 งานประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดส านัก 
                 1.2.5 งานรวบรวมข้อมูลและสถิติของบุคลากร สังกัดส านัก 
                     1.2.6 งานประชาสัมพันธ์ส านัก 
                     1.2.7 งานหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
                             1) งานดูแลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ    
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                             2) งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านัก ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เกณฑ์มาตรฐานข้อ          
6 และตัวบ่งชี้ที่ 5.5 
                             3) งานรวบรวมข้อมูลเอกสารงานบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 (งานวิจัย        
และพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย) 
             1.3 นำงณัฐยำ  สุโนพันธ์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่ง 
หัวหน้างาน) ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ ประเภทต าแหน่ง  พนักงานมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                   1.3.1 งานจัดท าแผนปฏิบัติราชการส านัก 
                    1.3.2 งานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีส านัก 
           1.3.3 งานจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินส านัก 
           1.3.4 งานจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีส านัก                                  
                    1.3.5 งานจัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณส านัก 
                     1.3.6 งานรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานประจ าปีส านัก 
                    1.3.7 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านัก 
                    1.3.8 งานหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานรวบรวมข้อมูลเอกสารงานบริหาร
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 (งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
             1.4 นำงสำววิภำรัศม์ิ เหมบุรุษ ต าแหน่ง พนักงานปฏิบัติการการเงินและบัญชี ระดับต าแหน่ง 
ปฏิบัติงาน ประเภทต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                   1.4.1 งานการเงิน 
               1.4.2 งานจัดท าข้อมูลการเบิก-จ่าย รายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
               1.4.3 งานจัดซื้อ-จัดจ้าง 
                     1.4.4 งานพัสดุ 
                     1.4.5 งานตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
                     1.4.6 งานจ าหน่ายพัสดุ   
                     1.4.7 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
             1 .5 นำยประสงค์   อุ่นค ำยี่   ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ 2  ระดับต าแหน่งปฏิบัติ งาน  
ประเภทต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                    1.5.1 งานดูแล และปรับปรุงทางด้านภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ภายใน/ภายนอกอาคาร บรรณ
ราชนครินทร์ และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                    1 .5 .2 งานดูแล ตรวจเช็ค และประสานด า เนินงานซ่อม อุปกรณ์ ไฟฟ้า ประปา 
เครื่องปรับอากาศ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    1.5.3 งานรวบรวมข้อมูลและสถิติการซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 
                    1.5.4 งานรวบรวมข้อมูลและสถิติการซ่อมบ ารุงลิฟท์ และการใช้ไฟฟ้าอาคารบรรณราช
นครินทร ์
                    1.5.5 งานตรวจสอบครุภัณฑ์ส านักงาน 
                    1.5.6 งานบริการรับแจ้งซ่อมบ ารุงไฟฟ้า-เครื่องปรับอากาศ-อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างภายในและ
ภายนอกอาคาร 

          1.5.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานรับ-ส่งหนังสือราชการภายใน/    
ภายนอก 
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              1.6 นำงส ำริศ  อินทรส  ต าแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่  ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติงาน  
ประเภทต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                    1.6.1 งานเปดิ – ปิดอาคารบรรณราชนครินทร์ 
                    1.6.2 งานดแูลความสะอาดพ้ืนที่อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 และ ชั้น 3 ฝั่งตะวันออก 
และบริเวณท่ีได้รับมอบหมาย  
                    1.6.3 งานเช็ดท าความสะอาด เคาน์เตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี ชั้นหนังสือ  
                    1.6.4 งานเช็ดกระจกภายในและนอกอาคาร ในชั้นที่รับผิดชอบ 
                    1.6.5 งานท าความสะอาดห้องน้ าในชั้นที่รับผิดชอบ เช้า-บ่าย-เย็น 
                    1.6.6 งานตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ ที่ช ารุดในชั้นที่รับผิดชอบ และแจ้งส านักงานฯ 
                    1.6.7 งานเปิด-ปิด หน้าต่าง ไฟฟ้า ในชั้นที่รับผิดชอบ 
                    1.6.8 งานจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน ในการจัดประชุมและโครงการต่าง ๆ 
                    1.6.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
              1.7 นำงธนพร  กองยัง ต าแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่  ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติงาน  
ประเภทต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                    1.7.1 งานเปิด – ปิดอาคารบรรณราชนครินทร์ 
                    1.7.2 งานดูแลความสะอาดพ้ืนที่อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 และ ชั้น 3 ฝั่งตะวันตก 
บริเวณท่ีได้รับมอบหมาย  
                    1.7.3 งานเช็ดท าความสะอาด เคาน์เตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี ชั้นหนังสือ  
                    1.7.4 งานเช็ดกระจกภายในและนอกอาคาร ในชั้นที่รับผิดชอบ 
                    1.7.5 งานท าความสะอาดห้องน้ าในชั้นที่รับผิดชอบ เช้า-บ่าย-เย็น 
                    1.7.6 งานตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ ที่ช ารุดในชั้นที่รับผิดชอบ และแจ้งส านักงานฯ 
                    1.7.7 งานเปิด-ปิด หน้าต่าง ไฟฟ้า ในชั้นที่รับผิดชอบ 
                    1.7.8 งานจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน ในการจัดประชุมและโครงการต่าง ๆ 
                    1.7.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
             1.8 นำงสกำวเดือน อ่อนโอน  ต าแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่ ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติงาน 
ประเภทต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                    1.8.1 งานดูแลความสะอาด ชั้น 1 และชั้น 3 ฝั่งตะวันตก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ     
                    1.8.2 งานดูแลความสะอาดห้องท างานของเจ้าหน้าที่งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ห้องพัก
อาจารย์ ชั้น 1 
                    1.8.3 งานดูแลห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    1.8.4 งานเช็ดกระจกภายในและนอกอาคาร ในชั้นที่รับผิดชอบ 
                    1.8.5 งานท าความสะอาดห้องน้ าในชั้นที่รับผิดชอบ เช้า-บ่าย-เย็น 
                    1.8.6 งานตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ ที่ช ารุดในชั้นที่รับผิดชอบ และแจ้งส านักงานฯ 
                    1.8.7 งานเปิด-ปิด หน้าต่าง ไฟฟ้า ในชั้นที่รับผิดชอบ 
                    1.8.8 งานจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน ในการจัดประชุมและโครงการต่าง ๆ 
                    1.8.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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              1.9 นำงสำวอุ่นเรือน  ศีวิไล  ต าแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่ ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติงาน 
ประเภทต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                    1.9.1 งานดูแลความสะอาด ชั้น 2 และชั้น 3 ฝั่งตะวันออก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                    1.9.2 งานดูแลความสะอาดห้องท างานเจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ ชั้น 1 
                    1.9.3 งานดูแลความสะอาดห้องพักแม่บ้าน ชั้น 2 
                    1.9.4 งานเช็ดกระจกภายในและนอกอาคาร ในชั้นที่รับผิดชอบ 
                    1.9.5 งานเปิด-ปิด หน้าต่าง ไฟฟ้า ในชั้นที่รับผิดชอบ 
                    1.9.6 งานท าความสะอาดห้องน้ าในชั้นที่รับผิดชอบ เช้า-บ่าย-เย็น 
                    1.9.7 งานตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ ที่ช ารุดในชั้นที่รับผิดชอบ และแจ้งส านักงานฯ 
                    1.9.8 งานจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน ในการจัดประชุมและโครงการต่าง ๆ 
                    1.9.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
            1.10 นำยไพโรจน์   ใจใหญ่   ต าแหน่ ง  พนักงานสถานที่  ระดับต าแหน่ ง ปฏิบัติ งาน  
ประเภทต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                    1.10.1 งานตัดหญ้า รอบอาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    1.10.2 งานใส่ปุ๋ย พรวนดิน ภายในและภายนอกอาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    1.10.3 งานรดน้ าต้นไม้ ภายในและภายนอกอาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
                    1.10.4 งานตัดแต่ง สับเปลี่ยน ปลูกต้นไม้ และจัดสวน  
                    1.10.5 งานเก็บ กวาดใบไม้ ขยะรอบอาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
                    1.10.6 งานตรวจเช็ค วัสดุ อุปกรณ์ ที่ช ารุดในส่วนที่รับผิดชอบ และแจ้งส านักงาน 
                    1.10.7 งานตรวจสอบการท างานของระบบน้ า 
                    1.10.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
            1.11 นำงสำวจิรำภรณ์  พูนมี ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติงาน ประเภท
ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
  1.11.1 งานรับ-ส่งหนังสือราชการภายใน/ภายนอก 
  1.11.2 งานลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก 
  1.11.3 งานตรวจสอบครุภัณฑ์ส านักงาน 
  1.11.4 งานแจ้งเวียนหนังสือภายนอก 

1.10.5 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

          2. งำนหอสมุดกลำง มีบุคลากรปฏิบัติงาน จ านวน 8 คน ดังนี้ 
              2.1 นำงสำวมัทนำ  รำมศิริ  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์  (รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน)  
ระดับต าแหน่ง ช านาญการ ประเภทต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                    2.1.1 งานคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศด้านสังคมศาสตร์  
                   2.1.2 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านสังคมศาสตร์ 
                   2.1.3 งานจ าแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสนเทศประเภทหนังสือบริจาค 
                    2.1.4 งานบริการสารสนเทศ 
                    2.1.5 งานจัดเรียงหนังสือเข้าชั้น หมวด 300-399 
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                    2.1.6 งานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
                    2.1.7 งานจัดเก็บสถิติของห้องสมุด   
                    2.1.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานควบคุมการให้บริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001   
 
 
             2.2 นำยจ ำรัส  ด้วงดี  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์   ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ  
ประเภทต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                    2.2.1 งานคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                   2.2.2 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                    2.2.3 งานจ าแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสนเทศประเภทหนังสือภาษาไทย 
                   2.2.4 งานบันทึกทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาไทยลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
WALAIi AutoLib 
                    2.2.5 งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
           2.2.6 งานจัดท าเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ThaiLis 
                    2.2.7 งานจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นหมวด 700-900 และหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น 
                    2.2.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานควบคุมการให้บริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001     
             2.3 นำงสังเวียน  จินดำ  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์   ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ  
ประเภทต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
         2.3.1 งานจัดหาวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
               2.3.2 งานบันทึกข้อมูลวารสารลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAIi AutoLib 
                    2.3.3 งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
                    2.3.4 งานซ่อมบ ารุงวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
                    2.3.5 งานจัดเก็บวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
                    2.3.6 งานจัดท ากฤตภาค 
                    2.3.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่  
                             1) งานรวบรวมรายงานสถิติผู้ใช้บริการงานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
                             2) งานควบคุมการให้บริการตามมาตรฐาน ISO 9001     
             2.4 นำงสำวปวีณำ  ทองเป๊ะ  ต าแหน่ง  นักเอกสารสนเทศ ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ  
ประเภทต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                   2.4.1 งานจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  
                    2.4.2 งานจ าแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสนเทศประเภทหนังสือภาษาอังกฤษ 
                    2.4.3 งานบันทึกทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาอังกฤษลงระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ WALAIi AutoLib 
                    2.4.4 งานบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด 
                2.4.5 งานบริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
     2.4.6 งานจัดท าคู่มือการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
           2.4.7 งานจัดเรียงหนังสือเข้าชั้น หมวด 400-599 
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                    2.4.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่  
                             1) งานบริหารจัดการห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแบบกลุ่ม 
                             2) งานบริหารจัดการกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว 
                             3) งานควบคุมการให้บริการตามมาตรฐาน ISO 9001     
 
             2.5 นำยขวัญชัย  บุญทองเถิง ต าแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ 
ประเภทต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                    2.5.1 งานจัดหาสื่อโสตทัศนวัสดุ 
                    2.5.2 งานจัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ 
                    2.5.3 งานดูแลการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ  
                    2.5.4 งานซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ 
                    2.5.5 งานบริการยืม-คืน สื่อโสตทัศนวัสดุ 
                    2.5.6 งานบริการห้องโสตทัศนวัสดุ ห้องคีตศิลป์ ห้องมินิเธียร์เตอร์ และห้องประชุม 
                    2.5.7 งานบริการการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น 
                    2.5.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 
                             1) งานดูแลและปรับปรุงด้านคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุดกลาง 
                             2) งานควบคุมการให้บริการตามมาตรฐาน ISO 9001     
             2.6 นำงจงรักษ์  ชำติธนวัฒน์  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด ระดับต าแหน่ง 
ปฏิบัติงาน ประเภทต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                    2.6.1 งานเข้าเล่มหนังสือใหม่ 
     2.6.2 งานซ่อมแซม บ ารุงรักษาหนังสือเก่า 
                    2.6.3 งานจัดเรียง/ขยายชั้น/ตรวจสอบหนังสือตามชั้น หมวด 600 
                    2.6.4 งานจัดท าทะเบียนหนังสือที่แทงจ าหน่าย  
                    2.6.5 งานจัดเก็บและรายงานสถิติหนังสือที่เข้าเล่ม และซ่อมบ ารุง 
                    2.6.6 งานเขียนสันหนังสือ 
                    2.6.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 
                             1) งานบริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า  
                             2) งานบริการตรวจประตูเข้า – ออก  อัตโนมัติด้วยระบบสแกนบัตร 
                             3) งานบริการรับฝากสิ่งของก่อนเข้าใช้บริการหอสมุดกลาง 
                             4) งานจัดเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการหอสมุดกลาง 
                             5) งานควบคุมการให้บริการตามมาตรฐาน ISO 9001     
             2.7 นำงโชติกำ  โสดำ ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติงาน  
ประเภทต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                    2.7.1 งานบริการยืม-คืนหนังสือและสื่อทางการศึกษาทุกประเภท 
                    2.7.2 งานบริการช่วยตอบค าถามช่วยค้นคว้า 
                    2.7.3 งานจัดเรียง/ขยายชั้น/ตรวจสอบหนังสือตามชั้น หมวด 000/200/650-699 
                    2.7.4 งานดูแลห้องหนังสือใหม่จัดเก็บข้ึนชั้นหมวดหมู่ 000 – 999 
                    2.7.5 งานจัดเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการยืม – คืนหนังสือ 
                    2.7.6 งานแนะน าการเข้าใช้หอสมุดกลางให้แก่นักศึกษาใหม่ 
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                    2.7.7 งานเพ่ิมเลขทะเบียนหนังสือเก่าที่ไม่มีในฐานข้อมูลและเปลี่ยนเลขบาร์โค้ชที่ช ารุด 
                    2.7.8 งานรับสมัครสมาชิก ประเภทอาจารย์และบุคลากร 
                    2.7.9 งานบริการจองหนังสือ 
     2.7.10 งานตรวจเช็คค้างส่งหนังสือของนักศึกษาที่ท าเรื่องขอส าเร็จการศึกษา 
 
                    2.7.11 งานยกเลิกการเป็นสมาชิก 
                    2.7.12 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานควบคุมการให้บริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001     
             2.8 นำงสำวดวงกมล  วังคีรี ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติงาน 
ประเภทต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
    2.8.1 งานบริการห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 3 
                   2.8.2 งานบริการช่วยตอบค าถามช่วยค้นคว้า 
    2.8.3 งานจัดเรียง/ขยายชั้น/ตรวจสอบหนังสือภาษาอังกฤษตามชั้น หมวด 000-999 และ
หนังสือห้องสมุดกฎหมาย 
    2.8.4 งานจัดเรียง/ขยายชั้น/ตรวจสอบหนังสือวิจัย/วิทยานิพนธ์และหนังสืออ้างอิง 
    2.8.5 งานประสานติดต่อหน่วยงานภายนอก และพิมพ์หนังสือตอบขอบคุณบุคคลหรือ
หน่วยงานที่มอบสิ่งพิมพ์ให้ห้องสมุด 
    2.8.6 งานจัดท าหนังสือทวงถามการค้างส่งหนังสือของสมาชิกหอสมุดกลาง 
    2.8.7 งานจัดเก็บและรายงานสถิติในงานที่ปฏิบัติ 
    2.8.8 งานรับสมัครสมาชิก ประเภทนักศึกษา 
    2.8.9 งานแก้ไขข้อมูลสมาชิกหอสมุดกลาง กรณีพบความผิดพลาดในระบบฐานข้อมูล 
    2.8.10 งานส ารวจรายการครุภัณฑ์ประจ าปีของงานหอสมุดกลาง 
    2.8.11 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานควบคุมการให้บริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001     

         3. งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบุคลากรปฏิบัติงาน จ านวน 7 คน ดังนี้  
             3.1 นำยธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์ ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รักษาการในต าแหน่งหัวหน้า
งาน) ระดับต าแหน่ง ช านาญการ ประเภทต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                   3.1.1 งานโครงสร้างทางกายภาพโครงข่ายสายระบบอินเทอร์เน็ตและโครงข่ายสาย
ระบบสื่อสารโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
                   3.1.2 งานระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (PCRU Data Center) 
                   3.1.3 งานระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในมหาวิทยาลัย 
                   3.1.4 งานระบบการให้บริการอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักและระบบสื่อสารโทรศัพท์
ภายในมหาวิทยาลัย  
                   3.1.5 งานบริการอินเทอร์เน็ตส าหรับหน่วยงานการศึกษาภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับ
ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการศึกษา ภายใต้การก ากับของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เครือข่ายส านักงานการอุดมศึกษา (NODE UniNet) 
                   3.1.6 งานระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560   
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                   3.1.7 งานนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 
                   3.1.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานควบคุมการให้บริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001     
            3.2 นำยอภิรักษ์ อุ่นดี  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ  
ประเภทต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                   3.2.1 งานบริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
                   3.2.2 งานบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 
                   3.2.3 งานบริการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบหน่วยงานคณะครุศาสตร์ และ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   3.2.4 งานบริการฝึกอบรมการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัย และสนับสนุน
การจัดล าดับ webometrics 
                   3.2.5 งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการให้บริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   3.2.6 งานบริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ และเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
ปฏิบัติงาน 
                   3.2.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานควบคุมการให้บริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001 
            3.3 นำยวิเศษ  เกตุดี   ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ  
ประเภทต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                   3.3.1 งานบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ภายในมหาวิทยาลัย 
                   3.3.2 งานบริหารจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Access Switch) และจัดการ
ระบบ Monitor Traffic Network ภายในมหาวิทยาลัย 
                   3.3.3 งานบริหารจัดการอุปกรณ์ควบคุมตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 
(Wireless Lan Controller) 
                   3.3.4 งานบริหารจัดการโดเมนเนม (Domain Name Server) และการจัดสรรชุด IPv4 และ 
IPv6 (DHCP Server) บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 
                   3.3.5 งานบริหารจัดการความปลอดภัยป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ในมหาวิทยาลัย 
                   3.3.6 งานระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย  
                   3.3.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานควบคุมการให้บริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001 
             3.4 นำยอุดมศักดิ์  ภู่พิมล  ต าแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ 
ประเภท ต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                    3.4.1 งานบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรับผิดชอบหน่วยงานคณะครุศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถาบันวิจัย 
                    3.4.2 งานบริการระบบโทรศัพท์รับผิดชอบหน่วยงานคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานอธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถาบันวิจัย 
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                   3.4.3 งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์รับผิดชอบหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถาบันวิจัย 
                    3.4.4 งานบริการระบบกล้องวงจรปิดอาคารบรรณราชนครินทร์ 
 
                    3.4.5 งานระบบส ารองไฟฟ้าห้อง Data Center และจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตตาม
อาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
                    3.4.6 งานบริการฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
                    3.4.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานควบคุมการให้บริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001 
             3 .5  นำยออมสิน  พรมแก้ว  ต าแหน่ ง  วิศวกร (สื่ อสาร)  ระดับต าแหน่ ง  ปฏิบัติ งาน  
ประเภท ต าแหน่ง พนักงานราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                    3.5.1 งานบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรับผิดชอบหน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักศิลปและวัฒนธรรม 

                    3.5.2 งานบริการระบบโทรศัพท์รับผิดชอบหน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักศิลปและวัฒนธรรม 
                    3.5.3 งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์รับผิดชอบหน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

                    3.5.4 งานบริการระบบกล้องวงจรปิดอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และหอพักบุคลากร 

                    3.5.5 งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                    3.5.6 งานดูแลระบบไฟฟ้าภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    3.5.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 
                             1) งานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปีของงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
                             2) งานควบคุมการให้บริการตามมาตรฐาน ISO 9001 
             3.6 นำงสำวดวงใจ   ค ำทิพย์  ต าแหน่ง  พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระดับต าแหน่ง 
ปฏิบัติงาน ประเภทต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                    3.6.1 งานจัดท าแผนบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องบริการ
อินเทอร์เน็ต อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  
                    3.6.2 งานจัดท ารายงานผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์  
                    3.6.3 งานติดตั้งระบบปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการ
อินเทอร์เน็ต อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และอัพเดทโปรแกรมให้เป็นปัจจุบัน 
                    3.6.4 งานรวบรวมสถิติการให้บริการงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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                    3.6.5 งานจัดท ารายงานสรุปโครงการบริการวิชาการของงานบริการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    3.6.6 งานส ารวจครุภัณฑ์ของงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแทง
จ าหน่าย 
                    3.6.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานควบคุมเอกสารรองรับมาตรฐาน ISO 
9001 
             3.7 นำงสำวปนัดดำ วงศ์โสม ต าแหน่ง  พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระดับต าแหน่ง 
ปฏิบัติงาน ประเภทต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                    3.7.1 งานจัดท าแผนบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องบริการ
อินเทอร์เน็ต อาคารบรรณราชนครินทร์ 
                    3.7.2 งานจัดท ารายงานผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคาร
บรรณราชนครินทร์ 
                    3.7.3 งานติดตั้งระบบปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการ
อินเทอร์เน็ต อาคารบรรณราชนครินทร์ และอัพเดทโปรแกรมให้เป็นปัจจุบัน 
                    3.7.4 งานรวบรวมสถิติการให้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารบรรณราชนครินทร์ 
                    3.7.5 งานออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และป้ายอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
                    3.7.6 งานจัดท าคลิปวีดีโอคู่มือการใช้งาน MS Teams และวีดีโอแนะน าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
                    3.7.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่  
                             1) งานจัดท าจดหมายข่าวออนไลน์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                             2) งานควบคุมเอกสารรองรับมาตรฐาน ISO 9001 

          4. งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย  มีบุคลากรปฏิบัติงาน จ านวน 6 คน 
ดังนี้ 
              4.1 นำงวรรณภัสร์   ปรำบพำลำ ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รักษาการในต าแหน่ง
หัวหน้างาน) ระดับต าแหน่ง ช านาญการ ประเภทต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้ 
                    4.1.1 งานพัฒนาระบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) 
                    4.1.2 งานดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้าน
ระบบงบประมาณ ด้านระบบพัสดุ-ครุภัณฑ์ ด้านระบบการเงิน-บัญชี ด้านระบบเงินเดือน 
           4.1.3 งานบริหารจัดการซอฟต์แวร์ประยุกต์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
                    4.1.4 งานบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
                    4.1.5 งานบริการให้ค าแนะน าการใช้งานระบบสารสนเทศ (Help Desk) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์   
                    4.1.6 งานฝึกอบรมบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ           
                    4.1.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่  
                             1) งานด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านัก ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล และ 5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
                             2) งานจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
                             3) งานควบคุมการให้บริการตามมาตรฐาน ISO 9001       
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              4.2 นำยทองสุก  ค ำตะพล ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ  
ประเภทต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                    4.2.1 งานดูแล บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านระบบจอง
คอมพิวเตอร์ ระบบจองห้องประชุม ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
                    4.2.2 งานพัฒนาระบบค าร้อง 
                    4.2.3 งานพัฒนาระบบส ารวจความต้องการและแนะน าหนังสือใหม่ 
                    4.2.4 งานพัฒนาระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ 
                    4.2.5 งานพัฒนาระบบข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
                    4.2.6 งานพัฒนาระบบการน าเข้านักศึกษากู้ทุน กยศ. 
                    4.2.7 งานพัฒนาเว็บไซต์หอสมุดกลาง 
                    4.2.8 งานพัฒนาเว็บไซต์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
                    4.2.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานควบคุมการให้บริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001 
             4.3 นำยไพบูลย์   กันยำ ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ  
ประเภทต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                    4.3.1 งานพัฒนาระบบส่งเกรดออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
                    4.3.2 งานพัฒนาระบบประเมินผลการเรียนรวมล่วงหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
                    4.3.3 งานพัฒนาระบบบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
                    4.3.4 งานพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล ด้านผลการศึกษา 
                    4.3.5 งานพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
                    4.3.6 งานดูแล บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสารสนเทศ (Data Center) ณ 
อาคารบรรณราชนครินทร์ 
           4.3.7 งานฝึกอบรมบริการวิชาการ การใช้งาน Google Classroom 
                    4.3.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานควบคุมการให้บริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001 
             4.4 นำยหรรษธร   ขวัญหอม ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ 
ประเภทต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                   4.4.1 งานพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ 
                   4.4.2 งานพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล ด้านรับรายงานตัวนักศึกษา 
                   4.4.3 งานพัฒนาระบบประชุมออนไลน์ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
                   4.4.4 งานพัฒนาระบบ Application ผ่านระบบปฏิบัติการ Android มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
                   4.4.5 งานพัฒนาระบบแจ้งเตือนการขัดข้องของระบบไฟฟ้าผ่านไลน์ 
                   4.4.6 งานดูแล บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสารสนเทศ (Disaster recovery 
Site) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   4.4.7 งานฝึกอบรมบริการวิชาการ การใช้งาน Google Meet 
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                   4.4.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานควบคุมการให้บริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001 
            4.5 นำยชัยมงคล  แก้วสี ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ  
ประเภทต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้  
                   4.5.1 งานพัฒนาระบบก ากับและติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 
                   4.5.2 งานพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 
                   4.5.3 งานพัฒนาระบบจัดการแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ 
                   4.5.4 งานบริการสร้างบันทึกสื่อการเรียนการสอน Classroom On demand  
                   4.5.5 งานดูแล บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสารสนเทศ Classroom On 
demand 
                   4.5.6 งานพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
                   4.5.7 งานพัฒนาระบบลงทะเบียนสมัครใช้งานอีเมล์ @pcru.ac.th 
                   4.5.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานควบคุมการให้บริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001  
        4.6 นำงสำวภำวิณี ศรีจริยะ   ต าแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติงาน  
ประเภทต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                   4.6.1 งานด าเนินจัดท าโครงการในแต่ละหลักสูตรการอบรม 
                   4.6.2 งานประชาสัมพันธ์โครงการอบรมแต่ละหลักสูตรไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก 
                   4.6.3 งานเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ 
                   4.6.4 งานจัดท าค ากล่าวรายงานและเปิดโครงการ 
                   4.6.5 งานประสานกับวิทยากรเพ่ือขอเอกสารในการจัดท าส าเนาอกสารคู่มือฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ 
                   4.6.6 งานออกแบบวุฒิบัตรและจัดเตรียมเสนอผู้บริหารเพ่ือมอบให้กับผู้เข้ารับการอบรม
ต่อไป 
                   4.6.7 งานติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมผ่านระบบประเมินความพึงพอใจ 
                   4.6.8 งานจัดท าสรุปเล่มโครงการบริการวิชาการ 
                   4.6.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานควบคุมการให้บริการตามมาตรฐาน 
ISO 9001 
 
 

    4.7 นำยชัชชัย สำยค ำทอน ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ  
ประเภทต าแหน่ง ลูกจ้างทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

 4.7.1 งานพัฒนาระบบจองห้องพักโรงแรมช่ออินทนิล 
 4.7.2 งานพัฒนาเว็บไซต์โรงแรมช่ออินทนิล 
 4.7.3 งานพัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ 

4.7.4 งานออกแบบ ตัดต่อ วิดีโอ สื่อการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ  
4.7.5 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 
 1) งานควบคุมการให้บริการตามมาตรฐาน ISO 9001 
 2) งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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    4.8 ร.ต.ชะนะพล จักรเสน ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ  
ประเภทต าแหน่ง ลูกจ้างทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

 4.8.1 งานพัฒนาระบบค าร้องขอใช้ระบบสารสนเทศ 
 4.8.2 งานพัฒนาระบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ 

4.8.3 งานพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ 
4..8.4 งานบริการฝึกอบรมระบบสารสนเทศส าหรับนักศึกษา และบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยฯ 
4.8.5 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 
 1) งานควบคุมการให้บริการตามมาตรฐาน ISO 9001 
 2) งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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นโยบำยและทิศทำงกำรบริหำรบุคลำกร 
นโยบำยด้ำนกำรบริหำรบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ           
     ก ำหนดให้ มีคณะท างานคณะหนึ่งเพ่ือวางแผน ควบคุม ก ากับ และติดตาม กิจกรรมการ

ด าเนินการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีโอกาส 
เพ่ิมพูน ความรู้ ทักษะ และศักยภาพของบุคลากรให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นสอดคล้องตามภารกิจและลักษณะ
งานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
      1.  จัดท าข้อมูลเชิงประจักษ์บุคลากรที่แสดงข้อมูลความจ าเป็นในภาพรวมของส านักทั้งที่เป็น
ข้อมูลปัจจุบันและอัตราก าลังในอนาคต 

     2.  วางแผนการสรรหา และการบริหารบุคลากรของส านัก ให้เป็นไปตามตามกรอบอัตราก าลัง
ของมหาวิทยาลัยของสายสนับสนุน 

 
     3.  วางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ โดยการควบคุม 

ก ากับ และติดตามการพัฒนาตนเองของบุคลากรให้เป็นไปตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรส านักและ
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
 

ทิศทำง แนวโน้มกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้มีต ำแหน่งที่สูงข้ึนของมหำวิทยำลัย  
เพ่ือรองรับการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรให้มีต าแหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัย

จึงส่งเสริมให้บุคลากรของแต่ละคณะ ส านัก และสถาบัน ได้รับการพัฒนาความรู้และฝึกอบรมความสามารถ
และขีดสมรรถนะในการท างานอย่างต่อเนื่อง และมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย (กบม.) ได้ออกระเบียบ และประกาศ ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากรในสายปฏิบัติการ
ให้มีต าแหน่งในสายงานที่สูงขึ้นตามกรอบมาตรฐานต าแหน่งที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดตามล าดับ ดังนี้ 

 

 ระดับ ปฏิบัติการ 

 ระดับ ช านาญการ 

 ระดับ ช านาญการพิเศษ 

 ระดับ เชี่ยวชาญ 

 ระดบั เชี่ยวชาญพิเศษ 
 

อย่างไรก็ตาม การก าหนดทิศทางแนวโน้มการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม คณะ ส านัก และสถาบันต่าง ๆ  จะต้องวางแผนและจัดท าแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่วยงานให้มีทิศทางการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกันแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ต่อไป 
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กระบวนกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร  
 ในการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและขั้นตอนต่าง ๆ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดเพ่ือการจัดท าแผนกลยุทธ์ ฉบับนี้ ผ่านโครงการทบทวนแผนราชการของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2564 ผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
 1.  ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.  ทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานองค์กรในด้านการบริหารจัดการบุคคล เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในองค์กร ได้แก่ โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง-จุดอ่อน (Strength and Weakness Analysis)  
    2.1 คณะกรรมการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจัดท ากิจกรรม และวิเคราะห์ความส าคัญ
ของประเด็นยุทธศาสตร์กับสถานภาพปัจจุบัน เพ่ือน ามาก าหนดแผนกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน 
    2.2 คณะกรรมการฯ จัดท าร่างแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาให้
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ ปรับร่างแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารส านักต่อไป  
 3.  คณะกรรมการปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยงานบริหารเสนอร่างแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอคณะกรรมการ
ประจ าส านักพิจารณาให้ความคิดเห็น หรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 
    3.1 คณะกรรมการปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความเห็นของผู้บริหารระดับสูงของส านัก และน าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักให้ความเห็นชอบ และถ่ายทอดแผนดังกล่าวสู่หน่วยงาน 

ปณิธำน วิสัยทัศน์ และพันธกิจกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นองค์กรที่พัฒนา
บุคลากรอย่างเต็มขีดความสามารถของแต่ละบุคคลตามกรอบมาตรฐานต าแหน่ง ให้เป็นผู้มีความรู้  ทักษะ 
ความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองไปสู่ความเป็นเลิศ และเป็นพลังขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยไปสู่
เป้าหมายขององค์กรตามเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นแหล่งองค์ความรู้ 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น”  จึงก าหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาบุคลากร ไว้ดังนี้ 
 ปณิธำน 
      “มุ่งม่ัน โปร่งใส ใส่ใจบริการ”  
        วิสัยทัศน์ 
               “บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และมีจิต
บริการ” 
 พันธกิจ 
               พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถในการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนภายใน
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           2.  ท าให้ทราบถึงสิ่งที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเร่งปรับปรุง และพัฒนา เพ่ือ
น าไปวางแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลและโครงการรองรับในรอบระยะเวลาของปีงบประมาณ ซึ่งจะท าให้
เกิดประสิทธิภาพในการใช้เงินงบประมาณทางด้านบุคลากร 
 3.  ท าให้ผู้บริหารมีเครื่องมือที่จะช่วยติดตามผลการด าเนินงานด้านบุคลากรได้อย่างชัดเจน และ
ต่อเนื่อง 
 4.  ท าให้การวางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร เป็นการยอมรับจากทุกงานที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถท างานได้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
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บทท่ี 3 
แผนกำรบริหำรบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
         ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  มีการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนปฏิบัติราชการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งเชื่อมโยงมาจากแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  และน านโยบายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรมาเชื่อมโยงน าไปสู่การจัดท าแผนการบริหารบุคลากร 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนปฏิบัติราชการของส านัก  
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนของส านัก พัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูงสุด 
2. เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนของส านัก มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพดีที่สามารถปฏิบัติงานได้ 

อย่างมีความสุข  
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 1. การส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น และพัฒนางานในหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  การสร้างความสุข ความพึงพอใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรในหน่วยงาน 
 

เป้ำประสงค์ 
1. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในหน่วยงานทุกประเภท 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่ง

ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กรและเป็นปัจจัยบ่งชี้ถึงความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์กร 
ซ่ึงด าเนนิกิจกรรมการบริหารจดัการ มุ่งเน้นคุณภาพ โดยมียุทธศาสตร์เป็นตัวน าจึงจ าเป็นที่จะต้องมุ่งสร้าง
ศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรทุกประเภทที่เป็นก าลังส าคัญในการด าเนินกิจกรรมขององค์กร 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในส านัก การบริหารและพัฒนาบุคลากรจึงเป็นกลไกท่ีส าคัญ
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจหลักส านักและของมหาวิทยาลัย ให้เจ้าหน้าที่ทั้งส่งเสริมด้าน
วุฒิความรู้ และต าแหน่งที่สูงสุดขึ้น เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ซึ่งส านักต้องมี
นโยบายที่ก าหนดทิศทางชัดเจน มีการจัดแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม เพ่ือยกมาตรฐาน
ความรู้ความสามารถ เป็นการเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการ
เรียนการสอน ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงมีการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้กรอบ
อัตราก าลังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส านัก ภายใต้ระบบ 4R ของมหาวิทยาลัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
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1. ระบบกำรสรรหำ (Recruitment)  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม 
(Merit System) โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก าหนด และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับระบบการสรรหา ได้แก่ 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 

              ซึ่งในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 จะมี
การบังคับใช้เกี่ยวกับการสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การก าหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน เงินเพ่ิม
และสวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายต าแหน่ง การลา จรรยาบรรณ วินัยและการ
รักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ เป็นต้น ส่วนข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
นั้น มีหลักการส าคัญมาจากที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบให้มีบุคคลคณะหนึ่งซึ่งก าหนดให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มีหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานบุคคลแทนอ านาจและหน้าที่ท่ี
สภามหาวิทยาลัยมีอยู่ โดยการมอบอ านาจให้คณะบุคคล ซึ่งมีชื่อว่า “คณะกรรมการการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)” มีอ านาจและหน้าที่ตามข้อบังคับฯ ในการพิจารณาเรื่อง การก าหนด
ต าแหน่ง การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การก าหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและ
สวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายต าแหน่ง การลา จรรยาบรรณ วินัยและการ
รักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น เป็นต้น ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงระบบการสรรหาบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาลตาม
ข้อบังคับ พอสังเขปด้วยวิธีการดังนี้ 
 1.1 กำรสอบแข่งขัน คือ การสรรหาบุคคลโดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัยและปรนัย) การ
สอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ที่
สอบแข่งขันได ้
 1.2 กำรสอบคัดเลือก คือ การสรรหาบุคคลโดยวิธีการคัดเลือก ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามความเหมาะสม เพ่ือเข้ารับราชการ โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน 
 1.3 กำรรับโอนย้ำย ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
 1.4 กำรต่ออำยุรำชกำร  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2550                                                                                                                           
               นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ยงัมีระบบการสรรหาบุคลากรเพ่ิมเติมเป็นราย
กรณี ดังนี้ 
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               1.  การท าสัญญาจ้างผู้เกษียณอายุราชการในลักษณะสัญญาจ้างอาจารย์ประจ าพิเศษ  
       2.  การสรรหาบุคคลที่มีขีดสมรรถนะสูงทั้งในภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์และมี
ความส าเร็จในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งมีคุณวุฒิในระดับปริญญาโทปริญญาเอก บรรจุและแต่งตั้งเป็น
อาจารย์โดยวิธีการคัดเลือก   
      ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นผู้มีอ านาจในการออกกฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องเพ่ือการ
ปฏิบัติและการบังคับใช้ภายใต้อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
ซึ่งได้ออกระเบียบและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรสรรหำบุคคลประเภทต่าง ๆ อาทิ  
      (1) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือจ้างและบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
      (2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การให้ผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานใน
งานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
      (3) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือจ้างและบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ พ.ศ. 2556 
      (4) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2557 
      เป็นต้น 
          2. ระบบกำรรักษำไว้  (Re-treatment)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการรักษาคนดีไว้ของบุคลากร
ทุกระดับ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งคาดหวังจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก าหนด และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ออกเพ่ือบังคับใช้ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการด าเนินงานบริหารบุคคลตามระบบการรักษาไว้ ได้แก่ 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
พ.ศ. 2545 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย จรรยาบรรณของคณาจารย์และ 
บุคลากร พ.ศ. 2556 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การบังคับบัญชาบุคลากร พ.ศ. 2556 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการ 

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2557 
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยน

ต าแหน่ง  
การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 
  ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้ปฏิบัติการตามหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพและพร้อม
สร้างประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย การรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้
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มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จึงส่งเสริมให้มีกิจกรรมให้บุคลากร
สายสนับสนุนได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ค่างาน เพ่ือเตรียมประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้สายวิชาการได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ มีประสบการณ์ด้านวิจัยและ มีผลงาน
ทางวิชาการต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายหลักคือการรักษาบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณค่าและคุณภาพส าหรับ
มหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบ และประกาศ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรรักษำไว้บุคคลประเภทต่าง ๆ เป็นการเชิดชูคนเก่ง คนดี และมี
ประสิทธิภาพ ต่อองค์กร อาทิ 
          (1) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
          (2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการ
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2557 
          (3) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจ่ายเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
          (4) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 

      โดยมีกิจกรรมที่ต้องวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นวงรอบ  ทุกปี 
ปีละสองวงรอบ รอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม และรอบที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 
ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance) ของบุคลากร โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติและ
แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย มี
องค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างน้อยสององค์ประกอบหลัก ครอบคลุมผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

       (1) องค์ประกอบผลสัมฤทธิ์ของงาน 100 คะแนน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจากการ
ปฏิบัติราชการตามมาตรฐานต าแหน่งประเภทและระดับที่ครองอยู่ ดังนี้ 

 (1.1)  ต าแหน่งประเภทวิชาการ 100 คะแนน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจากการปฏิบัติ
ราชการตามภาระงาน ในองค์ประกอบ ดังนี้ 

 1)  งานสอน            30 คะแนน 
 2)  งานวิจัย            20 คะแนน 
 3)  งานบริการวิชาการ          20 คะแนน 
 4)  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักศึกษา   15 คะแนน 
 5)  งานบริหารหลักสูตร          15 คะแนน 
(1.2)  ต าแหน่งประเภททั่วไป 100 คะแนน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจากการปฏิบัติ

ราชการตามภาระงาน ในองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1)  ด้านการปฏิบัติการ          50 คะแนน 
 2)  ด้านการบริการ          50 คะแนน 
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 (1.3)  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ(หัวหน้างาน)หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ(หัวหน้างาน) 100 คะแนน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
จากการปฏิบัติราชการตามภาระงาน ในองค์ประกอบ ดังนี้ 

 1)  ด้านการปฏิบัติการ          30 คะแนน 
 2)  ด้านการวางแผน          20 คะแนน 
 3)  ด้านการประสานงาน          20 คะแนน 
 4)  ด้านการบริการ          30 คะแนน 

 (1.4)  ต าแหน่งประเภทบริหาร 100 คะแนน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจากการปฏิบัติ
ราชการตามภาระงาน ในองค์ประกอบ ดังนี้ 

 1)  ด้านแผนงาน           30 คะแนน 
 2)  ด้านบริหารงาน          30 คะแนน 

  3)  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล         20 คะแนน 
  4)  ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ        20 คะแนน 

      (2)  องค์ประกอบพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 100 คะแนน ให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการตามองค์ประกอบและระดับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด ดังนี้ 
  (2.1)  ต าแหน่งประเภทวิชาการ 100 คะแนน ต้องประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
   1)  สมรรถนะหลัก 50 คะแนน โดยประเมินตามองค์ประกอบที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด 

   2)  สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 25 คะแนน โดยประเมินตาม
องค์ประกอบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

   3)  สมรรถนะการบริหาร 25 คะแนน โดยประเมินตามองค์ประกอบที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด 

  (2.2)  ต าแหน่งประเภททั่วไป 100 คะแนน ต้องประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
   1)  สมรรถนะหลัก 50 คะแนน โดยประเมินตามองค์ประกอบที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด 
   2)  สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 50 คะแนน โดยประเมินตาม
องค์ประกอบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

  (2.3)  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ (หัวหน้างาน) หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (หัวหน้างาน)  100 คะแนน ต้องประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
   1)  สมรรถนะหลัก 50 คะแนน โดยประเมินตามองค์ประกอบที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด   



43 
 

   2)  สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 25 คะแนน โดยประเมินตาม
องค์ประกอบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
   3)  สมรรถนะการบริหาร 25 คะแนน โดยประเมินตามองค์ประกอบที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  กรณีต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่ไม่ได้ครองต าแหน่งหัวหน้า
งานไม่ต้องประเมินสมรรถนะการบริหาร และให้ใช้คะแนนประเมินของสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็น 50 คะแนนแทน 

  (2.4)  ต าแหน่งประเภทบริหาร 100 คะแนน ต้องประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
   1)  สมรรถนะหลัก 50 คะแนน โดยประเมินตามองค์ประกอบที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด 
   2)  สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 25 คะแนน โดยประเมินตาม
องค์ประกอบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
   3)  สมรรถนะการบริหาร 25 คะแนน โดยประเมินตามองค์ประกอบที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด 

       (3)  องค์ประกอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 100 คะแนน 
ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ยกเว้น ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
และต าแหน่งประเภทบริหารแบบมีวาระ ประเมินความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งตามองค์ประกอบและระดับ โดยประเมินตามองค์ประกอบที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด ดังนี้ 

  (3.1)  ความรู้ความสามารถ 50 คะแนน โดยประเมินตามองค์ประกอบและระดับที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
   1)  ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
   2)  ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 
  (3.2)  ทักษะจ าเป็น 50 คะแนน โดยประเมินตามองค์ประกอบและระดับที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
   1)  การใช้คอมพิวเตอร์ 
   2)  การใช้ภาษาอังกฤษ 
   3)  การค านวณ 
   4)  การจัดการขอ้มูล 
 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มอบให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นผู้จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการ ตลอดจนก าหนดแบบประเมินต่าง ๆ มีการ
ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินและจ าแนกกลุ่มผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินอย่างชัดเจนให้เกิดความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการกลั่นกรองผลการประเมินรายงานต่อสภา และน าผลการ
ประเมินมาใช้ในระบบการรักษาไว้ซึ่งบุคคลประเภทต่าง ๆ ตามผลงานที่บุคคลนั้นประเมินได้ในแต่ละ
ระดับ อย่างน้อย 2 แนวทาง  ดังนี้ 
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 1. เพ่ือเลื่อนเปอร์เซ็นต์เงินเดือนตามผลงานที่ได้รับการประเมินเป็นการตอบแทนความดี
ความชอบและรางวัลเพ่ือการเชิดชูเกียรติ 
 2. เพ่ือน าไปสู่การวางแผนพัฒนา หรือฝึกอบรมบุคลากรซึ่งยังมีสมรรถนะไม่พึงประสงค์ใน
บางทักษะ  
 

3. ระบบจัดกำรคุณภำพ  (Re-training)  
    เพ่ือให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้ปฏิบัติการและด ารงชีพอย่างมีความสุขและพร้อมสร้าง

ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย การจัดการคุณภาพของบุคลากร จึงมุ่งให้บุคคลได้รับการพัฒนาให้ถึงที่สุดทั้ง
ด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สภามหาวิทยาลัยจึงได้ออกข้อบังคับที่เกี่ย วข้อง
กับระบบการจัดการคุณภาพบุคคล ไว้ดังนี้ 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย วิธีการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
พ.ศ. 2552 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
พนักงานในมหาวิทยาลัยด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการการเปลี่ยน
ต าแหน่ง การปรับเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2555 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ  
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 

 

ดังนั้น จึงมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพทางด้านวิชาการ มีระบบให้ทุน
สนับสนุนการศึกษาต่อมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นโดยส่งเสริมให้สายวิชาการได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
มากขึ้น และสนับสนุนให้สายปฏิบัติการเรียนต่อในวุฒิที่สูงขึ้นตามความต้องการของหน่วยงาน โดยมีคณะ
กรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้พิจารณาให้ทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่ อง มีการจัดท าระเบียบให้เงินรางวัล 
และค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ และต าแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน เพ่ือเป็นการจูงใจให้เข้าสู่
ระบบการจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดท าข้อบังคับว่าด้วยการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งที่สูงขึ้น หรือวุฒิที่สูงขึ้น ไว้ชัดเจน ในมาตรการต่าง ๆ ของระเบียบและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ตามระบบค่าตอบแทน (Compensation)  ได้แก่ 
 3.1  กลุ่มข้าราชการ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้  
 3.1.1 เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง (ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจ าต าแหน่ง)  
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 3.1.2 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550) 
 3.1.3 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ   
พ.ศ. 2548)  
 3.2  กลุ่มลูกจ้างประจ า ได้รับ  

 3.2.1 เงินค่าจ้าง (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
พ.ศ. 2537)  

 3.2.2 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550) 

 3.2.3 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราวส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2548)  
 3.3 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับ  

 3.3.1 เงินเดือน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  

 3.3.2 ค่าตอบแทนล่วงเวลา (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550) 
 3.4 กลุ่มพนักงานราชการ ได้รับ  

 3.4.1 เงินเดือน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
 3.4.2 ค่าตอบแทนล่วงเวลา (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550) 
 3.4.3 ค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษส าหรับครูการศึกษาพิเศษ  

 3.5 กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาจ้าง ได้รับ  
 3.5.1 ค่าจ้าง ได้รับโดยอิงตามอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (งบประมาณแผ่นดิน) และ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2557 (เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย) 

 3.5.2 ค่าตอบแทนล่วงเวลา (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550) 

 3.5.3 ค่าตอบแทนกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด 
 3.5.4 ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2561   

 นอกจากนี้  บุคลากรที่ปฏิบัติงานสายวิชาการ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ยังมีสิทธิเบิกค่าสอนพิเศษตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่มีใบประกอบ
วิชาชีพก็จะได้ค่าตอบแทนเพ่ิมอีก และยังมีระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Welfare) เพ่ิมเติม ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ได้จัดวางเป็นระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ส าหรับ
ระบบการจัดการคุณภาพ ได้แก่ 
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 1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ าจะได้รับตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  

 2. สวัสดิการการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ าจะได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง  

 3. สิทธิประโยชน์ ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 4. สิทธิประโยชน์ในการลา ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน

ราชการ ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือการ
ลาไปประกอบพิธีฮัจย์  

 5. สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ส าหรับ
ข้าราชการ  

 6. สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง (กสจ.) ส าหรับลูกจ้างประจ า  
 7. สิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  
 8. สิทธิประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่อาศัยตามโครงการความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการเงินต่าง ๆ  
 9. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ อาจารย์ และ

เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาจ้าง จะได้รับตามกฎหมายประกันสังคม  
 10. สวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปี  
 11. สวัสดิการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. จะได้รับสิทธิประโยชน์             

ต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินบ าเหน็จ บ านาญ ตามสูตรซึ่งได้รับจากกระทรวงการคลัง ดังนี้  
 11.1 สิทธิในการรับเงินสมทบ สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากรัฐในจ านวนเท่ากับที่ สมาชิก

สะสมเป็นประจ าทุกเดือน  
 11.2 สิทธิประโยชน์ทางภาษี สมาชิกสามารถน าใบแจ้งยอดแนบพร้อมแบบ ภ.ง.ด. 90 

หรือ 91 เ พ่ือยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเงินสะสมเข้า กบข. เฉพาะที่ ไม่ เกิน              
300,000 บาท ในปีภาษีนั้น  

 11.3 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ สมาชิกจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามท่ี กบข. จะได้จัดให้มีข้ึน  
 12. สิทธิการได้รับทุนการศึกษา ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร เรื่อง 

การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2556 
 13. สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557  
 14. ประกันสุขภาพหมู่พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 

 

และมหาวิทยาลัยยังมีคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ท าหน้าที่ในนามคณะกรรมการกองทุน ตามระเบียบต่าง ๆ 
เพ่ือบริหารระบบจัดกำรคุณภำพ ให้กับบุคลากรประเภทต่าง ๆ   ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบกองทุนตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 (1) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2551 
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 (2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และ
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554 
 (3) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2554 และ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
 
 
 

 4. ระบบเกษียณอำยุ (Retirement)  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกระดับโดยเฉพาะสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ซึ่งเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส าเร็จตามพันธกิจและ
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้นั้นและเมื่อถึงวาระที่ต้องเกษียณอายุราชการไปอย่างมีความสุขและคุณภาพชี วิตที่ดี 
มหาวิทยาลัยจึงมีการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุราชการ และก าหนดแนวทางการบริหารกรอบ
อัตราก าลังทดแทน มีการวางแนวทางการจ้างผู้เกษียณอายุราชการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นก าลังส าคัญ
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยต่อไป ด้วยการออกระเบียบการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ โดยได้ด าเนินการ
ทุกรูปแบบที่จะธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยก าหนดเป็นนโยบายไว้ในแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้
บุคลากรท างานอย่างมีความสุข เกิดความจงรักภักดี ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และอยู่ร่วมกันเป็น
บุคลากรที่มีคุณค่าร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยในวัยเกษียณอายุราชการ หรือเป็นการเตรียมทางเลือกก่อนการ
เกษียณอายุราชการอย่างมั่นคงเพ่ือให้บุคลากรวางแผนการด าเนินการต่าง ๆ ในวันที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ได้แก ่
   1. จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการ
ด าเนินการขอต่ออายุราชการส าหรับอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและก าลังจะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ 
   2. จัดให้มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงานและอัตราเงินเดือนให้เหมาะสมกับผู้เกษียณอายุ
ราชการที่ปฏิบัติงานในงานมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การให้  
ผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
   นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานสังกัดต่าง ๆ ยังได้รับนโยบายจากฝ่ายบริหารให้มีการ
จัดระบบการดูแลในเรื่องต่าง ๆ แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวในเรื่องทั่ว ๆ ไป
เพ่ือให้มีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรละมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ไปจนถึงวันที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้ 

 จัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเป็นธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล   

 จัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน วัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และสร้าง 
บรรยากาศการท างานให้เหมาะสม  

 จัดสภาพแวดล้อมตามอาคารต่าง ๆ ให้มีความร่มรื่น เหมาะสม  
 จัดให้มีสถานที่จอดยานพาหนะที่เพียงพอและเหมาะสม  
 จัดให้มีกองทุนสวัสดิการบุคลากรของพนักงานมหาวิทยาลัย  
 จัดพาหนะให้ประจ าแต่ละคณะ และมีในส่วนกลางอย่างเพียงพอต่อการใช้งาน  
 จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากร เช่น งานปีใหม่ วันสงกรานต์ กีฬาสี งาน 

เกษียณอายุราชการ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้งในและต่างประเทศ  
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 จัดบ้านพัก อาคารที่พัก เพ่ือบุคลากรทุกระดับ 
 สร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น เช่น นักวิจัยดีเด่น ข้าราชการดีเด่น  

คนดีผู้ปิดทองหลังพระ ฯลฯ  
 
 
 และเม่ือมีการเกษียณอายุราชการเมื่อปฏิบัติงานครบอายุ 60 ปี มหาวิทยาลัยได้จัดท า
แนวทางส าหรับบุคลากรเพ่ือการรับสิทธิประโยชน์ ดังนี้  
           (1) กลุ่มข้าราชการ  

 1) บ าเหน็จบ านาญปกติ ซึ่งจะได้รับ เมื่อออกจากราชการด้วยเหตุปกติ  
 2) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
 (2) กลุ่มลูกจ้างประจ า  
 1) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียน

แล้ว กสจ. 
 (3) กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย  
 1) เงินบ าเหน็จ (ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขการให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557) 
 2) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย 
 3) กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม  
 (4) กลุ่มพนักงานราชการ 
 1) กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม  

 ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นผู้มีอ านาจในการออกกฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องเพ่ือการ
ปฏิบัติและการบังคับใช้ภายใต้อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย  ซึ่งได้ออกระเบียบและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรองรับกับระบบกำรเกษียณอำยุ อาทิ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การให้ผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2556 

 (5) กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว 
 1) กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม  

 ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นผู้มีอ านาจในการออกกฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องเพ่ือการ
ปฏิบัติและการบังคับใช้ภายใต้อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย  ซึ่งได้ออกระเบียบและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรองรับกับระบบกำรเกษียณอำยุ อาทิ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2557 
  

          แผนกำรทดแทนต ำแหน่ง (Succession) 
          ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการวางแผนต าแหน่งงานหลักๆ ที่มี
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พนักงานด ารงต าแหน่งอยู่นั้น ถ้าเกิดจะต้องมีคนขึ้นมาแทน ใครที่จะสามารถขึ้นมาแทนได้ รวมทั้งจะต้อง
พัฒนาผู้ที่จะขึ้นมาทดแทนนั้นในเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งส านักมีการด าเนินการ ดังนี้ 
     1. พนักงานด ารงต าแหน่งอยู่นั้น ต่อมามีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาแทน เช่น ต าแหน่งหัวหน้างาน 
ซึ่งบุคคลที่สามารถขึ้นมาแทนได้จะมีความรู้ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการครองคน ครองงาน 
และประสบการณ์การท างาน ประวัติการท างาน  
         1.1 ส านักท าบันทึกถึงมหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้างาน 
         1.2 ส านักแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักเพ่ิมเติม 
         1.3 งานบริหารและธุรการน าเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารส านักแจ้งเพ่ือทราบ 
         1.4 ส านักออกค าสั่งมอบหมายงาน 
     2. พนักงานลา เป็นเวลานาน เช่น ลาคลอด ลาบวช ลาป่วยรักษาตัว เป็นต้น ให้แต่ละงานจัด
ประชุมเกี่ยวกับการจัดหาบุคลากรปฏิบัติงานแทนในช่วงที่ลา และมีการมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงาน
แทนกันเพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
ความรู้ ความสามารถ และให้มีการสอนงานกันก่อนถึงวันลา 
 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามสายงาน และรอบระยะเวลาการประเมิน ดังนี้  
     1. แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย วิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ แบบรายงาน มีส่วนประกอบหลัก ดังนี้ 
                  1.1 ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ (หัวหน้างาน) หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (หัวหน้างาน) 
                       ก. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจากการปฏิบัติราชการตามภาระงาน  
(100 คะแนน) ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
       1. ด้านการปฏิบัติการ (30 คะแนน) 
       2. ด้านการวางแผน (20 คะแนน) 
       3. ด้านการประสานงาน (20 คะแนน) 
       4. ด้านการบริการ (30 คะแนน) 
             ข. ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการตามองค์ประกอบ (100 คะแนน) ตาม
องค์ประกอบ ดังนี้ 
       1. สมรรถนะหลัก (50 คะแนน) โดยประเมินตามองค์ประกอบที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 
       2. สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (25 คะแนน) โดยประเมินตามองค์ประกอบที่
สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
       3. สมรรถนะการบริหาร (25 คะแนน) โดยประเมินตามองค์ประกอบที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด 
         1.2 ต าแหน่งประเภทบริหาร 
              ก. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจากการปฏิบัติราชการตามภาระงาน  
(100 คะแนน) ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
       1. ด้านแผนงาน (30 คะแนน) 
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       2. ด้านบริหารงาน (30 คะแนน) 
       3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (20 คะแนน) 
       4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ (20 คะแนน) 
 
 
             ข. ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการตามองค์ประกอบ (100 คะแนน) ตาม
องค์ประกอบ ดังนี้ 
       1. สมรรถนะหลัก (50 คะแนน) โดยประเมินตามองค์ประกอบที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 
          1.1 การมุ่งผลสมฤทธิ์ 
          1.2 บริการที่ดี 
          1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
          1.4 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
          1.5 ความท างานเป็นทีม 
                 2. สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (25 คะแนน) โดยประเมินตามองค์ประกอบ
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
                      2.1 การคิดวิเคราะห์ 
                2.2 การสืบเสาะหาข้อมูล 
                2.3 ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
                2.4 การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการ 
                2.5 การสร้างสัมพันธภาพ 
       3. สมรรถนะการบริหาร (25 คะแนน) โดยประเมินตามองค์ประกอบที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด 
                             3.1 สภาวะผู้น า 
                3.2 วสิัยทัศน์ 
                3.3 การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ 
                3.4 ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน 
                             3.5 การควบคุมตนเอง 
                             3.6 การสอนงานและการมอบหมายงาน    
                1.3 พนักงานราชการ ประเมินปีละ 1 ครั้ง ตามปีงบประมาณ  
                     องค์ประกอบของแบบรายงาน 
            1.3.1 ผู้รับการประเมิน กรอกแบบรายงานฯ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
                     1.3.2 หวัหน้างานตรวจสอบข้อมูลและประเมินตอนที่ 2 (พฤติกรรมการปฏิบัติงาน) 
  1.3.3 ผู้บริหารส านัก แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
สรุปผลการประเมินทั้งตอนที่ 1 และ 2 
                     1.3.4 ผู้บริหารส านัก กรอกแบบรายงานพร้อมเอกสารหลักฐานส่งอธิการบดี (ผ่านงาน
การเจ้าหน้าที่) 
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       1.4 ลูกจ้างประจ า ประเมิน 2 รอบ ตามปีงบประมาณ 
       1.5 ลูกจ้างชั่วคราว ประเมินปีละ 1 ครั้ง ตามปีงบประมาณ  
 
 
 
                      ได้จัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง  
โดยก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละดับ ผลการประเมิน ดังนี้ 

         ดีเด่น        95 – 100  คะแนน     
ดีมาก        85 – 94 คะแนน  
ดี        75 – 84 คะแนน     
พอใช้        65 – 74  คะแนน   จ้างต่อ 1 ปี แต่ไม่ได้เงินเพิ่มจากมหาวิทยาลัย   
ต้องปรับปรุง  60 – 64  คะแนน   
คะแนนต่ ากว่า      60      

 

 1.5.1 ลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ ดังนี้ 
   1) ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

       2) ต้องไม่ถูกค าสั่งลงโทษทางวินัย หรือศาลพิพากษาในคดีอาญาลงโทษใน 
                               ความผิด 

       3) ต้องไม่ขาดราชการ โดยไม่มีเหตุอันควร 
       4) ต้องปฏิบัติงานครบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีวันลาไม่เกิน 30 วัน 
          ท าการ (ลาป่วย + ลากิจ) 
       5) มีผลงานโดดเด่น ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตอาสาต่อส่วนรวม เอาใจใส่ในหน้าที่ที่ 
          ได้รับมอบหมาย และแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

 1.5.2 ให้น าผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพ่ือกลั่นกรองผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และเป็นธรรม จากการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมิน
ต่อผู้อ านวยการส านัก  

15.3  ลูกจ้างชั่วคราวผู้ใดได้รับการประเมินแล้วมีค่าเฉลี่ยติดต่อกัน 2 ปี ต่ ากว่าระดับ
พอใช้ ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้างพิจารณาเลิกจ้างต่อไป พร้อมแจ้งให้ลูกจ้าง
ชั่วคราวทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันทราบผลการประเมิน 
 

    กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
                 1. ผู้รับการประเมิน กรอกแบบรายงานฯ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอ
ต่อหัวหน้างาน/รองผู้อ านวยการและผู้อ านวยการส านัก ตามล าดับ  
          2. หัวหน้างาน/รองผู้อ านวยการตรวจสอบข้อมูลและประเมินตอนที่ 2 (พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน)  
          3. ผู้บริหารระดับส านัก แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
สรุปผลการประเมินทั้งตอนที่ 1 และ 2  
          4. การประเมินภารกิจสนับสนุน/จุดเน้นของหน่วยงาน/ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล  
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          5. การประเมินในตอนที่ 2 ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ต้องมีผลงานในรอบปี                    
                   6. ผู้บริหารระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/ผู้ช่วยอธิการบดี/รองอธิการบดี กรอกแบบรายงาน
พร้อมเอกสารหลักฐานส่งอธิการบดี (ผ่านงานการเจ้าหน้าที่)  
 
 

ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนมี 5 ระดับ ดังนี้  
              (    )    ดีเด่น  90 – 100  (    )    ดีมาก  80 – 89  (    )    ดี   70 - 79 
              (    )    พอใช้   60 – 69  (    )    ต้องปรับปรุง  60 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรบุคลำกร 
ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการบริหารบุคลากร ร้อยละ 82
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แผนกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  การสนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น และพัฒนางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

        
 
  
 

เป้ำประสงค์ 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ2565 โครงกำร/กิจกรรม/แนวทำง หมำยเหตุ 

    
1. บุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองและงานในหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. สนับสนุนบุคลากร
ให้มีต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

1. จ านวนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ในส านักที่ยื่นขอประเมินค่างานเพื่อ
ก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  

คน 1 คน -กระตุ้นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ครบคุณสมบัติ
ด าเนินการวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอยื่นประเมินค่างาน
เพื่อก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ไม่ใช้งบประมาณ 

2. จ านวนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ในส านักที่ผ่านการประเมินค่างาน 

คน 1 คน -กระตุ้นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านประเมินค่างาน
ด าเนินการวิเคราะห์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อขอยื่นประเมินเข้า
สู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ไม่ใช้งบประมาณ 

3. จ านวนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ในส านักที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  

คน 1 คน -เชิดชูพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

4. จ านวนคู่มือปฏิบัติงานหลักของ
สายสนับสนุน ท่ีมีการจัดท าหรือ
ปรับปรุง  

เรื่อง 17 -สนับสนุนให้บุคลากรสายปฏิบัติการจัดท าหรือ
ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานหลัก 

ไม่ใช้งบประมาณ 

2. สนับสนุนให้
บุคลากรพัฒนาหรือ
สร้างงานด้าน
นวัตกรรม 

5. จ านวนนวัตกรรมท่ีพัฒนาหรือ
ปรับปรุง โดยบุคลากรของหน่วยงาน 

นวัตกรรม
(เรื่อง) 

2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาหรือสร้าง
ผลงานด้านนวัตกรรม 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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          ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การสร้างความสุข ความพึงพอใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรในหน่วยงาน                               
 

หมำยเหตุ งบประมาณในการบริหารบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 

เป้ำประสงค์ 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ 2565 
 

โครงกำร/กิจกรรม/แนวทำง หมำยเหตุ 

  
1. มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
บุคลากรในหน่วยงาน
ทุกประเภท 
 

1. สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรใน
หน่วยงานทุกประเภท 

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อหน่วยงาน 

ร้อยละ 
 

93 1. โครงการแข่งขันกีฬาฯ ของบุคลากรส านัก         
2. ส ารวจการตรวจสุขภาพประจ าปี         
3. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงาน 
4. โครงการ 5ส. ของหน่วยงาน 
5. กิจกรรมประเมินผลความสุข ความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีต่อหน่วยงาน (ส านัก) 
6. รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหาร
ส านัก 
  

8,000 บาท 
(งบ บก.ศ.) 

 
 
 
 
 
 

2. มีการสนับสนุน
บุคลากรใหม้ีจิตอาสา
เพื่อให้เกิดความผูกพัน
ระหว่างบุคลากรกับ
องค์กร 
 

2. สนับสนุนให้
บุคลากรมีจิตอาสา 

1. จ านวนกิจกรรมจิตอาสา
เพื่ อพัฒนา ให้ เ กิ ดความ
ผูกพันระหว่างบุคลากรกับ
องค์กร 

กิจกรรม 1 1. กิจกรรมจิตอาสาร่วมท าความสะอาดลานอนุสาวรีย์
พ่อขุนผาเมือง 
2. กิจกรรมบริจาคโลหิต 

ไม่ใช่งบประมาณ 
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กิจกรรม/โครงกำรที่จะด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรฯ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 (งบประมำณปี 2566) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ    
กำรปฏิบัติ 

ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ 
2566 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

หมำย
เหตุ 

 1. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม กับ
หน่วยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

มิถุนายน 
2565 - 

กรกฎาคม  
2566 

ไม่น้อยกว่า        
3 คน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

รองผู้อ านวย 
การฝ่าย
บริหาร 

 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาหรือ
ปรับปรุง งานด้านนวัตกรรม 

มิถุนายน 
2565 - 

กรกฎาคม  
2566 

2 นวัตกรรม
(เรื่อง) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

รองผู้อ านวย 
ทั้ง 4 งาน 

 

3. สร้างความสุข ความพึงพอใจ และ
คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรใน
หน่วยงาน 
 

มิถุนายน 
2565 - 

กรกฎาคม  
2566 

ร้อยละ 93 
(ความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มี
ต่อหน่วยงาน) 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

รองผู้อ านวย 
ทั้ง 4 งาน 
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บทท่ี 4 
แผนพัฒนำบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

 
   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

มีการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  แผนปฏิบัติราชการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งเชื่อมโยงมาจากแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  และน านโยบาย 
ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรมาเชื่อมโยงน าไปสู่การจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าป ี
การศึกษา 2565 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนปฏิบัติราชการของส านักฯ และจัดท าเป็นแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2566 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการท างานที่เหมาะสมสามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีจิตบริการ สอดคล้องกับความต้องการด้านบุคลากรสายสนับสนุนของ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
      1.การสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถในการพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ      
 เป้ำประสงค์ 
      1. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและพันธกิจของ
หน่วยงาน 
      2. มีการจัดการความรู้/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร   
 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำบุคลำกร สำยสนับสนุน 
 ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ร้อยละ 95 
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แผนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  การสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถในการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

 
 

เป้ำประสงค์ 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ2565 

โครงกำร/กิจกรรม/แนวทำง หมำยเหตุ 

   
1. บุคลากร
ได้รับการ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับ
ภาระงานท่ี
รับผิดชอบ
และพันธกิจ
ของหน่วยงาน 
 

1. สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และ
ทัศนคติท่ีเหมาะสม 
เพื่อให้การ
ด าเนินงานตามพันธ
กิจของหน่วยงาน
ประสบความส าเร็จ 

1. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานท้ังในประเทศ
หรือต่างประเทศตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

ร้อยละ 95 ส านักได้จัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนาบุคลากร 
โดยเฉลี่ยคนละ 2,500 บาท/ปีงบประมาณ ใน
โครงการพัฒนาบุคลากร โดยจ าแนกกิจกรรมดังนี้ 
1) การประชุม    2) สัมมนา 
3) การอบรม 

79,740 บาท 
(งบ กศ.ปช.) 

 2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
(ยกเว้นพนักงานอาคาร และ
พนักงานสถานท่ี) 
 
 

ร้อยละ 90 โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร   
 

  3. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ 

คน 4 งบประมาณส าหรับพัฒนาบุคลากร  
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งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2565 

 
โครงกำร/กิจกรรม/แนวทำง 

 
หมำยเหตุ 

2. มีการจัดการ
ความรู้/การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของเครือข่าย
ส านักเพื่อพัฒนา
องค์กร   

1. สนับสนุนการจัดการ
ความรู้เพื่อการพัฒนา
องค์กร 

1. จ านวนของบุคลากร ท่ีน า
ความรู้จากการเข้าร่วม (km) ไป
ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 

คน 
 

 

2 โครงการการจัดการความรู้ 
 

5,000 บาท 
(งบ บก.ศ.) 

 

2. สนับสนุนความ
ร่วมมือของเครือข่ายใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติ 

2. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร 

เครือข่าย 3 เข้าร่วมประชุมเครือข่าย  
1) เครือข่ายส านักฯ ท่ัวประเทศ  
2) เครือข่ายส านักฯ ภาคเหนือ  
3) เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 
4) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
 

8,000 บาท 
(งบ บก.ศ.) 

3. จ านวนการเข้าร่วมกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เครือข่ายส านัก 

กิจกรรม 3 สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายต่าง ๆ ของ
ส านัก 
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กิจกรรม/โครงกำรที่จะด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรฯ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 (งบประมำณปี 2566) 

 

 

หมำยเหตุ ระยะเวลาการปฏิบัติและงบประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

กิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ    
กำรปฏิบัติ 

ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ 
2566 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

หมำย
เหตุ 

โครงการพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/   
    โดยจ าแนกการพัฒนาบุคลากร
ออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
 

มิถุนายน 
2565 

 -  
กรกฎาคม  

2566 

บุคลากรสาย
สนับสุนน       
35 คน 

งบ กศ.ปช.   
79,740 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผู้อ านวย 
การฝ่าย
บริหาร 
และ 

งานบุคคล 

 

    1.  ประชุม สัมมนา  
          จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ประชุม สัมมนา และประชุมวิชาการกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 
 

 
 

 
ไม่น้อยกว่า        

5 คน 
 

  

    2.  ฝึกอบรม 
         2.1 สนับสนุนให้บุคลากรเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรมที่ส านักฯ จัดให้ 
 
 
         2.2 การจัดการความรู้ของ
ส านักวิทยบริการฯ 
 
 
         2.3 จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม
ฝึกอบรม กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
 

ไม่น้อยกว่า      
10 คน 

 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
10 คน 

 
 

ไม่น้อยกว่า        
3 คน 
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บทท่ี 5 
มำตรกำรในกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรตดิตำมประเมินผล 

ตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
 
  

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้ ได้ผ่าน
การระดมความคิด และการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานภายในส านัก ด าเนินการวิพากษ์โดยผู้บริหาร 
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของส านัก แล้วจึงน าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าส านัก ในการน าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ไปใช้ในการด าเนินงานบริหารและพัฒนา
บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป  และเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ดังนั้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับแผนดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปรับตัวชี้วัดเพ่ิมเติม
ส่วนที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักและตัวชี้วัดเดิมที่ส านักได้ค่าเป้าหมายไว้ 
  
มำตรกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
 1.  การสรรหาบุคลากร เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรอัตราก าลัง จะมีวิธีการสรรหา
บุคลากรตามระเบียบมหาวิทยาลัยก าหนด โดยค านึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี
ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่งงาน โดยใช้วิธีการสอบแข่งขันจะใช้ในกรณีบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้าปฏิบัติราชการตามต าแหน่งคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง และให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดต าแหน่งเพ่ือความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน   
ที่ปฏิบัติ นอกจากนี้ เ พ่ือเป็นการกลั่นกรองให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมตามภาระหน้าที่  
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดระเบียบว่าด้วยการทดลองปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน อาทิ พนักงานมหาวิทยาลัย
ต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่เข้าปฏิบัติงาน และประเมินเป็นระยะ ๆ ทุก 6 เดือน 
รวม 2 ครั้ง/ปี มีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่สังกัด และ
คณะกรรมการกลั่นกรองของมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 2.  การพัฒนาบุคลากร ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการแข่งขันตลอดเวลา  ซึ่ง
ภารกิจต่าง ๆ จะขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็ว และบรรลุเป้าหมายนั้นความส าคัญอยู่ที่บุคลากรที่มีอยู่   
ในมหาวิทยาลัย หากแนวทางการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานหลากหลาย และถูกต้องตามความ
ต้องการ ก็จะสามารถใช้ศักยภาพของบุคลากรได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ  โดยในบางโครงการ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบและบางโครงการหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
      2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภายในและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ก าหนดโครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษา การจัดท าคู่มือ  การปฏิบัติงาน การ
เขียนผลงานทางวิชาการ 
      2.2 การสนับสนุนส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม การสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพ 
      2.3 การสนับสนุนส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมทักษะวิชาการ/วิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน เช่น 
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านงานบริการ งานวิชาการ ด้านการวิจัย  
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      2.4 การสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้  ต้องได้รับการอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย  
      2.5 การรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไว้ส าหรับบุคลากร เพ่ือประโยชน์
ในการศึกษาท าความเข้าใจ การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
      2.6 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการ
พัฒนางาน การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องกับงาน การวิเคราะห์ และเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับงานแต่ละงาน 
      2.7 การเชิดชูบุคลากร โดยมีหลักเกณฑ์รองรับการพิจารณา 
  3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
       3.1 กลุ่มที่ 1 ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง 
       3.2 กลุ่มท่ี  2  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 1 ครั้ง 
  4.  งบประมาณด้านบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
โดยมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ในการไปอบรม สัมมนา การศึกษานอกสถานที่ ไปราชการ 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 79,740 บาท  
 
กำรติดตำมประเมินผล 
      ตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในบทที่ 4 ได้ก าหนดเป้าหมาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรไว้แล้ว หน่วยงานมี
การติดตามผลการด าเนินงาน จ านวน 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
หน่วยงานจะประเมินผลความส าเร็จของแผนและจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามโครงการที่ก าหนด
ไว้ดังนี้ 
      5.1 ตรวจสอบ วิเคราะห์จ านวนบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้เพ่ือพัฒนา
บุคลากรว่าได้ด าเนินการตามเป้าหมายหรือไม่ 
      5.2 ตรวจสอบ วิเคราะห์จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้เพ่ือพัฒนาบุคลากรว่าได้ด าเนินการ
ตามเป้าหมายหรือไม ่
      5.3 ประเมินผลจากบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา และน าผลการติดตามประเมินผล ไป
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้เหมาะสม 
      5.4 รายงานผลการตรวจ ติดตามประเมินผลให้กรรมการบริหารหน่วยงานและเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบทุกแนวทางการด าเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาบุคลากร 
  
 


