
เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบที่ 2 AUN-QA ของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfil the criterion is not implemented.  There are no plans, 
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where 
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance 
of the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor 
improvement is needed to fully meet them.  Documents are available but no clear 
evidence to support that they have been fully used.  Performance of the QA practice 
shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected  
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has 
been fully implemented.  Performance of the QA practice shows consistent results as 
expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate.  Evidences support that 
it has been efficiently implemented.  Performance of the QA practice shows good 
results and positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in 
the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of 
QA practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of 
world- class practices in the field.  Evidences support that it has been innovatively 
implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and outstanding 
improvement trends. 

 
 
 



AUN-QA 7 Support Staff Quality 
Criterion 
1. Both short- term and long- term planning of support staff establishment or needs of the 

library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that the quality 
and quantity of support staff fulfil the needs for education, research and service.  

ผลการประเมินตนเอง 
7 Support Staff Quality 1 2 3 4 5 6 7 

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT 
facility and student services)  is carried out to fulfil 
the needs for education, research and service [1] 

       

 
ผลการด าเนินงาน 
1. Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services)  is 

carried out to fulfil the needs for education, research and service [1]  
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของบุคลากรในหน้าที่ต่าง  ๆ เพ่ือให้
ตรงกับภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ มีการมอบหมายงาน (Job Description) ให้แต่ละบุคคลและภาระงานที่
ชัดเจน มีการประเมินผลการท างานของบุคลากรในศูนย์บรรณสารฯ เป็นประจ า มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
และน าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้มั่นใจในขั้นตอน
การด าเนินการที่เป็นระบบและเป็นมาตรฐานต่อผู้รับบริการ และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรใน
หน่วยงานเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) รวมทั้งมีการมอบรางวัลและการเข้าอบรม
อย่างต่อเนื่องในงานที่ตนเองรับผิดชอบโดยมีงบประมาณสนับสนุน มีการยกย่องชมเชยเพ่ือให้เป็นขวัญและ
ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน   
 นอกจากนี้ศูนย์บรรณสารฯ ยังมีแผนการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้  
ความสามารถและทักษะที่เพ่ิมพูนในด้านที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านงานให้บริการห้องสมุด 
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการติดตาม กระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงาน
ด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนด และมีการวิเคราะห์ภาระงาน เพ่ือให้การวางแผนงานการวางแผนอัตรา
ก าลังคนในอนาคตบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

 
 
 
 



รายการหลักฐาน 
- หลักฐานตามค าแนะน าของคู่ มือ AUN QA VERSION 3.0 หน้า 36 (หัวข้อ Sources of 

Evidence) 
AUN-QA 7-1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิ  ปีการศึกษา 2560-2563 
AUN-QA 7-2 จ านวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ปีการศึกษา 2560-2563 
AUN-QA 7-3 รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปีการศึกษา 

2563 
 

 

ตาราง AUN-QA 7-1 : จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิ 

บุคลากร 
สายสนับสนนุ 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิ 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

1. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 12 10 3 0 25 12 10 3 0 25 12 10 3 0 25 12 10 3 0 25 
2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. เจ้าหน้าที่ด้าน IT/

คอมพิวเตอร์ 
0 3 0 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0 0 3 

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 3 0 0 4 1 3 0 0 4 1 3 0 0 4 1 3 0 0 4 
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

และประเมินผล 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. เจ้าหน้าที่ให้บริการ
นักศึกษาด้านต่าง ๆ 

18 5 0 0 23 18 5 0 0 23 18 5 0 0 23 19 5 0 0 24 

รวม 31 21 3 0 55 31 21 3 0 55 31 21 3 0 55 32 21 3 0 56 

 
ตาราง AUN-QA 7-2 : จ านวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ปีการศึกษา 
จ านวนกิจกรรมการพัฒนา 

บุคลากรสายสนับสนุน 

2560 67 
2561 57 
2562 64 
2563 76 

 
 
 
 



ตาราง AUN-QA 7-3 : รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรศนูย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ปีการศึกษา/ 

ชื่อ-สกุล 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/

การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล

หรือการยอมรับ 

ปีการศึกษา 2563 
ดวงใจ กาญจนศิลป์ 
จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ 

1) Innovation in Libraries: Accelerating 
Digital Transformation 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

ณัชชา บวรพานิชย์ 2) Internal Audit ISO9001:2015 เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ   
เนาวรัตน์ มหาโคตร   
วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ   
ดวงใจ กาญจนศิลป์   
ศิริรัชนี ธีระประเสริฐสกุล   
จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์   
คนึงนิตย์ หีบแก้ว   
พรสุรีย์ บุตรวิชา   
ณรงค์ สุบงกช   
สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล   
ศักชัย หันขุนทด   
รัฐพงษ์ อูปแก้ว   
ศุภธนิศร์ ครองสวัสดิ์กุล   
ยุพาพรรณ ศรีจันทร์   
ณัฐพล เขตกระโทก   
เอกรัฐ มุ่งยอดกลาง   
ชุมพร เขียวชะอุ่ม   
ยิ่งยศ จอมพุทรา   
โกสินทร์ ธีรานนท์   
รักชนก บุญนวม   
สุรัตน์ตา จงมอบกลาง   
ชูเกียรติ หล่อนกลาง   
ขวัญแก้ว เทพวิชิต   
วิไลลักษณ์ อินมีศรี   
นงลักษณ์ จันตา   
นุชทิรา ช านิพงษ์   



ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/
การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

สายสุดา เฟ่ืองจันทร์   
ศิริวรรณ ชุมกลาง   
จิตตา ขุนโยธี   
บดินทร์ ยางราชย์   
วิทวัฒน์ วะสุร ี   
พันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต   
ธารนที กรมโพธิ์   
สุภารักษ์ เมินกระโทก   
ธันยกานต์ สินปรุ   
ชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร   
จักรี รังคะวัต   

เอกรัฐ มุ่งยอดกลาง 3) Microsoft Excel 2016 การวิเคราะห์และ
สรุปผลข้อมูลอย่างมืออาชีพ 

พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 
ยุพาพรรณ ศรีจันทร์  
จักรี รังคะวัต  
ธันยกานต์ สินปรุ  

ณัชชา บวรพานิชย์ 
ณรงค์ สุบงกช 
ขวัญแก้ว เทพวิชิต 
นุชทิรา ช านิพงษ์ 
สุภารักษ์ เมินกระโทก  Show & Share ชี้แจงแนวปฏิบัติและข้ันตอนการให้บริการสถานที่แก่หน่วยงานภายนอก  

4) Show & Share ชี้แจงแนวปฏิบัติและข้ันตอน
การให้บริการสถานที่แก่หน่วยงานภายนอก 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

ณัชชา บวรพานิชย์ 5) Show & Share ปัญหา อุปสรรคการใช้งาน 
ระบบ PBM 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
ดวงใจ กาญจนศิลป์  
ณรงค์ สุบงกช  
สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล  
ขวัญแก้ว เทพวิชิต  
บดินทร์ ยางราชย์  
ณัชชา บวรพานิชย์ 6) การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ   
เนาวรัตน์ มหาโคตร 7) การใช้ MS Teams ส าหรับการประชุมออนไลน์ พัฒนาความรู้ทั่วไป 
ฐิตารีย์ เนียมสร้อย   



ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/
การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

พันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต   
เนาวรัตน์ มหาโคตร 8) การใช้งาน Microsoft Team Education พัฒนาความรู้ทั่วไป 
ดวงใจ กาญจนศิลป์ 9) การใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ประจ าปี

งบประมาณ 2563 
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

วิไลลักษณ์ อินมีศรี  
สุภารักษ์ เมินกระโทก  
จักรี รังคะวัต  
วิไลลักษณ์ อินมีศรี 10) การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ

สืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) 
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

นงลักษณ์ จันตา  
สุภารักษ์ เมินกระโทก  
ธันยกานต์ สินปรุ  
นงลักษณ์ จันตา 11) การใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 
สุเมธ มานิมนต์ 12) การใช้งานระบบผลิตสื่อเสียง พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 
ชุมพร เขียวชอุ่ม   
เมธี เตียงพลกรัง   
ณรงค์ สุบงกช 13) การน าเสนอผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในการจัด 

     การเรียนการสอน 
พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 

สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล  
รัฐพงษ์ อูปแก้ว   
ศุภธนิศร์ ครองสวัสดิ์กุล   
ยิ่งยศ จอมพุทรา   
เอกรัฐ มุ่งยอดกลาง   
ชุมพร เขียวชะอุ่ม   
เมธี เตียงพลกรัง   
ยุพาพรรณ ศรีจันทร์   
ติชิลา สุกหอม   
ณัชชา บวรพานิชย์ 14) การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและงานด้านพัสดุ เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
ณัชชา บวรพานิชย์ 15) การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ 16) การบริหารจัดการเอกสารด้วย MS-Word 

2016 
พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 

พรสุรีย์ บุตรวิชา  
ธารนที กรมโพธิ์   
ณัชชา บวรพานิชย์ เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 



ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/
การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

ดวงใจ กาญจนศิลป์ 
17) การประเมินภายในองค์กรด้วยเกณฑ์ TQA 
(TQA Internal Organization Assessment) 

 

วิไลลักษณ์ อินมีศรี   
บดินทร์ ยางราชย์   
วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ 18) การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท างาน 
พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 

จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์  
ยุพาพรรณ ศรีจันทร์   
สุรัตน์ตา จงมอบกลาง   
ทวีศักดิ์ ช านิพงษ์   
รัฐพงษ์ อูปแก้ว 19) การสื่อสารยุค social distancing พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 
สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล 20) กิจกรรม Happy Body สุขภาพดี : SUT love  

& care 
พัฒนาความรู้ทั่วไป 

รัฐพงษ์ อูปแก้ว  
ชูเกียรติ หล่อนกลาง   
รังษีรัตน์ ชุนใช้   
ณัชชา บวรพานิชย์ 21) กิจกรรม Show & Share ผู้ควบคุมเอกสาร 

DC ประจ าฝ่าย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ  
เนาวรัตน์ มหาโคตร   
วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ   
ดวงใจ กาญจนศิลป์   
พรสุรีย์ บุตรวิชา   
ยุพาพรรณ ศรีจันทร์   
ศิริวรรณ ชุมกลาง   
ธารนที กรมโพธิ์   
จักรี รังคะวัต   
พัชรินทร์ ด่านกลาง   
สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล 22) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การใช้งาน

โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน 
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

ยิ่งยศ จอมพุทรา  
วสันต์ ศักดิ์ก าปัง  
เมธี เตียงพลกรัง  
ณัชชา บวรพานิชย์ 23) จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ Human 

Subject Protection Course 
พัฒนาความรู้ทั่วไป 



ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/
การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

ณัชชา บวรพานิชย์ 24) ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพที่
มีประสิทธิผล 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

ชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร 25) เทคนิคการสร้างสื่อน าเสนอด้วย PowerPoint 
แบบ InfoGraphics ขั้นพัฒนา 

พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 
จักรี รังคะวัต  
วิไลลักษณ์ อินมีศรี 26) ประชุมกลุ่มห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ Medical 

Day ครั้งที่ 12 
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

นงลักษณ์ จันตา  
บดินทร์ ยางราชย์ 27) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการจัดท า

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

ดวงใจ กาญจนศิลป์ 28) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการบอกรับ
ฐานข้อมูล SCOPUS (1July 2021 - 30 June 
2022) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
ศิริรัชนี ธีระประเสริฐสกุล 

พุทธชาติ เรืองศิริ 29) ประชุมคณะท างานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2563 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

บดินทร์ ยางราชย์ 30) ประชุมคณะท างานจัดท าขั้นตอนวิธีการด้าน
เทคนิคและแผนผังข้อมูล (Data Mapping) ครั้งที่ 
1/2564 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

พันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต 
 

ขวัญแก้ว เทพวิชิต 31) ประชุมคณะท างานบริการ ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2564 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

ขวัญแก้ว เทพวิชิต 32) ประชุมคณะท างานบริการ ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2564 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

ณรงค์ สุบงกช 33) ประชุมคณะท างานฝ่ายเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 
1/2564 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล  

วิไลลักษณ์ อินมีศรี 34) ประชุมคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศ 
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2563 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

วิไลลักษณ์ อินมีศรี 35) ประชุมคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศ 
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2564 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

วิไลลักษณ์ อินมีศรี 36) ประชุมคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศ 
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2564 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 



ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/
การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

ยุพาพร ประกอบกิจ 37) ประชุมคณะท างานฝ่ายวารสารและเอกสาร 
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2564 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

คนึงนิตย์ หีบแก้ว 38) ประชุมคณะท างานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 
1/2563 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

คนึงนิตย์ หีบแก้ว 39) ประชุมคณะท างานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 
3/2563 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

คนึงนิตย์ หีบแก้ว 40) ประชุมคณะท างานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 
2/2564 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

คนึงนิตย์ หีบแก้ว 41) ประชุมคณะท างานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 
3/2564 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

คนึงนิตย์ หีบแก้ว 42) ประชุมคณะท างานพัฒนาฐานข้อมูลหัวเรื่อง
ภาษาไทย ครั้งที่ 1/2563 
 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

ณัชชา บวรพานิชย์ 43) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
ณรงค์ สุบงกช  
ขวัญแก้ว เทพวิชิต   
บดินทร์ ยางราชย์   
สุภารักษ์ เมินกระโทก   
จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ 44) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินงาน

ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
พรรณิภา อู่ผลเจริญ  

ณัชชา บวรพานิชย์ 45) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (Platform 1) 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
ดวงใจ กาญจนศิลป์  
ณรงค์ สุบงกช  
ขวัญแก้ว เทพวิชิต   
บดินทร์ ยางราชย์   
สุภารักษ์ เมินกระโทก   



ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/
การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

ณัชชา บวรพานิชย์ 46) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (Platform 4) 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
ดวงใจ กาญจนศิลป์  
ณรงค์ สุบงกช  
ขวัญแก้ว เทพวิชิต   
บดินทร์ ยางราชย์   
สุภารักษ์ เมินกระโทก   
ณัชชา บวรพานิชย์ 47) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติ

การและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (Platform 5) 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
ดวงใจ กาญจนศิลป์  
ณรงค์ สุบงกช  
ขวัญแก้ว เทพวิชิต   
บดินทร์ ยางราชย์   
สุภารักษ์ เมินกระโทก   
ดวงใจ กาญจนศิลป์ 48) ประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 

7 (ประจ าปี 2563) 
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

ขวัญแก้ว เทพวิชิต  
บดินทร์ ยางราชย์ 49) ประชุมเพ่ือเตรียมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด

ออนไลน์ ครั้งที่ 45 พุทธศักราช 2564 
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

ดวงใจ กาญจนศิลป์  
จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
คนึงนิตย์ หีบแก้ว  
พุทธชาติ เรืองศิริ   
ขวัญแก้ว เทพวิชิต   
วิไลลักษณ์ อินมีศรี   
นงลักษณ์ จันตา   
นุชทิรา ช านิพงษ์   
สายสุดา เฟ่ืองจันทร์   
ประไพพิศ บูรณะธารารัตน ์   
ณัชชา บวรพานิชย์ 50) ประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Platform 1  
การจัดการศึกษา 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
ดวงใจ กาญจนศิลป์  
ณรงค์ สุบงกช  
สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล   



ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/
การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

พันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต 51) ประชุมเพ่ือรายงานความคืบหน้าการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
ระยะที่ 1 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

พันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต 52) ประชุมเพ่ือรายงานความคืบหน้าการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
ระยะที่ 2 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

ดวงใจ กาญจนศิลป์ 
53) ประชุมร่วมกับภาคี PULINET Plus ครั้งที่ 
1/2564 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

ณัชชา บวรพานิชย์ 54) ประชุมรับฟังการจัดท าแผนกิจกรรมของ PBM 
และร่วมกิจกรรม Show & Share ปัญหาอุปสรรค
การใช้งานระบบฯ (2564) 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
ดวงใจ กาญจนศิลป์  
ณรงค์ สุบงกช  
สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล   
ศักชัย หันขุนทด   
บดินทร์ ยางราชย์   
สุภารักษ์ เมินกระโทก   
ณัชชา บวรพานิชย์ 55) ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 

"New Normal for Libraries: Opportunities & 
Challenges" 

พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 
สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ  
เนาวรัตน์ มหาโคตร  
วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ  
ดวงใจ กาญจนศิลป์   
ศิริรัชนี ธีระประเสริฐสกุล   
คนึงนิตย์ หีบแก้ว   
พุทธชาติ เรืองศิร ิ   
จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์   
ยุพาพร ประกอบกิจ   
พรรณิภา อู่ผลเจริญ   
พรสุรีย์ บุตรวิชา   
ฐิตารีย์ เนียมสร้อย   
ณรงค์ สุบงกช   
ขวัญแก้ว เทพวิชิต   
วิไลลักษณ์ อินมีศรี   



ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/
การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

นงลักษณ์ จันตา   
นุชทิรา ช านิพงษ์   
สายสุดา เฟ่ืองจันทร์   
ประไพพิศ บูรณะธารารัตน ์   
จิตตา ขุนโยธี   
บวรนันท์ บุญสาย   
ศิริวรรณ ชุมกลาง   
สุรัตน์ มีศิลป์   
บดินทร์ ยางราชย์   
วิทวัฒน์ วะสุร ี   
พันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต   
ธารนที กรมโพธิ์   
สุภารักษ์ เมินกระโทก   
ธันยกานต์ สินปรุ   
ชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร   
จักรี รังคะวัต   
พัชรินทร์ ด่านกลาง   
ขวัญแก้ว เทพวิชิต 56) ประชุมวิทยจารณ์เพ่ือรับทราบข้อมูลและแสดง

ความคิดเห็นประกอบการพิจารณาเลือกกุล่ม
สถาบันอุดมศึกษาฯ 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

ณัชชา บวรพานิชย์ 57) ประชุมเสนอความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
ดวงใจ กาญจนศิลป์  
ณรงค์ สุบงกช   
ขวัญแก้ว เทพวิชิต   
บดินทร์ ยางราชย์   
สุภารักษ์ เมินกระโทก   
ธันยกานต์ สินปรุ   
จักรี รังคะวัต   
บดินทร์ ยางราชย์ 58) ผู้ตรวจประเมินส านักงานสีเขียว เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
ณัฐพล เขตกระโทก   
ณัชชา บวรพานิชย์ 59) พลังงานหมุนเวียน เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 



ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/
การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ   
เนาวรัตน์ มหาโคตร   
วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ   
ดวงใจ กาญจนศิลป์   
จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์   
บดินทร์ ยางราชย์   
วิทวัฒน์ วะสุร ี   
พันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต   
ธารนที กรมโพธิ์   
ธันยกานต์ สินปรุ   
รัฐพงษ์ อูปแก้ว 
 

60) พลิกต าราบริการระบบเครือข่าย พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 

พุทธชาติ เรืองศิริ 61) ร่วมกิจกรรมส่งมอบโครงการพ่ีช่วยน้อง  
ครั้งที่ 12 "BACK TO SCHOOL XII" 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
บวรนันท์ บุญสาย  
คนึงนิตย์ หีบแก้ว 62) ร่วมเสวนาออกแบบหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และนวัตกรรม
ความรู้ 

พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 

ณัชชา บวรพานิชย์ 63) ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : เริ่มต้น
อย่างไร ท าไมต้องท า 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
ดวงใจ กาญจนศิลป์  
จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์  
ณรงค์ สุบงกช   
ขวัญแก้ว เทพวิชิต   
วิไลลักษณ์ อินมีศรี   
สุภารักษ์ เมินกระโทก   
จักรี รังคะวัต   
ณัชชา บวรพานิชย์ 64) ลิขสิทธิ์กับความท้าทายของห้องสมุดในยุค

ดิจิทัล 
พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 

สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ  
วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ   
ดวงใจ กาญจนศิลป์   
ฐิตารีย์ เนียมสร้อย   
พรสุรีย์ บุตรวิชา   



ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/
การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

ณรงค์ สุบงกช   
ศักชัย หันขุนทด   
รักชนก บุญนวม   
จีรนันท์ เดชฉิมพลี   
รัฐพงษ์ อูปแก้ว   
ชูเกียรติ หล่อนกลาง   
สุรัตน์ตา จงมอบกลาง   
รังษีรัตน์ ชุนใช้   
เพ็ญชนก วีรชัยสุนทร   
ดวงใจ กาญจนศิลป์ 65) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "OpenAthens มองผ่าน

ประสบการณ์หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 

ศิริรัชนี ธีระประเสริฐสกุล  
คนึงนิตย์ หีบแก้ว   
พุทธชาติ เรืองศิริ   
จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์   
ยุพาพร ประกอบกิจ   
ขวัญแก้ว เทพวิชิต   
วิไลลักษณ์ อินมีศรี   
นงลักษณ์ จันตา   
สุภารักษ์ เมินกระโทก   
จักรี รังคะวัต   
ดวงใจ กาญจนศิลป์ 66) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การสรรสร้าง ส่งเสริม และ

สื่อสารของห้องสมุดในยุคดิจิทัล" 
พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 

ศิริรัชนี ธีระประเสริฐสกุล  
คนึงนิตย์ หีบแก้ว   
พุทธชาติ เรืองศิริ   
จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์   
ยุพาพร ประกอบกิจ   
ขวัญแก้ว เทพวิชิต   
วิไลลักษณ์ อินมีศรี   
นงลักษณ์ จันตา   
สุภารักษ์ เมินกระโทก   
ธันยกานต์ สินปรุ   



ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/
การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

ชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร   
จักรี รังคะวัต   
ณัชชา บวรพานิชย์ 67) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ขั้นตอนการให้บริการของ

งานสารบรรณ" 
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ  
เนาวรัตน์ มหาโคตร   
วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ   
พรสุรีย์ บุตรวิชา   
ยุพาพรรณ ศรีจันทร์   
นุชทิรา ช านิพงษ์   
ศิริวรรณ ชุมกลาง   
ธารนที กรมโพธิ์   
พัชรินทร์ ด่านกลาง   
เนาวรัตน์ มหาโคตร 68) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างรายงาน

สารสนเทศน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI 
พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 

ณัชชา บวรพานิชย์ 69) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท าคู่มือการจัดประชุม
ที่เป็นมาตรฐาน 

พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 
ศุภธนิศร์ ครองสวัสดิ์กุล  
ณัชชา บวรพานิชย์ 70) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด 
สีเขียว 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
ดวงใจ กาญจนศิลป์  
จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์  
คนึงนิตย์ หีบแก้ว  
พุทธชาติ เรืองศิริ  
พรรณิภา อู่ผลเจริญ   
ขวัญแก้ว เทพวิชิต   
นงลักษณ์ จันตา   
บดินทร์ ยางราชย์   
พันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต   
เนาวรัตน์ มหาโคตร 71) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมโครงการถอด

บทเรียนโอกาสของการเกิดทุจริตในหน่วยงาน 
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

ยุพาพรรณ ศรีจันทร์ 
 

 

สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล 72) วิทยากรบรรยาย "การใช้เครื่องมือ
โสตทัศนูปกรณ์" 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
เอกรัฐ มุ่งยอดกลาง  



ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/
การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ 73) วิทยากรให้ความรู้ทักษะกระบวนการจัดการ
งานจดหมายเหตุ 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

ณัชชา บวรพานิชย์ 74) สัมมนาพนักงานศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO 9001: 
2015 เพ่ือการพัฒนาองค์กร 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ  
เนาวรัตน์ มหาโคตร เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ  
ดวงใจ กาญจนศิลป์   
ศิริรัชนี ธีระประเสริฐสกุล   
จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์   
พุทธชาติ เรืองศิริ   
คนึงนิตย์ หีบแก้ว   
ยุพาพร ประกอบกิจ   
พรรณิภา อู่ผลเจริญ   
พรสุรีย์ บุตรวิชา    
ณรงค์ สุบงกช   
สราวุธ เอี่ยมศุภมงคล   
รัฐพงษ์ อูปแก้ว   
ติชิลา สุกหอม   
ศุภธนิศร์ ครองสวัสดิ์กุล   
ทวีศักดิ์ ช านิพงษ์   
สุเมธ มานิมนต์   
เฉลย พลทามูล   
ยิ่งยศ จอมพุทรา   
วสันต์ ศักดิ์ก าปัง   
ณัฐพล เขตกระโทก   
เอกรัฐ  มุ่งยอดกลาง   
ชุมพร  เขียวชะอุ่ม   
เมธี เตียงพลกรัง   
โกสินทร์ ธีรานนท์   
เฉลิมวัฒน์ ปรีดาพิพัฒน์   
ศักชัย หันขุนทด   



ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/
การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

รักชนก บุญนวม   
จีรนันท์ เดชฉิมพลี   
ชูเกียรติ หล่อนกลาง   
รังษีรัตน์  ชุนใช้   
เพ็ญชนก วีรชัยสุนทร   
สุรัตน์ตา จงมอบกลาง   
ขวัญแก้ว เทพวิชิต   
วิไลลักษณ์ อินมีศรี   
นงลักษณ์ จันตา   
นุชทิรา ช านิพงษ์   
สายสุดา เฟ่ืองจันทร์   
ประไพพิศ บูรณะธารารัตน ์   
จิตตา ขุนโยธี   
ศิริวรรณ ชุมกลาง   
บวรนันท์ บุญสาย   
สุรัตน์ มีศิลป์   
บดินทร์ ยางราชย์   
วิทวัฒน์ วะสุร ี   
พันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต   
ธารนที กรมโพธิ์   
สุภารักษ์ เมินกระโทก   
ธันยกานต์ สินปรุ   
ชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร   
จักรี รังคะวัต   
พัชรินทร์ ด่านกลาง   

สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ 75) อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบเปลี่ยนวัน
ปฏิบัติงาน (เข้าเวรห้องสมุด) 

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ  
ดวงใจ กาญจนศิลป์   
ศิริรัชนี ธีระประเสริฐสกุล   
คนึงนิตย์ หีบแก้ว   
พุทธชาติ เรืองศิริ   



ปีการศึกษา/ 
ชื่อ-สกุล 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/
การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล
หรือการยอมรับ 

จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์   
ยุพาพร ประกอบกิจ   
พรรณิภา อู่ผลเจริญ   
พรสุรีย์ บุตรวิชา   
ฐิตารีย์ เนียมสร้อย   
รังษีรัตน์ ชุนใช้   
ขวัญแก้ว เทพวิชิต   
นงลักษณ์ จันตา   
ประไพพิศ บูรณะธารารัตน ์   
สุรัตน์ มีศิลป์   
ศิริวรรณ ชุมกลาง   
จิตตา ขุนโยธี   
นุชทิรา ช านิพงษ์   
สายสุดา เฟ่ืองจันทร์   
บดินทร์ ยางราชย์   
พันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต   
ธันยกานต์ สินปรุ   
พัชรินทร์ ด่านกลาง   
พันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต 76) อบรมเชิงปฏิบัติการการน าข้อมูลเข้าเว็บไซต์

ประจ าหน่วยงาน 
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

 


